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CRM ganha
força no País
Pesquisa inédita mostra aumento da preocupação com
o relacionamento com clientes, mas aponta obstáculos,
principalmente quando se trata de medir resultados e retorno
sobre investimento. Peppers and Rogers Group

E

m todo o mundo, a gestão do relacionamento com clientes é cada vez mais uma prioridade na agenda de empresas e executivos. Também no Brasil essa é uma tendência que
ganha força crescente, recebendo investimentos significativos das organizações.
No entanto, a dispersão das abordagens parece confundir os responsáveis por tomar as
decisões estratégicas nas empresas. Questões fundamentais –como “O que é realmente CRM
(gestão do relacionamento com o cliente, na sigla em inglês)?”, “Por que adotar um programa de relacionamento com clientes?”, “Como medir resultados?”, “Como desenhar uma
estratégia de relacionamento e executá-la com sucesso?”– ainda continuam sem resposta
para uma parte do empresariado nacional.
O escritório brasileiro do Peppers and Rogers Group desenvolveu uma pesquisa sobre
programas de relacionamento com clientes no Brasil para mostrar como essas questões estão sendo respondidas hoje no País e, mais do que isso, para onde as empresas devem evoluir nos próximos anos. O resultado é uma visão fiel do atual estágio do mercado e das
futuras tendências de adoção de práticas de relacionamento e tecnologia de CRM no Brasil.

Definição e implantação
Ao investigar o entendimento que as empresas brasileiras –de pequeno, médio e grande
portes– possuem do conceito de CRM, a pesquisa mostrou que cerca de 72% delas mencionaram definições como “estratégia/filosofia”, “gerenciar relacionamento com clientes”, “estreitar o relacionamento”, “fidelizar e aumentar a satisfação dos clientes” e “personalizar
produtos e serviços individualmente”.
No entanto, apenas 14% das respostas trouxeram expressões como “lucratividade”, “retorno” ou “rentabilidade”. Ou seja, a visão mais generalizada de CRM vincula essa ferramenta a táticas de relacionamento com os consumidores, em vez de estratégias de aumento de rentabilidade e valor da base de clientes.
Ao mesmo tempo, vale observar que 33% das empresas não souberam definir o que é
CRM, ainda que 13% tenham afirmado posteriormente contar com um programa formal de
relacionamento com clientes.
As organizações que implantaram programas formais de relacionamento com clientes e
as que ainda não o fizeram dividem-se de forma quase equivalente: 48% estão no primeiro
grupo e 52% no segundo.
Embora a tendência de adoção de programas de CRM seja relativamente recente, vale
destacar que, entre as empresas que declararam possuir tais programas, mais da metade
(58%) os desenvolvem há três anos ou mais; o restante está implantando iniciativas há dois
anos (11%) e há um ano (31%).
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Também se pode depreender do levantamento que essa é uma tendência que veio para
ficar: entre as organizações que não possuem programas formais de CRM, 76% afirmaram
que pretendem direcionar esforços para sua implementação nos próximos três anos –incluído 2003 (veja gráfico 1).
Nossas observações confirmam que o segmento mais vigoroso e desenvolvido em adoção
de programas de relacionamento e tecnologia de CRM é o das médias e grandes empresas.
Por isso mesmo, a análise dessa parcela do empresariado brasileiro passou a ser prioritária
para a pesquisa, e dela são os dados apresentados a seguir.

