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RESUMO 

Discorre sobre como o relacionamento entre clientes e empresa se transformou em 
virtude da competitividade, mudando o foco dos negócios dos produtos para o 
relacionamento estreito com o cliente. Descreve como se deu a evolução do 
relacionamento cliente/empresa ao longo do tempo e as suas implicações. Aponta a 
importância da informação como diferencial mercadológico e relaciona as principais 
ferramentas disponíveis para se realizar a gestão da informação sobre clientes. 
Relata o estudo de caso realizado na Renault do Brasil e como se da o processo de 
gestão da informação sobre clientes na empresa. 

v 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da economia e da indústria desde a Revolução Industrial 

até os dias de hoje, as guerras, os pós-guerras, a globalização e as mudanças 

tecnológicas, bem como diversos outros fatores fizeram com que o relacionamento 

entre o cliente e a empresa também se transformasse durante o passar dos anos. 

E s s a s transformações impuseram mudanças na postura gerencial das 

organizações, provocando uma busca por oportunidades de negócios e ferramentas 

gerenciais que possibilitem que estas se tornem cada vez mais competitivas. Nesse 

contexto, a gestão da informação sobre clientes surge como uma promessa para que 

as empresas conheçam, compreendam e tenham um melhor relacionamento com 

seus clientes. 

A proposta deste trabalho é demonstrar como ocorre o processo e 

desenvolvimento de gestão da informação sobre clientes em empresas do século 

XXI e para isto, o assunto é apresentado em 3 momentos: 

a) o primeiro trata da evolução do relacionamento cliente/empresa, 

estabelecendo uma ligação entre os momentos históricos e este 

relacionamento entre o cliente e a empresa; 

b) o segundo relata a importância da informação como diferencial 

mercadológico e em seguida discorre sobre as principais ferramentas de 

gestão da informação sobre clientes existentes, procurando demonstrar 

quais seus objetivos e funcionalidades; 

c) o terceiro descreve um estudo de caso, realizado na empresa Renault do 

Brasil, demonstrando na prática como ocorre o processo de gestão da 

informação sobre clientes na empresa, em seus aspectos histórico, 

tecnológico e organizacional envolvidos neste processo. 
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2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

No passado os pequenos comércios atendiam de forma personalizada os 

clientes, quase sempre o dono do negócio os conhecia pelo nome e pelos seus 

hábitos e preferências de compras. 

O desenvolvimento da economia e da indústria e os ganhos com a 

massificação da produção mudaram o foco do cliente e da qualidade de atendimento 

para o produto e sua quantidade; a lucratividade foi vista em termos de vendas a 

curto prazo e o consumidor foi regido pelo preço. 

Mas, com o advento da globalização e o acirramento da competição entre as 

empresas o cliente voltou a ser foco de atenção, a concorrência não ocorre mais na 

qualidade, no preço, na tecnologia de ponta ou na propaganda, pois estes viraram 

requisitos básicos para a permanência da empresa no mercado. A concorrência 

agora está no cliente, pois à frente está um número cada vez maior de marcas e 

opções para os mesmos produtos e serviços, o que está forçando as empresas a 

uma mudança radical para atrair clientes e garantir um número estável de 

consumidores. 

A s empresas estão tendo que aprender a gerenciar as diferenças de 

necessidades de cada consumidor fazendo com que ele se sinta único. Aos poucos 

as empresas estão descobrindo a importância de voltar a tratar cada cliente 

individualmente, oferecendo produtos e serviços personalizados para o atendimento 

total de sua satisfação. 

Para agir desta forma a informação tem feito a diferença. Atualmente as 

informações que as empresas têm sobre seus clientes, seus concorrentes e sobre o 

mercado onde atuam são o seu principal diferencial competitivo, isso porque com 

informações as empresas ficam aptas a identificar e selecionar corretamente os 

clientes, oferecendo-lhes o produto que desejam com atendimento personalizado, 

em busca de um relacionamento duradouro e benéfico para ambos. 

Construir um relacionamento duradouro, ou seja "fidelizar" o cliente, custa 

muito barato para as empresas, alguns estudos de mercado indicam que esta 

fidelização custa cinco vezes menos que conquistar um novo cliente (Swif, 2000 

p.31). Além disso, consumidores fiéis tendem a diminuir os custos operacionais da 
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empresa, pois eles, além de não demandarem os custos que se tem com a obtenção 

de novos clientes, tendem a consumir mais produtos e serviços. 

Gerenciar informações é a chave para a construção de um relacionamento 

durável, pois pressupõe a predisposição da empresa para manter uma interação 

baseada em processos operacionais ágeis, o que requer a seleção de métodos e 

recursos adequados que por sua vez, requer metodologia, expertise e embasamento 

teórico. 

A necessidade de gerir informações com o intuito de tentar "fidelizar" o cliente 

deu origem a métodos e recursos para o que se pode chamar de Gestão da 

Informação sobre Clientes. No entanto, esta, na maioria das vezes, é adotada sem 

critérios e colocada em uso por ações pouco sistematizadas devido a falta de 

conhecimentos e de exemplos de como gerir informações sobre clientes. 

Prahalad (1997) afirma que as empresas têm de ser concebidas de forma a 

assumir a liderança em alguma competência essencial para o mundo dos negócios, 

inserindo tais competências em produtos também essenciais, construindo, assim, um 

foco para estratégias de nível corporativo. Para isso afirma que umas das etapas é a 

análise comparativa de sucessos e f racassos de terceiros em paralelo com o 

reexame de suas próprias competências corporativas 

Portanto, coloca-se como problemática deste estudo, com o intuito de 

proporcionar as empresas o paralelo de análise comparativa de sucessos e 

fracassos proposto por Prahalad, o seguinte questionamento: "Como ocorre o 

processo Gestão da Informação sobre clientes nas empresas?" 
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3 OBJETIVOS 

3.1 O B J E T I V O G E R A L 

O objetivo geral consiste em verificar como ocorre o processo gestão da 

informação sobre clientes. 

3.2 O B J E T I V O S ESPECÍFICOS 
Os objetivos específicos do trabalho são respectivamente: 

a) traçar a evolução do relacionamento cliente/empresa; 

b) identificar as ferramentas existentes para gerenciar a informação sobre 

clientes; 

c) realizar um estudo de caso para verificar como uma empresa do século XXI 

gerencia as informações sobre seus clientes. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização deste trabalho foram seguidas as seguintes etapas: 

a) levantamento da literatura existente sobre o assunto: onde foram revisados 

livros, artigos revistas e teses que tratam do assunto. 

b) realização de estudo de caso. 

