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As definições mais amplas de Customer

Relationship Management - CRM abordam esse

tema como uma estratégia de negócios que busca

entender e antecipar as necessidades dos clientes,

com o objetivo final de tornar possível à empresa

identificar tendências e oportunidades de lucro.

Isso ocorre por meio de um relacionamento de lon-

go prazo e conhecimento crescente do cliente. Em

bora esteja apoiada na tecnologia de informação,

essa filosofia é muito mais do que um pacote de

software. Porém, muitos ainda não sabem exata-

mente o que esperar de uma estratégia de CRM,

nem como medir os resultados de maneira abran-

gente. As métricas mais usadas para avaliar a

performance do CRM, geralmente estão focadas em

abordagens quantitativas e financeiras, como retor-

no sobre investimento (ROI). Segundo Jonathan

Becher, CEO da Pilot Software, as métricas deveri-

am ser mais operacionais e menos financeiras, mos-

trando quanto a empresa está apta para servir seus

clientes de maneira sustentável.

Motivados por utilizar métricas de relaciona-

mento com clientes e por existirem poucos estudos

sobre CRM no mercado brasileiro, realizamos uma

pesquisa para avaliar os impactos do CRM na: 1)

Conquista de clientes lucrativos; 2) Reconquista de

clientes; 3) Fidelização de clientes; e 4) Vendas por

cross-sell e up-sell. O estudo de casos múltiplos foi

feito em três empresas que atuam no Brasil: em-

presa 1, de agronegócios, que não liberou a divul-

gação da marca; 2, Vivo (telecomunicações); e 3,

Magazine Luiza (varejista), que informaram já

possuir resultados para serem analisados.

O estudo foi realizado no Programa de Iniciação

Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Parte do trabalho foi apresentado no 2° Congresso Anual

de Tecnologia da Informação (CATI 2005) da Funda-

ção Getúlio Vargas - EAESP, Junho-Julho/2005. Veja

os principais resultados e considerações:

l) Conquista de Clientes Lucrativos
Geralmente a atividade de prospecção, no

contexto do CRM, baseia-se na compra de listas de

prospects segmentadas, de empresas especia-

lizadas em obter e tratar bases de dados. No indi-
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cador conquista de clientes lucrativos, o CRM cau-
sou impacto positivo apenas na Empresa 1. Con-
forme o gerente consultado, não existe aquisição

de clientes sem o CRM. Nas Empresas 2 e 3 a maior
parte dos investimentos para aquisição de clientes
é voltada aos meios de massa. Uma observação
importante é que grande parte do mercado da Em-
presa l é de atacado e a abordagem personaliza-

da só é feita a prospects de varejo que possuam
um perfil em condições de se auto-sustentar no pro-
grama de relacionamento. Nas Empresas 2 e 3, tal-
vez a falta de investimento na conquista persona-

lizada seja uma questão de custo/benefício, uma
vez que a maioria de seu mercado é de varejo.

2) Reconquista de Clientes
O CRM causou grande melhora na reconquista

de clientes das três empresas. Em todas é possível
identificar clientes em fase de abandono e dife-

renciá-los por valor. A Empresa l informou que não
perdeu nenhum cliente após a adoção do CRM. A
Empresa 2 apresentou uma diminuição de 60% do
churn de alguns dos melhores clientes (estudo feito
pela empresa em um grupo de controle no estado
de São Paulo, entre janeiro de 2003 e abril de

2004). A Empresa 3 recuperou, entre abril e maio
de 2004 o equivalente a 0,69% da sua base atual
de clientes em uma ação especial chamada de
"Operação Bumerangue".

3) Fidelização de Clientes

Nas três empresas, o CRM atuou de maneira

positiva, tornando possível identificar os melhores cli-

entes e seus perfis de consumo. Na Empresa l a
interação passou a ser mais personalizada e os fun-
cionários são avaliados segundo indicadores próprios

do CRM, como meio de oferecer maior valor ao cliente e
ganhar sua fidelidade. Na Empresa 2 as ofertas são

. mais personalizadas. O portfólio atual de serviços, por
exemplo, foi criado com base no conhecimento gerado

pelo CRM. Na Empresa 3 os melhores clientes são pre-
miados com descontos e há programas de incentivo e
pontuação. Os funcionários também recebem incenti-
vos para venderem aos melhores clientes.

4) Vendas por Cross-Sell e Up-Sell
Nas três empresas o CRM é fundamental para

praticar vendas por cross e up-sell, pois permite
identificar as preferências e necessidades de cada
cliente. Embora as empresas não consigam quan-
tificar exatamente a atuação do cross e up-sell,
sabe-se que, juntamente com as outras atividades
apresentadas, o cross e up-sell foram, em grande
parte, responsáveis por: aumentar em 400% o cus-
tomer share na Empresa l (média anterior ao CRM:
15 a 20% de customer share, média atual: 60 a
70 %); dobrar a rentabilidade da base de clientes
de um grupo de controle da Empresa 2, entre 2003
e 2004; aumentar em 60% o ticket médio de um
grupo de controle dos melhores clientes da Empre-
sa 3 entre abril e maio de 2004.

De forma gera, as empresas estudadas afirma-
ram estar satisfeitas com os impactos do CRM em seu
negócio, tanto de resultados qualitativos, quanto fi-

nanceiros. Nos documentos analisados da Empresa 2

foi encontrada uma declaração de seu diretor de CRM,

que retrata, também, o que se pode sentir nas outras
empresas: "Numa análise quantitativa, constata-se
que a Vivo tem conseguido resolver o mais complicado
desafio de alteração do modelo de negócio, quando
evoluindo para práticas de CRM: a rentabilidade ge-

rada neste ano e meio, através dos resultados descritos
anteriormente, supera claramente os custos e investi-
mentos incorridos até a data".

Os resultados encontrados neste trabalho
apresentam impactos positivos da estratégia de
CRM na maior parte dos indicadores de relaciona-

mento estudados. Embora os números apresenta-
dos apenas ilustrem o que se pôde alcançar com
uma estratégia de CRM bem elaborada, os resulta-

dos da pesquisa podem ser úteis na tomada de
decisão de investir em CRM, principalmente no Bra-
sil. Finalmente, esperamos que este estudo contri-
bua para incentivar a avaliação da estratégia de

CRM de maneira mais global, levando em conta,
também, os indicadores qualitativos, que são de
importância fundamental.
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