Foco nas médias e grandes empresas
Das médias e grandes organizações ouvidas pela pesquisa, a maioria (59%) possui atualmente um programa formal de CRM. Como na amostragem geral, é nas de maior porte que
encontramos mais casos de programa de CRM: 76%. Quando analisamos as médias empresas, verificamos que 57% delas ainda não contam com CRM.
É possível também observar uma relação direta entre setor de atuação e nível de disseminação do conceito de CRM. As empresas de serviços se destacam quanto à adoção de CRM
(42%), enquanto as relacionadas a comércio encontram-se, em média, mais atrasadas –no
varejo, 25% têm programas implantados e, no setor atacadista, apenas 6%.
Levando em consideração alguns programas bem-sucedidos já existentes no varejo, podemos prever que as empresas que estão adiantadas criarão relacionamentos dominantes
com seus clientes, ampliando sua vantagem competitiva sobre a média do setor.
Organizações com foco prioritário em B2C (business-to-consumer) estão à frente na adoção de programas formais de relacionamento com clientes, seguidas por aquelas que atuam tanto no mercado B2C como no B2B (business-to-business), como mostra a tabela da
página ao lado. Isso se verifica porque, em empresas com contato e transações diretos com
o consumidor, já há algum tempo têm sido feitos investimentos significativos em atendimento ao cliente, com destaque para SACs e call centers (linhas 0800), que são embriões de
estratégias de CRM.
Por outro lado, também em decorrência desse fato, ainda se observa uma concepção
equivocada de que o CRM é especialmente indicado para lidar com o consumidor final.
Em geral, empresas B2B possuem clientes em menor quantidade –não se fala de número
Gráfico 1
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de clientes na casa dos milhões, como nas operadoras de telefonia, por exemplo– e isso as
leva a acreditar que já possuem relações próximas com eles, principalmente nas áreas de
vendas ou técnicas.
No entanto, os valores transacionados, a complexidade dos contatos entre funcionários
do cliente e do fornecedor e os níveis de personalização possíveis nos negócios B2B claramente justificam a adoção de programas formais de relacionamento.
Entre as médias e grandes empresas que declararam possuir programas de CRM, pouco
mais da metade (52%) vem desenvolvendo esse trabalho há três anos ou mais; o restante está
implantando o CRM mais recentemente: 37% há um ano e 11% há dois anos.
Esses dados tornam-se mais relevantes quando comparados com os obtidos por um levantamento semelhante do Peppers and Rogers Group do Brasil em 2001. Naquela ocasião,
80% das empresas entrevistadas tinham iniciado seus programas havia apenas um ano, o
que demonstra um avanço claro da maturidade do mercado.
Quando estimulados por várias opções, os executivos entrevistados responderam que as
seguintes expressões são as que descrevem melhor os programas de relacionamento com
clientes de suas empresas:
“Todas as informações dos clientes estão integradas quase em tempo real e estão disponíveis para as áreas de atendimento” (34%).
“Nosso programa de relacionamento com clientes está transformando a empresa de ‘focada em proCRM nas empresas,
dutos’ para ‘focada em clientes’” (31%).
por foco comercial (B2B e B2C)
Entre as organizações que não têm atualmente
Empresas
Presença na amostra
Possuem CRM
um programa formal de CRM, a perspectiva de iniciar esse processo ainda em 2003 (33%) ou em 2004
B2B
49%
48%
(50%) é amplamente majoritária. Observando tamB2C
20%
75%
bém os 13% que pretendem empreender esforços
Ambos
25%
67%
nesse sentido em 2005, chega-se a um total de 96%
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das grandes e médias empresas com pretensão de iniciar um programa em um horizonte
de três anos.

Organização e objetivos de CRM
Perguntou-se às organizações de médio e grande portes que possuem um programa formal de relacionamento com clientes quais eram seus principais objetivos em médio prazo
(veja gráfico 2, na página anterior). Entre as empresas que possuem programas de CRM, aparecem como alvos mais importantes “crescimento da lucratividade” (60%), “satisfação dos clientes” (60%), “retenção de clientes” (43%) e “redução de custos” (40%).
As empresas que não contam com programas de CRM, por sua vez, estão preocupadas
prioritariamente em alcançar metas de “satisfação de clientes” (71%) e “retenção de clientes”
(58%). Tais objetivos vêm seguidos por “crescimento da lucratividade” e “redução de custos”.
Nesse sentido, podemos destacar o fato de que o grupo que não tem um programa formal de relacionamento se preocupa com a “manutenção de sua base”, sem ponderar a diferenciação de clientes por valor e sem ter como objetivo principal a rentabilidade. Nossa
recomendação é investir na retenção dos clientes mais rentáveis. Para tanto, é necessário
acompanhar a lucratividade de cada cliente individualmente.
Em 2001, uma das questões da pesquisa realizada pelo Peppers and Rogers Group no