Os passos para realização do estudo de caso foram: 

a) A escolha do setor da economia em que a empresa deve estar inserida e 

como as empresas do setor automobilístico vêm há certo tempo 

entendendo a necessidade de se relacionarem sistematicamente com seus 

clientes. E nos últimos anos várias ferramentas de administração da 

informação sobre clientes terem sido disseminadas e incorporadas por este 

segmento, que de modo geral está inserido no contexto da economia 

global, ele foi escolhido como setor para o estudo de caso. 

b) Identificação da empresa do setor escolhido que apresente bons índices de 

satisfação de clientes. Dentro do setor automobilístico foi definida como 

objeto de estudo de caso a Renault do Brasil, por se tratar de uma empresa 

de sucesso no setor automobilístico, por conseguir bons índices de 

participação no mercado nacional e por apresentar excelentes índices de 

satisfação de clientes conforme dados disponibilizados pela Federação 
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Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - ( F E N A B R A V E , 2003) 

(www.fenabrave.org.br) 

c) Aplicação de entrevista semi-estruturada a pessoas que atuam com 

informações sobre clientes. Para realização das entrevistas foram 

estabelecidos os seguintes passos: 

- elaboração do roteiro da entrevista (apêndice); 

- escolha dos entrevistados; escolheu-se para a realização das entrevistas 

pessoas que ocupam tanto funções gerenciais quanto operacionais dentro 

do departamento que trabalha no relacionamento com os clientes, tendo 

em conta seu tempo de empresa e o conhecimento sobre as atividades de 

relacionamentos com os clientes. Atendendo a estes critérios escolheu-se 

o Diretor da área, e um analista front office. 

- realização das entrevistas: foram agendados horários e realizadas as 

entrevistas com as pessoas escolhidas. Durante a realização das 

entrevistas foram disponibilizados pela Renault do Brasil documentos 

sobre as atividades de atendimento aos clientes, com a condição de que 

os documentos não fossem retirados da empresa e que também não se 

f izesse cópias dos mesmos. 

- compilação dos dados obtidos durante a realização das entrevistas e a 

verificação dos documentos disponibilizados. 

http://www.fenabrave.org.br
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5 LITERATURA PERTINENTE 

Como todo processo histórico é dinâmico e dialético, assim também é a 

relação entre o cliente e a empresa. Embora, historicamente se mantenha a 

interdependência de que a sobrevivência da empresa se faz pela relação com o 

cliente, nunca e s s a s relações foram tão instáveis como nas últimas décadas e o 

modo como evoluíram é o que veremos nesta seção do estudo. 

É impossível abordar a evolução do relacionamento cliente/empresa sem falar 

em Marketing. Portanto, primeiramente deve-se procurar o entendimento do que é e 

quais são as funções do Marketing. 

Segundo Fletcher (1990, p.8), a palavra Marketing possui diversos 

significados, entendidos de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Por mais 

que as definições variem de acordo com a ótica de cada um dos autores, todos eles 

acabam se enquadrando na definição clássica de Kotler (1980, p.12): "marketing é a 

atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos 

processos de troca". 

Toledo (1978, p.16) faz uma observação pertinente e esclarecedora acerca da 

diversidade de conceitos e definições de marketing afirmando que isto "é um reflexo 

do fato que as fronteiras da maioria dos campos de um estudo, especialmente 

daqueles estreitamente vinculados a aspectos do comportamento humano, estão 

continuamente sendo redefinidas, a medida que os fundamentos e bases materiais, 

tecnológicas e culturais da sociedade sofrem mudanças" 

Para Richers (1994), o marketing reúne atividades sistemáticas de uma 

organização para facilitar a realização de trocas com seu meio ambiente, visando 

benefícios específicos. Por essa razão, alguns autores costumam associar o 

conceito e as atividades de marketing e, por conseqüência, do relacionamento 

cliente/empresa, aos diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social 

experimentados pela sociedade conforme veremos a seguir. 

5.1 EVOLUÇÃO DO R E L A C I O N A M E N T O C L I E N T E / E M P R E S A 

A relação cliente/empresa só começou a tomar forma no final do séc. XVIII e 

início do séc. X IX, durante a Revolução Industrial. Desde então diversos autores, 
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sintetizados aqui por Etzel (2001, p.72), afirmam que a relação cliente/empresa tem 

evoluído em três estágios sucessivos de desenvolvimento: orientação para a 

produção, orientação para as vendas e orientação para o marketing, entendendo que 

esses estágios descrevem a evolução geral da relação cliente/empresa e do 

marketing, e refletem um modo de pensar tanto quanto um período no tempo. 

Embora muitas empresas tenham progredido para o terceiro estágio, algumas ainda 

estão no primeiro ou no segundo. 

A seguir a descrição de cada um desses estágios. 

5.1.1 Orientação para a Produção 

O estágio do relacionamento cliente/empresa de orientação para a produção 

teve início com a Revolução Industrial e durou até 1930. Hughes (1998, p.14) relata 

este período da história da seguinte maneira: 

no período posterior a 1760, uma série incomum de acontecimentos na Inglaterra, 
modifica para sempre o mundo. Pela primeira vez se começou a combinar quantias 
significativas de capital, maquinário, matéria prima com o trabalho em enormes 
fábricas que se dedicavam a produção em massa de bens. 

A s empresas no estágio de orientação para a produção normalmente 

enfocavam o aumento da produção enquanto assumiam que os consumidores 

procuravam e compravam produtos bem feitos e de bom preço. Os executivos com 

conhecimento da área de manufatura e engenharia criavam a estratégia da empresa. 

Em uma Era em que a demanda por produtos geralmente excedia a procura, o foco 

primário era produzir grandes quantidades de produtos com eficiência e encontrar 

consumidores era visto como função relativamente menor. 

Nesta época as empresas enfatizavam as operações internas e enfocavam a 

eficiência e o controle de custos, acreditando que o melhor meio de ser competitivo 

era chegar com uma grande quantidade de sortimento de produtos para os clientes. 

