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Revista Marketing Direto - Como você avalia o nível de utilização da na implantação da ferramenta CRM? Por quê?

ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) atualmente Eduardo Ramalho - Eu diria que são basicamente três os principais

no Brasil, principalmente comparado aos mercados mais evoluídos como erros que as empresas cometem quando descobrem que precisam usar o

os Estados Unidos?

Eduardo Ramalho - Se compararmos com os Estados Unidos, certamente nós

aqui no Brasil utilizamos em menor escala as estratégias e ferramentas de

CRM, porém, muito possivelmente, estamos nos mesmos patamares de utiliza-

ção do que qualquer outro país no mundo. É importante dizer também que

existem diversas grandes empresas no nosso país, tanto nacionais como

CRM. O primeiro é a inexistência de uma estratégia de relacionamento

com os clientes e, conseqüentemente, não haver integração com a estra-

tégia de negócio da empresa. Outro fator diz respeito à falta de um

padrinho forte para o projeto, um profissional dentro da companhia que

possa contagiar ou até mesmo impor a implantação da ferramenta. Em

terceiro lugar, mas não menos importante que as anteriores, é a falta de

multinacionais que estão tão ou mais avançadas no uso dessa ferramenta modéstia quando da implantação do projeto, induzindo a ações megalo-

quanto qualquer empresa em qualquer parte do mundo. Por outro lado, há maníacas, gerando desperdício de tempo e dinheiro sem a contrapartida

um ponto negativo com relação ao mercado brasi-

leiro quanto ao emprego do CRM que diz respeito à

grande concentração no eixo Rio-São Paulo.

Revista Marketing Direto - Qual o nível de in-

vestimento necessário para a implantação de

um sistema de CRM/database marketing? Há

diferenças muito grandes conforme o tamanho

da empresa?

Eduardo Ramalho - Como ocorre na maioria dos

investimentos em novas tecnologias ou ferramen-

tas de trabalho, seja em Marketing Direto ou outra disciplina, o nível de

investimento vai depender de vários fatores. Nesse caso, entre os mais signi-

em resultados. Particularmente nesse item, é

necessário seguir à risca um ditado cujo autor

desconheço: "pensar grande, começar pequeno

e crescer rápido".

Revista Marketing Direto - Como efetivamen-

te o CRM ajuda as empresas?

Eduardo Ramalho - As ferramentas de CRM

permitem identificar com um grau bastante ele-

vado de precisão, quais são as ações e para

quais clientes devem ser feitas que proporcio-

nem um aumento da lucratividade do negócio. Os trabalhos podem ser

voltados a objetivos diversos e apontam inúmeras variáveis como a taxa

ficativos estão o tamanho da empresa e da extensão da aplicação do CRM. Ou de retenção de clientes de maior valor e seu potencial; o índice de ativa-

seja, se a ferramenta estará direcionada ao negócio como um todo ou exclusi- ção de clientes; o mix de produtos comprados; a rentabilização de clientes

vãmente a uma parte ou departamento da empresa. Pegando exemplos de não lucrativos; a recuperação de clientes inativos; a eficiência de con-

duas empresas de mesmo porte, que vivenciei de perto, a Equifax está im- quisto de novos consumidores via clonagem dos melhores clientes; e, por

plantando com sucesso o CRM apenas na área de vendas. No Grupo VR, o fim, a recuperação de recebíveis vendidos e não pagos. Como é impossí-

projeto era mais ambicioso, buscava a implantação do CRM em todas as áreas vel para uma empresa fazer simultaneamente todas essas ações com

da companhia. Portanto, o nível de investimento no projeto da Equifax acabou eficiência, a seleção do que é prioritário deve necessariamente levar em

sendo bem menor comparativamente ao da VR. consideração o impacto de cada trabalho no lifetime value - o LTV da

carteira. Obviamente, a ação que produzir o maior aumento de LTV é

Revista Marketing Direto-Quais os principais erros têm sido cometidos aquela deve ser priorizada.
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Revista Marketing Direto - Qual a tendência do uso de novos ferramentais

em database marketing?

Eduardo Ramalho - A tendência deve ser o aprofundamento do uso de

ferramentas de BI - Business Intelligence, voltadas à inteligência de

dados das organizações. Hoje em dia é possível, através de modelos

matemáticos, sem grandes sofisticações, identificar as propensões de com-

pra dos consumidores, seja a financiamentos, de abandono, de paga-

mento, etc. É possível aumentar tremendamente a eficiência do negócio

com a aplicação do recurso de inteligência de dados. Por exemplo, os

índices de recuperação de recebíveis aumentam significativamente quando

se utiliza modelos de propensão a pagamentos. Os devedores normal-

mente são divididos em três grupos básicos. O primeiro é formado pelos

clientes que ficaram inadimplentes por algum acidente de percurso e

irão pagar tão logo melhorem a sua situação. Outro grupo é constituído

pelos devedores que dão muito trabalho para pagar, mas ainda pagam.