Pesquisadores ouviram 106 empresas
Esse estudo inédito do Peppers and Rogers Group
do Brasil foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2003 com empresas estabelecidas no País –nacionais e multinacionais– dos principais setores da
economia.
A pesquisa tomou uma amostra composta por organizações de pequeno, médio e grande portes, na proporção em que se encontram no mercado brasileiro,
acrescida de uma amostra adicional (overquota) para
que se estudasse mais detalhadamente a realidade das
médias e grandes empresas. No total, foram pesquisadas 106 companhias, selecionadas por sorteio aleatório. Os executivos entrevistados são os responsáveis
formais pelo relacionamento com clientes, da área de
marketing, diretores ou presidentes das empresas.
A pesquisa foi desenhada com base na metodologia de relacionamento com clientes do Marketing 1to1
do Peppers and Rogers Group, que consiste de quatro
passos: identificar clientes em todos os pontos de contato, diferenciá-los por valor e necessidades, interagir
com eles e, então, personalizar produtos, serviços e a
própria interação (veja entrevista com Martha Rogers no
nº 36 de HSM Management, pág. 138).
Amostragem, entrevistas, tabulação e tratamento
estatístico ficaram sob responsabilidade da H2R Pesquisas Avançadas, instituto com atuação no Brasil há mais
de 15 anos. A análise dos resultados feita em conjunto
pelas empresas combinou a larga experiência em estratégia e acompanhamento de programas de relacioHSM Management 38 maio-junho 2003
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Brasil referia-se à organização das empresas. Identificamos na ocasião que até aquele momento 69% das companhias estavam estruturadas por linha de produtos e serviços e apenas
29% por necessidades de clientes. No entanto, 72% delas pretendiam, no prazo de três anos,
estar orientadas por necessidades de clientes.
Essa tendência se confirmou na atual pesquisa. Constatamos que as empresas estão passando por uma transformação em sua forma de se relacionar com o mercado. A maioria
delas ainda está estruturada por linha de produtos e serviços, mas em menor proporção:
agora são 53%.
E, mais do que isso, já se verifica um aumento no percentual das companhias que
estão orientadas por necessidades de clientes (37%). A tendência de organizar as empresas (de médio e grande portes) em torno das necessidades e características de seus
clientes continuará a crescer no médio prazo, chegando a 51% das companhias nos
próximos três anos.
Ao mesmo tempo, nesse período de três anos, deve cair ainda mais a proporção de empresas organizadas por linha de produtos e serviços (47%) e por canais de vendas (22%).