5.1.2 Orientação para as Vendas 

Este estágio teve sua origem com a crise econômica que assolou o mundo na 

década de 1930, que se iniciou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A 

citação abaixo reflete o estado da economia mundial durante esse período da 

história: 
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em toda parte a produção diminuiu, o comércio retraiu-se e o desemprego aumentou. 
Em 1931 faliu o principal banco vienense, o Kredit-Anstalt, precipitando a crise 
financeira na Europa. O comércio mundial reduziu-se a um terço de seu volume 
normal, entre 1929 e 1932, enquanto aumentavam os índices de desemprego 
(Thompson, citado por Faria, 1989, p.79) 

A crise da década de 1930 mudou as percepções: produzir e crescer não era 

mais o problema principal, mas sim como vender a produção. O fato de 

simplesmente oferecer um bom produto não assegurava o sucesso de mercado. As 

empresas, então começaram a perceber que para vender seus produtos em um 

ambiente de recessão, em conjunto com o fato de que os consumidores tinham a 

oportunidade de escolher entre muitas alternativas, exigia um grande esforço 

promocional. Assim, a característica deste período foi uma maciça dependência da 

atividade promocional para vender os produtos que a empresa queria fabricar. Neste 

estágio as atividades relacionadas às vendas e aos executivos de vendas 

começaram a ganhar respeito e responsabilidade frente às organizações. 

Junto com a responsabilidade vieram as expectativas de desempenho e 

estratégias de vendas muito agressivas. A chamada "venda pesada" e as táticas 

inescrupulosas também evoluíram neste período e como resultado as vendas 

desenvolveram uma reputação ruim aos olhos de muitos. Contudo, algumas 

empresas acreditam que ainda se deve usar uma abordagem de "venda pesada" 

para prosperar. O estágio de orientação para as vendas teve seu ápice e declínio na 

década de 1950, quando a Era do Marketing começou a emergir. 

5.1.3 Orientação para o Marketing 

Este estágio teve seu início na década de 1950, com a recuperação da 

economia mundial após a 2 a Grande Guerra e dura até os dias de hoje. 

Depois da 2a Guerra Mundial houve uma enorme demanda por produtos 

devido as dificuldades dos anos de conflitos. Como resultado as fábricas produziram 

quantidades enormes que eram rapidamente compradas. Entretanto, passado o 

tempo foi restabelecida a normalidade e os gastos feitos pelo consumidor diminuíram 

e a oferta se equiparou com a demanda, foi quando muitas empresas descobriram 

que tinham capacidade excessiva de produção. 

Na tentativa de estimular as vendas, elas se dedicaram às atividades 

promocionais e agressivas, características do estágio de orientação para as vendas, 
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mas dessa vez os consumidores estavam menos dispostos a serem persuadidos. Os 

vendedores descobriram que os tempos de guerra também tinham mudado sua 

clientela. Os milhares de homens e mulheres que tinham passado um tempo no 

exterior voltaram para suas casas mais sofisticados e universais. Além disso, o 

esforço de guerra tirou muitas mulheres de dentro de casa colocando-as na força de 

trabalho pela primeira vez, e em razão dessas experiências os clientes se tornaram 

mais esclarecidos, menos ingênuos e menos influenciáveis. 

Outro fator complicador para as vendas, além do novo padrão de exigência 

dos consumidores, foi a grande variedade de produtos pois a tecnologia 

desenvolvida durante a Guerra, foi convertida em atividades industriais nos tempos 

de paz, o que possibilitou a produção de uma maior variedade de produtos 

Então, muitas companhias reconheceram que para colocar sua capacidade 

ociosa em funcionamento tinham de produzir o que os consumidores queriam, 

levando ao estágio de orientação para o marketing, onde as companhias identificam 

o que os consumidores querem e adaptam todas as atividades da empresa para 

satisfazerem e s s a s necessidades de forma mais eficiente possível. 

Neste terceiro estágio, as empresas estão fazendo marketing mais que 

simplesmente vendendo, várias tarefas que antes eram associadas a outras funções 

de negócios tornou-se responsabilidade do pessoal de marketing como, por 

exemplo, o armazenamento e a distribuição, bem como alguns aspectos 

relacionados ao planejamento do produto para melhor servir seus clientes. Como 

forma de aumentar a eficiência, a informação sobre o mercado passou a ser 

procurada tanto no início do ciclo de produção quanto no final e o marketing está 

incluso no planejamento a curto e longo prazo da companhia. 

Atualmente, a maioria das grandes empresas está neste terceiro estágio, as 

que ainda não estão reconhecem a importância da orientação para o marketing, mas 

têm dificuldades em implementá-la pois a sua implementação requer a aceitação de 

que são necessidades e os desejos dos clientes, e não da administração, que 

dirigem uma organização. 

O estágio de orientação para o marketing foi se modificando e se 

aprimorando, na medida em que os clientes foram aumentando e diversificando suas 

exigências. Hughes (1998, p.16) refere-se a essas transformações afirmando que: 
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o perfil do consumidor, de modo geral, foi se firmando em direção a um elevado grau 
de exigência. Se no final da década de 1970 e início da de 1980 a questão girava em 
torno da qualidade do produto, na década de 1990 registra-se mudança significativa 
no comportamento de compra: passou-se a comprar menos e melhor. O cliente 
começou a atuar defensivamente, trocando o brilho e a novidade por um valor mais 
durável e confiável. 

A s mudanças ocorridas foram classif icadas por Rapp e Collins (1996) nas 

seguintes fases: 

a) fase do Marketing de Massa: fase da produção de massa e da propaganda 

de massa que teve seu apogeu nas décadas de 1950 e 1960. O cliente 

transformou-se apenas em um comprador gerando um distanciamento no 

relacionamento com a empresa, uma vez que esta não estava interessada 

em conhecê-los; 

b) fase da Segmentação: fase em que o esforço de marketing foi dirigido a 

grupos de consumidores homogêneos. A partir desse momento, que se deu 

na década de 70, as empresas foram obrigadas a buscar informações 

sobre clientes a fim de dividi-los em grupos semelhantes, proliferando as 

técnicas de segmentação de mercado; 

c) fase do Marketing de Nicho: fase da década de 1980 em que o mercado 

foi repartido em grupos cada vez menores de consumidores, cada grupo 

com necessidades e desejos semelhantes. 

d) fase do Marketing de Relacionamento: fase em que os clientes quiseram 

deixar de ser simplesmente tratados como compradores para serem 

tratados como indivíduos, com suas necessidades entendidas e atendidas 

com produtos e serviços de alta qualidade e personalizados, o que ocorreu 

a partir de 1990. 