Por fim, o terceiro grupo é de consumidores que não vão pagar em hipó-

tese alguma. Pois bem, sabendo que esses três grupos têm comportamen-

tos diferentes, por que tratá-los igualmente? E mais, se além disso, junto

com a aplicação do modelo de propensão a pagamento juntarmos um

processo eficiente de localização do devedor e encaminharmos para ele

uma carta com boleto bancário com a condição de pagamento específica

para esse devedor, aumenta-se ainda mais a recuperação. Experiências

da Equifax mostram que atinge-se aumentos de eficiência de até 65%

com essa forma de abordagem.

Revista Marketing Direto - Quais áreas de negócios poderiam já estar

usufruindo mais dessas novas ferramentas?

Ramalho - Sem dúvida alguma a área financeira, principal-

mente a de cartões de crédito, tanto daqueles com bandeira como os

private labes das lojas, onde os índices de ativação de cartões são muito

baixos. Modelos de risco de crédito associados a modelos a propensão a

compras permitem tratar os clientes de forma diferenciada, podendo re-

sultar em aumentos significativos dos índices de ativação de cartão.

Dependendo do seu risco e potencial de compras, é possível estabelecer

toda uma política individual de pagamento de anuidade, de taxa de

juros de crédito rotativo, de aumento de limite de crédito, etc. Isso é o que

toda operadora de cartões de crédito deveria fazer e raramente faz: tratar

seus clientes diferentes de forma diferente. Ao invés de gastar fortunas

em programas de fidelidade, é mais simples e mais eficiente tratar clien-

tes de acordo com o seu perfil. Você não precisa ligar para a operadora e

pedir para não pagar a anuidade, dizendo que foi abordado pelo concor-

rente que ofereceu o cartão de graça. A própria operadora deveria tomar

a iniciativa de enxergar isso e se antecipar oferecendo não só a anuidade

gratuita como taxas de juros menores para aqueles clientes de maior

valor, potencial e histórico positivo de pagamento.

Revista Marketing Direto - O que você considera mais importante nos

programas de CRM: tecnologia, pessoas ou processos?

Eduardo Ramalho - Definitivamente ainda são as pessoas o elemento

mais significativo nesse processo, porém com graus de importância



var iados ao longo dos estágios de implantação do CRM. No início são

as pessoas que devem cr iar a estratégia de relacionamento com os

clientes e integrá-las à estratégia de negócios da empresa. Depois, ainda

são as pessoas - que podem não ser necessariamente as mesmas da

atividade anterior - que devem definir os processos e os dados a serem

trabalhados. Só após as estratégias, os dados e os processos estarem

definidos é que se adquiri a tecnologia, que deve ser compatível com os

níveis de exigência do negócio da empresa. A tecnologia é super impor-

tante, mas sem as pessoas capacitadas e treinadas não se atinge os

objetivos esperados.

Revista Marketing Direto - Quais os mitos ainda existentes com relação

ao CRM e que precisam ser derrubados?

Eduardo Ramalho - Quero antes de qualquer coisa realçar o papel importan-

te do CRM na alavancagem dos negócios e na popularização das atividades

de Marketing Direto. Por outro lado, existem ainda alguns mitos que estão

paulatinamente sendo derrubados. Destaco pelo menos três que se não ainda

caíram estão prestes a cair. O primeiro diz que CRM é tecnologias como tal

deve ser conduzido pelo pessoal de tecnologia. Isso vem sendo desmistificado.

O CRM é uma estratégia de negócio que deve ser implantada pelos profissio-

nais mais competentes da empresa, mas que obrigatoriamente deve ter nessa

equipe integrantes das áreas de marketing e vendas. O segundo mito diz que

o CRM é a panacéia de todo negócio. Basta comprar e implantar a ferramenta

para resolver todos os problemas da empresa. Isso definitivamente não é

verdade. Se os fundamentos do negócio não estiverem bem delineados, difi-

cilmente o CRM vai resolver a situação da companhia. O terceiro é acreditar

que programa de fidelidade e CRM são as mesmas coisas. Programa de

fidelidade deve ser direcionado a clientes que devemos tornar fiéis à nossa

empresa, à nossa marca. Indiscutivelmente, são aqueles com maior valor e

potencial. Por outro lado, o CRM é mais amplo, voltado para toda carteira de

clientes e tem como meta não apenas a fidelização, mas também a ativação

de consumidores, o aumento de mix de produtos, o aumento de rentabilização

da carteira, a recuperação de clientes inativos e a melhoria da eficiência de

prospecção de novos clientes.