Identificação dos clientes
A coleta de informações sobre os clientes –passo crucial para a implementação de programas de CRM– não é realizada por apenas 10% das empresas de médio e grande portes
pesquisadas. A imensa maioria cumpre, portanto, esse pré-requisito.
Entre as companhias que captam informações sobre os consumidores, o call center é a
principal fonte (54%); em seguida estão os canais de venda (48%) e vendas diretas (44%).
Ainda merecem destaque os eventos e as comunicações por Internet (e-mail e site) como
possíveis fontes de informação sobre os clientes.
O tipo de informação mais freqüentemente armazenado atualmente diz respeito às vendas
(74%). No entanto, os resultados apontam para uma mudança de cenário. As informações
sobre relacionamentos entre clientes e sobre interações não-transacionais parecem ganhar
importância numa perspectiva de médio prazo (3 anos), sem que isso signifique um “abandono” do armazenamento de informações comerciais (veja gráfico 3).
Vale ressaltar também o fato de que, entre as empresas que não possuem um programa
formal de relacionamento, a intenção de obter informações sobre relacionamentos entre
clientes e sobre interações não-transacionais salta de 36% para 64% na perspectiva dos
próximos três anos. Isso reforça a tendência identificada na pesquisa, segundo a qual cerca de 96% das organizações de médio e grande portes que ainda não contam com um
programa de CRM pretendem passar a tê-lo até o final de 2005.
A maioria das médias e grandes (68%) armazena as informações sobre clientes de forGráfico 3
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ma centralizada, de modo que todas as áreas e unidades de negócios possam alimentar o
mesmo banco de dados. A expectativa dessas empresas é que isso se intensifique num
futuro próximo (81%).
Tais resultados parecem ser confirmados pela maneira como os bancos de dados são
compartilhados atualmente. Entre as empresas consultadas em nossa pesquisa, 70% afirmaram que todas as unidades de negócios compartilham informações, em tempo real, independentemente de onde elas tenham sido coletadas.
É importante salientar, entretanto, que as informações compartilhadas são prioritariamente relacionadas a dados cadastrais e vendas. E a expectativa no médio prazo é ampliar
ainda mais esse acesso, passando para 86% o contingente de empresas que usarão seu banco
de dados dessa forma.

Diferenciação
Na pesquisa realizada em 2001, investigamos como as empresas mediam o resultado do
relacionamento com os clientes e quais os principais indicadores que pretendiam utilizar no
médio prazo. Na ocasião, observamos a tendência de que indicadores como “satisfação dos
clientes”, “retenção”, “participação no cliente” e “lucratividade” passariam a ser mais utilizados em três anos.
No atual levantamento, constatamos que, de fato, a “satisfação dos clientes” é hoje o
indicador mais utilizado, de acordo com 64% das médias e grandes empresas pesquisadas, e
a “lucratividade” passou do quinto lugar em 2001 para o terceiro (veja gráfico 4).
Além disso, para os próximos três anos, a expectativa é de um incremento ainda maior
no uso dos seguintes indicadores: “lucratividade por cliente”, “participação no cliente” e
“retenção de clientes”. Ou seja, as empresas brasileiras continuam firmes no movimento
rumo a um gerenciamento predominantemente voltado para os clientes.
Entretanto, 7% das organizações ainda não medem o resultado do relacionamento com seus
clientes, 50% das quais possuem um programa formal de CRM.

Gráfico 4
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Interação com clientes
Quanto à imagem das companhias de médio e grande portes diante de seus clientes, a
pesquisa revelou que 46% das empresas consultadas mencionaram “Somos como uma pequena empresa, mostramos uma única ‘cara’ aos clientes”.
Nesse aspecto, vale analisar separadamente as organizações que têm e as que não têm
programas de relacionamento. Entre as que possuem um programa formal de CRM, dois
terços (66%) revelaram dispor de informações de clientes de forma centralizada e a mesma
porcentagem disse que as diversas unidades de negócios compartilham essas informações.
O resultado é que mais da metade delas (51%) respondeu que o cliente percebe uma imagem única da empresa em suas interações com as distintas áreas ou pontos de contato.
Por outro lado, as companhias que não possuem um programa formal de CRM, apesar
de terem afirmado dispor de níveis semelhantes de centralização e compartilhamento de
dados de clientes, não conseguem oferecer ao cliente uma experiência tão consistente: apenas 38% disseram que seus clientes as enxergam como uma única empresa.
Também é significativo o fato de 24% terem citado “Somos uma empresa onde todo
cliente é VIP”, o que nos leva a concluir que nessas empresas não há uma estratégia de
diferenciação de clientes por valor.