Resumidamente, o quadro 1 ilustra como se deu a evolução do 

relacionamento cliente/empresa ao longo da história, e o quadro 2 demonstra as 

características das fases do relacionamento cliente/empresa orientado para o 

marketing. 
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Quadro 1 - Evolução do relacionamento cliente/empresa ao longo da história 
ESTAGIO PERÍODO APROXIMADO DE 

TEMPO 
ATITUDE PREDOMINANTE 

Produção Do séc. X IX a meados 
da década de 1920 

O foco primário era produzir grandes 
quantidades de produtos com eficiência e 

encontrar consumidores era visto como 
função relativamente menor 

Venda Após Crise de 1929 até a 
década de 1950 

Maciça dependência da atividade 
promocional para vender os produtos 

que a empresa queria fabricar 

Marketing Da década de 1950 até os 
dias de hoje 

Identifica-se o que os consumidores 
querem e adaptam todas as atividades 

da empresa para satisfazerem e s s a s 
necessidades de forma mais eficiente 

possível 
Fonte: Adaptado de Boone e Kurtz (1998) 

Quadro 2 - Fases do relacionamento cliente/empresa orientado para o marketing 
F A S E Período CARACTERÍSTICA 

Marketing de Massa Décadas de 1950 e 1960 O cliente torna-se apenas um 
comprador, cria-se um distanciamento 

no relacionamento 
Segmentação Década de 1970 O esforço dirigiu-se a grupos de 

consumidores homogêneos 

Marketing de Nicho Década de 1980 até 
começo dos anos 90 

Grupos cada vez menores de 
consumidores, cada qual com 

necessidades e desejos semelhantes 

Marketing de 
Relacionamento 

Meados dos anos 90 em 
diante 

Produtos e serviços de alta qualidade e 
personalizados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2 INFORMAÇÕES S O B R E C L I E N T E S 

Esta seção do trabalho demonstra a importância da informação como 

diferencial mercadológico e identifica os principais métodos e recursos utilizados na 

gestão da informação sobre clientes. 

Do ponto de vista da informação como diferencial como diferencial 

mercadológico pode se dizer que a informação é considerada pelas empresas um de 

seus grandes ativos. Obtê-la, armazená-la e utilizá-la de maneira adequada, 

antecipando-se necessidades dos clientes e gerando melhores resultados é o 

grande diferencial competitivo para qualquer organização. Para Sinkula (1994) o 

grau de utilização da informação de mercado por uma organização está 

correlacionado positivamente com a aprendizagem da mesma em relação ao 

mercado, o que permite um ajuste contínuo de suas estratégias para um melhor 

desempenho. 

A sociedade contemporânea, uma sociedade de caráter pós-industrial, é 

denominada por Naisbitt (1984) como sendo baseada na "economia da informação", 

pois o que as pessoas produzem está mais ligado à informação que a bens físicos. 

Pode-se afirmar que é impossível uma empresa sobreviver sem que um 

conjunto mínimo de informações seja coletado, processado e analisado (Robic, 

1998). Quanto mais a empresa tem por objetivo crescer e expandir seus negócios 

mais ela passa a ser dependente de informação. 

Para Rezende e Abreu (2000), o mundo está na Era da otimização da 

informação, no qual o conhecimento faz diferença. Diversos autores já afirmavam, há 

alguns anos, que tanto a informação quanto o conhecimento serão diferenciais das 

empresas que pretendem se destacar no mercado e efetivar sobrevivência e 

competitividade, o que realmente está se configurando. 

A informação deve ser considerada como diferencial nos negócios quando 

proporciona alternativas de lucratividade para a empresa, seja sedimentando 

atuações, ou ainda, criando novas oportunidades de negócios. Este diferencial está 

nas informações sobre o ambiente e, principalmente, sobre os clientes, as quais 

devem ser personalizadas para gerar lucratividade, e neste caso, a utilização da 

gestão da informação nos níveis estratégico, tático e operacional favorece as 

decisões, as soluções e a satisfação dos clientes. 
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5.3 A S F E R R A M E N T A S P A R A A GESTÃO DA INFORMAÇÃO S O B R E C L I E N T E S 

Para que uma organização esteja na condição de ser competitiva, ela deve 

saber mesclar as ferramentas de gerenciamento de informação com as ações de 

seus concorrentes e expectativas de seus clientes em um esforço permanente de 

atitudes que os conquistem e encantem. 

É necessário estabelecer relações sólidas com os clientes para envolvê-los, e 

assim, manter a sua fidelidade. Este estabelecimento de relações deve ser 

construído mediante um processo contínuo de comunicação, onde estejam incluídos 

todos os contatos entre a empresa e os consumidores e a utilização de todos os 

mecanismos apropriados para que a empresa possa ser capaz de ouvir o seu 

cliente. 

São nos pontos de contato do cliente com a empresa que se deve buscar um 

envolvimento personalizado, pois é por onde o cliente obtém a impressão da 

qualidade dos serviços oferecidos: daí a importância da correta utilização das 

ferramentas disponíveis para a gestão da informação sobre clientes. 

Sobre a utilização de tecnologias de gestão da informação sobre clientes 

Peppers & Rogers (2001) afirmam que, apesar da necessidade de se construir 

vantagem competitiva, não se pode investir em tecnologia sem objetivos e medidas 

de sucesso claras, o que se pode complementar com a advertência de Berry (1996) 

de que os ganhos de produtividade e redução de custos ou melhoria de serviços não 

depende da potência da tecnologia em si, mas da sua gestão. 

5.3.1 Pesquisa de Mercado 

Um aspecto fundamental da gestão da informação sobre clientes é a 

capacidade de coletar, analisar e rastrear as informações sobre eles. A pesquisa é 

um instrumento que permite determinar como os clientes definem e percebem o seu 

relacionamento geral com a empresa e, em particular, durante qualquer período em 

que eles estejam numa transação com a empresa. 