Revista Marketing Direto - Qual a melhor especialidade para trabalhar

com CRM?

Eduardo Ramalho - Os profissionais de database marketing e CRM têm

características diferenciadas, pois precisam ter conhecimentos de banco de

dados, de estatística e marketing. A maioria das escolas não produz um

profissional com este tipo de perfil. E o mercado, com sua visão tradicional de

curto prazo, com as raras e costumeiras exceções, não investe em formação

profissional. É aí que as entidades, como a própria ABEMD, têm um papel

fundamental de atuação, pois através de seus cursos lapidam e formam esses

profissionais capacitando-os para desempenhar essa importante função den-

tro das organizações.
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Revista Marketing Direto-Quando e como aplicar o conceito de clonagem? selecionando justamente aqueles que devem receber maior atenção, por-

Eduardo Ramalho - A clonagem é utilizada no processo de captação de que representam maior valor para a empresa. Se isso fosse feito corretamen-

novos clientes. Utilizando os conhecimentos de database marketing é possí- te, naturalmente seria mudado o quadro atual, onde estimo que menos de

vel identificar o perfil do melhor cliente e ir no mercado buscar prospects com 5% das empresas tratam os seus consumidores de forma diferenciada. Ao

perfil parecido com os seus melhores clientes. A Equifax é uma referência tratar todo mundo de forma igual, os clientes que merecem mais ficam

positiva em clonagem de prospecção, tanto para pessoas físicas como júri- mais insatisfeitos e os que merecem menos ficam muito satisfeitos. A perver-

dicas. Ela usa a inteligência de dados para identificar os melhores clientes sidade dessa abordagem é que os melhores clientes não irão fazer propa-

da companhia, que são os consumidores que representam maior valor, ganda positiva da empresa enquanto os piores irão fazer a maior divulga-

maior potencial e menor risco. Aliás, é importante destacar que essa ques- ção. Como a melhor propaganda é a do beijo, também conhecida por boca

tão do menor risco é de suma importância e pouco trabalhada nas organi-

zações. Isso porque é muito comum a empresa

empreender grandes esforços na conquista de um

cliente novo para depois a área de crédito negar

a venda. Também é comum as empresas bate-

rem metas de vendas, mas não atingir os resul-

tados de lucro. Isso porque, os produtos ou servi-

ços foram vendidos para pessoas físicas ou jurí-

dicas erradas, já com problemas de crédito. Atra-

vés da avaliação prévia dos riscos de crédito, tam-

bém chamados de prescreening, essa situação

pode ser perfeitamente evitada, otimizando e

agilizando o processo de conquistas de novos cli-

entes via clonagem.

a boca, no longo prazo, a empresa vai encher a sua carteira de clientes

ruins, indicados pelos atuais clientes ruins e dei-

xar de atrair bons clientes que não foram indica-

dos pelos melhores clientes.

Revista Marketing Direto - O que são e qual a

importância dos conceitos Lifetime Value e Cus-

to Permissível?

Eduardo Ramalho - O LTV (Lifetime Value)

como a própria expressão indica determina o

valor do cliente para a empresa ao longo do

tempo e é um poderoso instrumento para sele-

cionar, entre inúmeras possibilidades de se re-

lacionar com os consumidores, as ações que de-

vem ser priorizadas. O Custo Permissível é uma

Revista Marketing Direto - Quais são as principais razões para a perda de informação decorrente do LTV e ajuda as empresas a otimizar suas verbas

clientes e o como o CRM/database marketing pode evitar? de marketing projetando o patamar limite de investimentos para empre-

Eduardo Ramalho-As perdas de clientes invariavelmente estão relaciona- ender uma atividade para que ela não acarrete prejuízo, assim como

das às deficiências no atendimento e a pouca atenção e interesse que a melhora a eficiência de sua alocação. Ou seja, com o Custo Permissível as

empresa destina para ele. Muitas organizações investem pesado na aquisi- empresas só irão realizar investimentos proporcionais ao retorno que cli-

ção de consumidores, porém, depois que o prospect se transforma em clien- ente oferece. Fazendo um gancho com a pergunta anterior, o LTV e custo

te, ele é abandonado. Em bem menor proporção, as perdas de clientes estão permissível a judam as empresas a selecionar os melhores clientes e a

relacionadas a desempenho de produtos e/ou a preços e/ou investida da gastar aquilo que for proporcional ao seu retorno, garantindo dessa for-

concorrência. Com o CRWl/database marketing, utilizando-se de ferramental ma o tratamento diferenciado para clientes diferentes. Com isso, realiza-

adequado, pode-se desenvolver soluções para retenção dos consumidores, se o sonho de consumo das empresas.