Personalização
Ao ouvirmos as organizações durante nosso estudo, detectamos sua intenção de utilizar informações coletadas para desenvolver relacionamentos com clientes individuais. Na prática, entretanto, esse desejo encontra dificuldades para se concretizar, uma vez que na coleta das informações há um enfoque predominante em dados transacionais, como já mencionamos. Ainda assim
não se pode deixar de observar que o desenvolvimento de novos produtos e serviços (49%)
também é algo que ocorre em função da utilização dessas informações armazenadas.
No gráfico 5, encontramos as principais formas de utilização por parte das empresas das
informações coletadas com os clientes. Em primeiro lugar aparecem “enviar informações
sobre produtos e serviços específicos” (45%) e “personalizar interações humanas” (45%) e,
em seguida, “escolher o canal correto para contatar cada cliente” (43%).

Custo, benefício, ROI e barreiras encontradas
Nesta seqüência de questões, levantamos quais os principais indicadores de resultados de
programas de relacionamento com clientes utilizados pelas empresas.
Gráfico 5
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Das organizações pesquisadas, 14% não medem a lucratividade que cada cliente proporciona para elas. No entanto, entre as que fazem esse acompanhamento, o aumento de vendas para cada cliente, em linhas de produtos e serviços, é o indicador mais usado (44%).
Também se destacam os crescimentos da freqüência (34%) e do número de pedidos (31%).
Um indicador de lucratividade permitiria avaliar mais diretamente o retorno sobre o
investimento no programa (ROI), mas, como analisamos anteriormente, a maioria das empresas coleta informações relacionadas a vendas e, portanto, tem mais facilidade emlançar
mão desse dado como uma aproximação.
Ao que tudo indica, nos próximos três anos, a duração do relacionamento deverá ser o
indicador mais forte para acompanhar a lucratividade proporcionada pelos clientes –deve
passar de 34% para 59% dos casos. Outros itens que as companhias esperam acompanhar
mais de perto no futuro são o ROI (31%) e o valor vitalício (24%).
Perguntamos também às empresas sobre o controle de investimentos em suas iniciativas
de relacionamento com clientes. Daquelas que têm programas formais de CRM, 23% não
acompanham os custos de seu programa de relacionamento. Entre as que o fazem, os itens
mais avaliados são os custos de recursos humanos internos (54%) e externos (49%), os custos com tecnologia (46%) e os custos com treinamento (43%).
Quanto ao montante de investimentos das médias e grandes empresas com programas de
relacionamento, as entrevistadas pretendem desembolsar cada uma, em média, pouco mais de
US$ 980 mil em 2003. A prioridade na destinação desses recursos aparece dividida igualmente
entre investimentos em call center e atendimento a clientes (ambos com 19%), seguidos por
tecnologia em bancos de dados. A previsão das mesmas companhias sobre esses investimentos
daqui a três anos sobe pouco mais de 32%, chegando a US$ 1,3 milhão em média por empresa.
Deve-se observar que essas estimativas de investimento
Saiba mais
se mostram consistentes, mesmo tendo contado com uma
amostra mais reduzida devido à menor disponibilidade de
O CRM e as pequenas empresas
dados e à menor disposição dos entrevistados em fornecer
As pequenas empresas (faturamento entre US$ 5
informações sobre esse tema.
milhões e US$ 50 milhões) apresentam peculiaridades