Por meio de pesquisas formais de mercado e observações pode-se adquirir o 

conhecimento acerca de seus clientes e da própria organização. Stone e Woodcock 

(1998) definem estes conhecimentos da seguinte maneira: 

a) conhecimento acerca de seus clientes: o que eles percebem, precisam e 

esperam no momento e como essa situação pode mudar no futuro; 
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b) conhecimento acerca da própria organização: suas capacidades, o que 

ela efetivamente proporciona para os seus clientes, e como esses dois 

aspectos podem ser afetados pelas políticas futuras. 

A empresa precisa ter informações tanto quantitativas quanto qualitativas das 

percepções e preferências dos clientes, obtidas tanto do ponto de vista da empresa 

em geral da equipe da linha de frente, a qual tem contato direto com o cliente. Isso 

permite a construção de uma base para o gerenciamento e a compreensão total dos 

clientes. A pesquisa deve sempre incluir um elemento que permita atitudes para com 

o relacionamento e o comportamento de compra dos clientes. Todas as fontes de 

informação devem ser integradas com os resultados de outros tipos de respostas 

dos clientes. O tratamento das informações é que vai transformar os dados brutos 

em fatores fundamentais para o processo decisório. 

Conclui-se, portanto, que a realização de pesquisas de mercado, tem como 

objetivo conhecer o real perfil de seus consumidores seus reais anseios e 

necessidades, bem como medir sua satisfação em relação aos seus produtos e 

serviços. A s pesquisas precisam ser realizadas visando analisar a realidade e 

descobrir também, as necessidades das empresas. Por meio destes dados obtidos e 

analisados, da real compreensão dos seus clientes e das atitudes geradas a partir do 

conhecimento de suas necessidades, torna-se possível avançar, no difícil processo 

de conquistar e reter seus clientes. 

Para cada projeto de pesquisa mercado emprega-se um método para realizá-

lo. O método de estudo utilizado depende do tipo de pesquisa que se esta 

interessado. Geralmente a distinção da metodologia é feita de acordo com as fontes 

de dados utilizadas, a amplitude do estudo conforme os objetivos e o tipo da análise 

que se pretende fazer - qualitativa ou quantitativa - o que depende das variáveis 

envolvidas. 

Os métodos de estudos se dividem-se em estudos exploratórios e estudos 

decritivos, os quais estão decritos a seguir. 

5.3.1.1. Estudos exploratórios 

Os estudos exploratórios são informais, flexíveis e criativos e proporcionam o 

primeiro contato com a situação a ser estudada. São realizados a partir de dados já 
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disponíveis (dados secundários), conversas informais com pessoas especializadas e 

pesquisas já realizadas. 

E s s e s estudos podem ser essenciais como ponto de partida para se 

determinar a situação de mercado proporcionando informações sobre a 

concorrência, produtos existentes, evolução e tendências de um segmento 

específico que se pretende atuar. 

Um estudo exploratório é útil para se saber: 

a) quais empresas atuam neste segmento de mercado? 

b) quais produtos são comercializados e seus diferenciais? 

c) quais são os preços praticados? 

d) qual a participação de mercado de cada empresa? 

e) quais as estratégias de distribuição e vendas? 

f) quais as estratégias de comunicação e distribuição? 

A grande vantagem do estudo exploratório é o seu baixo custo. Por outro lado, 

a confiabilidade dos dados pode ser prejudicial devido à dinâmica do mercado. 

5.3.1.2 Estudos descritivos 

E s s e s estudos descrevem situações de mercado a partir de dados não 

existentes (dados primários), obtidos por meio de entrevistas pessoais ou discussão 

em grupo, relacionam e confirmando as hipóteses levantadas no que foi definido 

como problema de pesquisa. Geralmente respondem as seguintes questões relativas 

a consumo: 

a) quem compra? (descrição do consumidor - idade, sexo, profissão, estilo de 

vida, c lasse social, etc.); 

b) o que compra? (avaliação da opinião sobre marcas e produtos e 

identificação das necessidades e expectativas do consumidor); 

c) quanto compra? (quantidades adquiridas ou expectativas de consumo); 

d) como compra? (avaliação da forma que adquire o produto); 

e) onde compra? (onde é efetuada a compra e qual o canal mais eficiente de 

distribuição); 

f) quando compra? (o consumo é sazonal, continuo e se há situações de 

maior consumo); 
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g) por que compra? (quais os motivos de compra, preferência pelos produtos 

e serviços, o que influencia na decisão de comprar). 

Os estudos descritivos podem ser estatísticos (quantitativos) ou descritivo de 

caso (qualitativos). 

5.3.1.2.1 Estudo descritivo estatístico (quantitativo) 

A pesquisa quantitativa para Forte et al (2000) pressupõe que a realidade é 

objetiva e mensurável e é entendida por meio de abstrações e interpretações das 

relações causais, testando hipóteses a partir do uso de medições numéricas. 

Estes estudos são elaborados a partir de amostras da população e utilizam 

como ferramenta a Estatística, uma vez que essa nos permite estender as 

conclusões sobre a amostra para toda população. Os resultados estão sempre 

ligados a médias, medianas, desvios padrão, percentuais, etc. Pode-se citar como 

exemplos da utilização da pesquisa quantitativa: freqüência de visitas ao 

supermercado, número de marcas conhecidas de uma dada categoria de produto, 

nível de audiência de um determinado veículo de comunicação entre outros. 

5.3.1.2.2 Estudo descritivo de caso (qualitativo) 

Chamado simplesmente de pesquisa qualitativa, o estudo descritivo de caso 

visa compreender as relações de consumo, em profundidade. Este estudo tem como 

função identificar as motivações de consumo, de forma a responder, por exemplo: 

a) por que compram? 

b) o que acham da marca ou do produto? 

c) quais sugestões podem ser dadas para inovação? 

Diferente da pesquisa quantitativa, a qualitativa concebe a realidade como um 

processo de construção permanente, onde o sujeito desempenha um papel ativo. 

Onde, a realidade não é composta apenas por dados objetivos, mas incluiria a 

subjetividade do sujeito. Em função disso, esse método busca compreender como os 

episódios são vivenciados pelas pessoas, a partir de seus próprios quadros de 

referência (Forte et al, 2000, p.53) 

A s pesquisas qualitativas utilizam métodos como entrevistas em profundidade, 

discussões em grupo e técnicas projetivas. 
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5.3.2 Database Marketing (DMB) 

O marketing por banco de dados (Database Marketing) tem o seu diferencial 

na utilização intensa da Informática, pois busca desenvolver um banco de dados 

preciso dos clientes potenciais e efetivos para, a partir dos dados armazenados, 

fornecer informações para a tomada de decisões. 