O principal indicador utilizado pelas organizações para
importantes quando o assunto é relacionamento com
medir o retorno sobre o investimento em programas de relacionamento com os clientes é o aumento percentual do toclientes. Em geral, constata-se que o mercado de comtal de vendas: 44% das empresas consultadas indicaram o
panhias de menor porte ainda está pouco esclarecido
emprego desse parâmetro. Esse índice coincide com o pere atendido.
centual, já mencionado, das que responderam ser essa a forA fonte que alimenta a base de dados de clienma de acompanhar a lucratividade de cada cliente.
tes dessas organizações são os canais de venda
Observa-se, portanto, que ainda se utiliza largamente o
(41%), enquanto nas de médio e grande portes esse
indicador vendas como uma aproximação de rentabilidade,
papel é desempenhado principalmente pelo call cenmesmo com toda a imprecisão que o uso desse parâmetro
ter. Isso é observado em razão da maior oportunipode acarretar. O ROI das iniciativas de programas de reladade de interação direta com clientes nas pequenas
cionamento com clientes não é medido por praticamente a
empresas e dos custos exigidos por uma central de
metade das empresas que declararam ter um programa foratendimento.
mal de CRM (49%).
Em relação ao entendimento do conceito de CRM,
Para 37% das companhias com programas de CRM, não
foi entre as pequenas empresas que houve a maior
há qualquer ação que vincule o programa de relacionamenincidência de entrevistados que não souberam defito com clientes e o sistema de premiação e remuneração para
funcionários e gerentes. Dentre aquelas que utilizam esses
ni-lo: 41%. Além disso, 22% dessas companhias afirincentivos, o indicador mais empregado para avaliação de
maram que não pretendem iniciar nenhum prografuncionários é a satisfação dos clientes (55%). Também são
ma de relacionamento com clientes.
significativamente levadas em conta a lucratividade indiviDentre as pequenas empresas que têm um produal (41%) e a qualidade (36%).
grama formal de relacionamento com clientes, 40%
Na questão sobre as áreas que são remuneradas de acorencontraram como principal obstáculo para a impledo com esses parâmetros, que permitia múltiplas respostas,
mentação a resistência dos centros de decisão e 27%
a que mais se sobressaiu foi a área de vendas (50%); a premimencionaram os custos.
ação para toda a organização obteve 41%.
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No que diz respeito às barreiras encontradas para implementação de programas de CRM,
devemos estratificar os resultados pelo porte das empresas, pois identificamos diferenças
significativas.
Entre as médias empresas, 38% não depararam com obstáculos e 38% enfrentaram a
resistência dos centros de decisão. Nesse grupo de empresas, vale destacar também os problemas relativos à falta de pessoal (23%) e aos custos (31%).
Já entre as grandes, as principais dificuldades estão relacionadas a custos (45%), conversão e unificação de dados (45%) e dados que não identificam as necessidades dos clientes (41%). Esse último percentual confirma a observação anterior de que os dados existentes são, na maioria, transacionais e não refletem um histórico da relação ou dados de
preferências, desejos ou necessidades dos clientes. A resistência dos centros de decisão,
embora com percentual inferior (32%), também aparece como um elemento significativo
de resistência.