Um banco de dados é um conjunto de dados organizados e estruturados de forma tal 
que o usuário possa, metodicamente, encontrar e selecionar qualquer item desejado. 
(...) em termos práticos, qualquer item de informação (registro) dentro da coleção 
possui pelo menos uma característica de identificação pela qual se pode procurá-lo; 
um nome; um número ou algum código de identificação (campo de código) (Holltz, 
1994, p.25). 

A s empresas modernas estabelecem seus relacionamentos com clientes por 

intermédio de bancos de dados detalhados e interativos, sendo esta a ferramenta 

que atualmente embasa a gestão da informação sobre clientes, pois além de poder 

ser usada individualmente, serve de suporte para todas as outras ferramentas. 

Como todo banco de dados, o Database Marketing deve ser acessível e 

dinâmico. Questões como inserir e cadastrar informações devem ser bem definidas e 

planejadas para uma implantação adequada, e e s s a é uma tarefa que demanda 

muitas horas de trabalho. Em empresas com grande volume de dados deve-se dar 

atenção especial ao fato de criar padrões de segurança para a checagem da 

validade dos dados, deve-se assegurar, também, que sistematicamente os registros 

duplicados e incorretos sejam deletados e corrigidos, respectivamente. 

De acordo com Vassal lo (1995) uma grande vantagem do Database Marketing 

é que ele permite saber quem são os melhores clientes, aqueles que garantem a 

rentabilidade da empresa, podendo reservar para esses clientes um tratamento 

diferenciado e fazer um investimento maior para desenvolver um relacionamento 

individualizado. 

Quando uma empresa pretende coletar informações sobre seus clientes, ela 

tem o objetivo de usar esses dados para satisfazer as necessidades destes. A 

fidelização do cliente vem da capacidade de desenvolver uma tecnologia moderna 

para captar informações sobre clientes e depois usá-las para oferecer-lhe serviços 

personalizados, garantindo, assim, sua fidelidade. 

O Database Marketing pode ser usado, então para diversas atividades: 

preparar programas de marketing específicos para atender as necessidades 
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individuais dos clientes; aumentar o grau de conhecimento no tratamento com os 

clientes, por meio de levantamento de dados como estilo de vida; segmentar a base 

de clientes conforme a freqüência, tipo, volume e ocasiões de uso, e identificar 

potenciais novos consumidores com base no perfil e similaridade dos clientes atuais. 

Sobre como as informações armazenadas no Database Marketing são utilizadas, um 

artigo da revista Business Week (1994, p.58) afirma que: As companhias estão 

coletando montanhas de informações sobre você, e as trabalhando para predizer 

quais as possibilidades de você comprar um produto, e usando este conhecimento 

para produzir uma mensagem perfeitamente calibrada para lhe fazer comprar este 

produto. 

A s aplicações dos programas de Database Marketing podem ser 

desenvolvidas por meio das seguintes técnicas: 

a) Gerenciamento de campanhas: que permite executar e controlar as 

campanhas de comunicação por telemarketing, mala direta ou qualquer 

agente da força de vendas ou mídia dirigida; 

b) Data Mining: procurando por relações estatísticas ou padrões a partir 

grandes volumes de dados que permitam prever comportamento de 

clientes atuais e futuros em relação a certos eventos; 

c) Sistemas de Banco de Dados Relacionais ou Relational Database 

Management Systems (RDBMDS) : possibilitam a execução procedimentos 

de armazenagem e recuperação estruturada de dados, de acordo com a 

necessidade do usuário. 

Por meio do Database Marketing é possível agrupar informações sobre o perfil 

dos clientes atuais e futuros, o que se faz por meio da análise das seguintes 

variáveis: comportamentais; demográficas; psicografias; geográficas e históricas. 

5.3.3 Customer Relationship Management (CRM) 

O Customer Relationship Management (CRM) cuja tradução é Gerência de 

Relacionamento com o Cliente é mais do que uma simples ferramenta de gestão da 

informação sobre clientes: é um conceito e um método que consiste em colocar o 

cliente como o centro da organização. 

Na construção do relacionamento com os clientes Swift (2001, p.25) define 

CRM como: "Um nome novo para expressar a importância de se voltar toda a 
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empresa para a excelência do atendimento ao consumidor de uma maneira 

rentável". 

Pode-se dizer que o C R M configura-se em uma série de ferramentas de 

gestão da informação que, quando utilizadas de maneira conjunta, criam uma infra-

estrutura que permite capturar dados do cliente ao longo de toda a empresa, 

consolidar todos os dados capturados interna e externamente para um banco de 

dados central (Database Marketing), analisar os dados consolidados, distribuir os 

resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar e s s a 

informação ao interagir com o cliente por intermédio de qualquer ponto de contato 

com a empresa (Peppers & Rogers, 2001 , p.44). A figura 1 ilustra a estrutura criada 

pelo C R M 

Seguindo a afirmação de que o C R M configura-se em uma série de 

ferramentas de gestão da informação sobre clientes, Peppers & Rogers (2001) 

apontam quatro etapas para a implementação de um programa de C R M : que são as 

seguintes: 

a) identificar os clientes: não é possível estabelecer uma relação com 

alguém que não se consegue identificar. Assim, é imperativo que se 

conheça os clientes e, se possível, individualmente com o maior número 

de detalhes, e o que se pode fazer por meio de todos os pontos de 

contato da empresa, em todas as formas de mensagem e ao longo de 

toda a linha de produtos e serviços oferecidos; 

b) diferenciar os clientes: os clientes podem ser diferenciados por vários 

critérios, dentre ele pelo nível de valor para a empresa e pelas 

necessidades que têm de produtos e serviços; 
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Figura 1- Estrutura do CRM 
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c) interagir com os clientes: melhorar a eficiência e a eficácia das interações 

com os clientes, não somente buscando a forma mais barata e 

automatizada de interação, mas também a mais útil em termos de 

produção de informações que possam ajudar a fortalecer as relações com 

os clientes; 

d) personalizar aspectos dos produtos e serviços da organização para 

melhor atender os clientes: isso pode significar a "personalização em 

massa" . E s s e tipo de personalização torna-se possível apenas mediante 

uma metodologia própria que permite criar uma variedade de produtos 

altamente específicos a partir de componentes distintos. 

Es tas etapas estão dispersas em três estratégias de aplicação de C R M que 

se complementam a Estratégia Operacional, Estratégia Analítica e a Estratégia 

Colaborativa. 

Pode-se dizer que, de modo geral, os sistemas de C R M em suas estratégias 

(Operacional, Analítica e Colaborativa) têm que proporcionar a empresa, em escala 

corporativa, maior flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças com 

rapidez. E s s e s sistemas devem permitir a exploração de panoramas relativos a 

clientes, partindo de uma visão macro do mercado. 

Embora as ferramentas utilizadas pelo C R M e descritas nesta seção já 

estejam a certo tempo integradas em módulos de softwares fornecidos pelas 

empresas de tecnologia que também se denominam C R M , a Peppers & Rogers 

(2001) afirmam que um sistema de C R M não se trata simplesmente da implantação 

de pacotes tecnológicos, mas sim de um desafio que envolve pessoas e culturas. 

Sobre estas estratégias juntamente com as principais ferramentas de gestão 

da informação da qual se utilizam, é o que tratam, resumidamente, as subseções a 

seguir. 

5.3.3.1 Estratégia Operacional 

A s aplicações da estratégia operacional cuidam da parte transacional da 

relação com os clientes e têm o objetivo de racionalizar e otimizar os processos da 

empresa. Peppers & Rogers (2001, p.50) definem o C R M Operacional como: "a 

aplicação da tecnologia da informação para melhorar a eficiência do relacionamento 

da empresa". 
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Estão entre as ferramentas de gestão da informação do CRM operacional as 

de Call-centers e Centros de Interação com os Clientes (CIC) , de Automação de 

Força de Vendas ( S F A ) e da Automação de Sistemas de Marketing. 

5.3.3.1.1 Call-centers e Centros de Interação com os Clientes (CIC) 

A s empresas que colocam à disposição dos clientes o serviço dos números 

0800 estão abrindo um canal direto onde é possível o esclarecimento de dúvidas 

sobre seus produtos e serviços, o tratamento de reclamações, o recebimento de 

informações sobre o revendedor mais próximo e conveniente, o registro de opiniões 

dos clientes sobre os produtos desejados, enfim, permitem inúmeras possibilidades 

de comunicação com seus clientes. 

Bretzke (2002), no entanto, alerta para o fato de que, em muitos casos, 

aqueles clientes que dedicam seu tempo para escrever ou fazer uma ligação 

telefônica para a empresa são tratados como "amostra intencional" ou um "mal 

necessário", cujas opiniões, satisfações e insatisfações não podem ser 

generalizadas para um conjunto mais amplo de clientes. 

Em contrapartida, existe um crescente número de organizações que valorizam 

as informações dos clientes que dedicam tempo e "atenção" ao contactá-la, pois 

parecem sugerir um desejo de se relacionar com a mesma para corrigir um problema 

encontrado. 

Ainda para Bretzke (2002), o telefone é o principal meio para a empresa 

comunicar-se com seus clientes. Primeiro, porque considera que a comunicação é 

melhor e mais completa, a emoção pode ser controlada ou enfatizada, pois a 

percepção do sentimento do cliente (ansiedade, insatisfação etc.) é facilmente 

sentida e a taxa de sucesso para acalmar ânimos exaltados e reforçar a lealdade da 

marca é alta. Em segundo lugar porque pode-se dar uma resposta adequada para 

ajudar a criar satisfação por parte do cliente. Neste caso o feedback é instantâneo e 

segundo a autora, a empresa pode fornecer resposta e solução para o problema de 

forma imediata, uma atitude que é extremamente valorizada em uma sociedade que 

prioriza "respostas rápidas". 

Para obter um bom serviço com esta ferramenta é imprescindível que seja 

adequada e dimensionada à demanda de ligações. A operação só é compensatória 
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se funciona bem, caso contrário, o efeito pode ser inverso, frustrando o cliente com 

um longo tempo de espera e transformando-o em um cliente insatisfeito. 

A s empresas utilizam este serviço também para coletar informações 

demográficas e comportamentais de seus clientes, com a finalidade de conhecê-los 

melhor e poder traçar seu perfil, enriquecendo desta forma seu Database Marketing. 

E s s a s informações quando oferecidas voluntariamente pelos consumidores 

durante suas ligações para as empresas podem identificar mudanças de tendências, 

estilos e preferências do consumidor. Como pode-se verificar a utilização desta 

ferramenta permite à empresa o seu aprimoramento contínuo e os benefícios obtidos 

com as informações coletadas através das linhas de discagem gratuita vão além de 

tratar as reclamações e concretizar vendas. 

Com a —eb, clientes e empresas já podem se contactar através de e-mails, 

chats, e outras maneiras via Internet, o que fez ampliar o conceito de call-centers 

para Centros de Interação com os Clientes (CIC) também chamados de Contact 

Centers. 

5.3.3.1.2 Automação da Força de Vendas ( S F A ) 

O termo automatização da força de vendas tem sido amplamente utilizado, 

embora para Peppers & Rogers (2001, p.54) este termo não seja exato, pois a 

utilização de tecnologia e de sistemas não 'automatiza' as vendas ou os vendedores. 

E s s a utilização pode sim automatizar algumas outras etapas do processo de venda e 

com isso forçar a disciplina na adesão aos processos definidos pela empresa. Muitas 

empresas implementam sistemas de automação de vendas com a expectativa de 

obter retornos em curto prazo. Peppers & Rogers (2001), no entanto, alertam que 

não há nessas empresas um processo definido para as vendas e que sem definição 

clara do processo, é impossível a implantação de um sistema de Automação da 

Força de Vendas. 