Conclusões e recomendações
Esse panorama do mercado brasileiro mostra a realidade da implementação de programas de relacionamento com clientes como relatada por seus protagonistas: as empresas que
estão pensando o que fazer, as que estão planejando como fazer e as que já estão arregaçando as mangas para executar ações concretas.
As conclusões extraídas estatisticamente confirmam muito do que observamos ao abordar as mesmas questões em trabalhos de consultoria com nossos clientes. A partir dos
dados da pesquisa e de nossa experiência, apresentamos a seguir dez conclusões e recomendações.
1. Cada empresa precisa definir sua estratégia e suas metas específicas de relacionamento
com os clientes e comunicá-las para toda a organização. Todos devem saber o que vai ser
feito e como ganharão com isso, junto com a empresa.
2. CRM não é um megaprojeto a ser digerido e justificado financeiramente de uma só vez.
Esperar por um estudo de caso incontestável com cronogramas de vários anos e investimentos de muitos milhões pode ser fatal.
Saiba mais

Os verdadeiros resultados do CRM por Don Peppers e Martha Rogers*
Qual é o retorno sobre o investimento (ROI) de sua
estratégia de relacionamento com clientes, ou seja, do
investimento que você está fazendo para aumentar o
valor de sua base de clientes? Essencialmente, há dois
tipos de retorno a levar em consideração: o tangível e o
intangível.
Enquanto a disciplina do management e os mercados de capitais orientados para o curto prazo exigem
um foco inicial nos resultados tangíveis (são eles que
viabilizam a aprovação dos projetos), nós acreditamos
que os grandes avanços muito freqüentemente advêm
de estratégias que lidam com o intangível.
Uma estratégia de clientes correta, bem executada, com as ferramentas certas resulta em retorno
tangível hoje em dia. Encontramos dúzias de executivos que estão tocando projetos muito bem-sucedidos
nesses termos.
Mas e quanto ao retorno futuro? E a capacidade de
“estocar” a confiança dos clientes? E o valor de ter as
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melhores informações dos clientes para desenvolvimento de novos produtos? E a durabilidade dos relacionamentos construídos sobre o feedback do cliente e
a pronta resposta da empresa?
Nós achamos que, para ter sucesso num cenário brutalmente competitivo, acelerado tecnologicamente,
com cadeia de demanda integrada, embalado por parcerias e dirigido pelo poder de escolha do consumidor,
ter foco nos clientes é cada vez menos uma questão de
decisão estratégica –é um imperativo dos negócios.
Há muitas empresas com um bom caminho andado. E nós acreditamos que, na medida em que mais programas de relacionamento com clientes tiverem sucesso apoiados num alicerce de ROI tangível e de curto
prazo, suas vantagens no longo prazo tornar-se-ão ainda mais valiosas ou até insuperáveis.
* Don Peppers e Martha Rogers são os pioneiros do conceito
de marketing um-a-um e comandam a firma de consultoria
Peppers and Rogers Group, responsável por este estudo.

ESTUDO BRASIL
3. Tornar a empresa centrada no cliente é uma jornada de
transformação. Iniciativas planejadas, coordenadas e executadas de forma incremental de acordo com um programa
O Supply Chain Management e as
levam a organização a seus objetivos com mais agilidade e
empresas brasileiras
segurança.
Na edição de julho e agosto de 2003, o Estudo
4. Cada iniciativa tem de ser avaliada por critérios claramente
Brasil trará uma pesquisa inédita da firma de consulmensuráveis. O retorno tangível e em prazo definido viabiliza
toria Dextron sobre a utilização dos programas de
o lançamento, a manutenção e o crescimento de programas de
gestão de cadeia de fornecimento no País. O leitor
relacionamento.
terá informações sobre:
5. Por outro lado, ao longo da jornada, a empresa deve saber
A estruturação da função de fornecimento.
valorizar os ganhos intangíveis: quanto vale o desenvolvimento de um produto vencedor surgido a partir da interação com
O formato de contratos de fornecimento.
o cliente?
A aplicação do fornecimento estratégico.
6. Gerir clientes em vez de apenas produtos exige novas disciA utilização de ferramentas de e-sourcing.
plinas na companhia. A maioria das empresas sabe calcular
A qualificação dos fornecedores.
com precisão o custo de cada produto, mas não quanto custa,
A utilização de sistemas integrados.
por exemplo, atender um cliente.
7. As organizações já estão percebendo que satisfação e fidelidade são indicadores indiretos. A tendência é clara: o que interessa é medir lucratividade
individual, participação no cliente e retenção dos clientes mais rentáveis.
8. Os desafios do CRM estão longe de ser tecnológicos. Organização, remuneração, criação de novos processos em finanças, vendas, produtos e marketing, políticas de gestão de
dados e privacidade, obtenção de permissões de clientes são fatores cruciais, freqüentemente esquecidos.
9. A estratégia de relacionamento com clientes afeta toda a organização, inclusive seu
modelo de negócio. Por isso, tal estratégia somente será bem-sucedida se for patrocinada
pelo nível mais alto da companhia segundo uma linha conceitual bem definida.
10. A real vantagem competitiva de uma empresa consiste em ter informação sobre seus
clientes que a concorrência não tem e ser capaz de transformar rapidamente esse conhecimento em ação. Ganha quem consegue estabelecer relacionamentos dominantes em
seu mercado.

Próximo estudo

© Peppers and Rogers Group

HSM Management 38 maio-junho 2003