O sistema funciona por meio de lap tops, palm tops e de Personal Digital 

Assistants (PDAs) , onde é possível colocar as informações necessárias para a 

realização da venda nas mãos do vendedor e coletar dados durante a ocorrência da 

transação. O sistema de automação de vendas deve contemplar funcionalidades 

como controle de pedidos, gerência de contatos, gerador de propostas e 

configurações de produtos, planejamento de visita, relatório de despesas, 
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produtividade pessoal e funcionalidade geral de vendas, gerência de contas, de 

contratos, cotações dentre outras. Em suma, o sistema automatizado deve cobrir 

todas as fases do processo de vendas com um sistema de suporte ao cliente, 

cobrança, expedição. Peppers & Rogers (2001 p. 57) consideram que mais do que o 

aspecto tecnológico é importante a integração da ferramenta de automação de 

vendas e da remuneração de vendedores a toda a iniciativa de C R M . 

Quando implantado de forma adequada, o sistema de automação da força de 

vendas reduz a duração de ciclos dos processos relacionados com o cliente, o 

desperdício, principalmente de tempo, e agrega valor à relação com o cliente. Além 

disso, a organização passa a ter uma visão melhor do cliente, tomando parte nessa 

relação, pois anteriormente a isto, o dono da relação era o vendedor. O aspecto 

positivo desta relação é que a empresa passa a ser a dona da relação e, portanto, 

está apta a construir a "memória" a respeito do cliente. No entanto, pode ter também 

um aspecto negativo porque isso é visto muitas vezes pelo vendedor como uma 

ameaça, como se o cliente estivesse sendo "roubado" dele. Aliás, esse problema é 

uma das principais causas de falha de projetos de automação de vendas e, segundo 

Peppers & Rogers (2001) e Cardoso (2001), este é um ponto crítico que deve ser 

estudado com cuidado. 

Para resolver este conflito é preciso mostrar ao vendedor que o sistema não 

será utilizado contra ele e que, na realidade, ele pode beneficiar-se com mais 

qualidade tendo acesso a todo histórico da relação do cliente com a empresa, o que 

o ajuda a cumprir seus objetivos. 

5.3.3.1.3 Automação dos Sistemas de Marketing 

Segundo Peppers & Rogers (2001, p.58), vendas e marketing representam de 

15 a 2 5 % dos custos corporativos. Por isso, grande parte das iniciativas de 

automação de marketing e vendas tem a ver com a redução de custos. 

A automação dos sistemas de marketing permite o aumento de produtividade 

das atividades geradoras de demanda e a redução de custos na medida em que 

reduz o tempo e o trabalho na execução de tarefas. O acompanhamento analítico 

das atividades permite medir de forma precisa o retorno sobre o investimento das 

campanhas, associando as despesas às receitas geradas. 
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A automação dos sistemas de marketing deve contemplar funcionalidades 

como: 

a) gerência de promoções: seleção de audiências e segmentos, testes 

sofisticados, execução automatizada, interações automatizadas, definição 

da seqüência de contato e follow-up e interações personalizadas por meio 

da web e e-mail, com base em regras de negocio; 

b) perfilização: personalização de perfis, atualização automática de perfis, 

integração a outras fontes de dados, acompanhamento de permissões. 

Cabe aqui ressaltar a questão relativa a privacidade do cliente para o que 

Cardoso (2001 p.108) enfatiza que o acompanhamento de permissões consiste em 

manter os registros das opções feitas pelo cliente no que diz respeito a receber 

mensagens e comunicações da empresa pelas várias formas de contato. A s 

empresas, em sua maioria, têm pedido a permissão do cliente para enviar 

mensagens mediante e-mail. Mas isso não lhes permite manter contatos via telefone 

ou documentos via mala direta. Para Peppers & Rogers (200, p.58), uma empresa 

que se preocupa em manter uma relação de aprendizado com seus melhores 

clientes deve sempre interagir com eles através da forma escolhida e consentida 

pelo cliente. 

5.3.3.2 Estratégia Analítica 

Para Peppers & Rogers (2001, p.50), o C R M analítico é um conjunto de 

aplicativos de análise que auxiliam na previsão, medição e otimização do 

relacionamento com os clientes, ele possui uma infra-estrutura que permite obter 

todas as informações relevantes sobre os clientes além de manter e de organizá-las 

consistentemente. 

Fonte de toda inteligência do processo, o C R M analítico serve para ajuste das 

estratégias de diferenciação de clientes, bem como para o acompanhamento de 

seus hábitos, com o objetivo de identificar suas necessidades e os eventos que 

possam ocorrer na vida de cada um deles. Isso permite, para os melhores clientes, 

uma relação fácil e conveniente com a empresa que busca sua satisfação e 

fidelidade. 

A aplicação do C R M analítico começa nos bastidores, onde se deve identificar 

o cliente e analisar o relacionamento dele com a empresa, desde a compra de 
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serviços, produtos, até as sugestões, reclamações e informações cadastrais, 

comparando perfis similares e os enquadrando em campanhas específicas. Com 

esta aplicação o pessoal da linha de frente pode utilizar-se destas informações para 

consulta e a partir daí, personificar o atendimento, oferecendo apenas os produtos 

certos para o segmento correto, evitando assim a oferta de produtos que ele já 

comprou ou que "nunca" comprará, otimizando o tempo e a paciência dos clientes, e 

maximizando ações de vendas sugestionadas. 

De modo geral, os sistemas de C R M devem vislumbrar aplicações analíticas, 

que são as verdadeiras fontes de informações para a busca de vantagem 

competitiva. 

O CRM analítico possui uma variedade de aplicativos que possibilitam criar 

novas e importantes idéias para melhorar o relacionamento. A empresa utiliza tais 

aplicativos para analisar o comportamento do consumidor, o valor do cliente e o 

portfólio de clientes da empresa. 

Na análise de clientes, o CRM oferece as seguintes ferramentas: 

a) ferramentas de auxílio à pesquisa de mercado e concorrentes: que ajudam 

a identificar novas oportunidades de mercado e estimar o potencial da 

empresa; 

b) ferramentas de otimização e planejamento de marketing: que permitem 

aos executivos e gerentes de marketing medir e planejar os esforços de 

marketing por período, canal de distribuição, etc; 

c) ferramentas otimização e planejamento de campanhas: permitem planejar 

campanhas de marketing, simular seus resultados e monitorar o sucesso 

depois de colocada em prática; 

d) ferramentas de análise de produtos e marca - permitem o controle e a 

otimização do sucesso das linhas de produtos. 

Idealmente, as ferramentas de análise devem ter como suporte aplicativos de 

mineração de dados (Data mining), relatórios analíticos, e devem ter como fonte de 

dados o Database Marketing. 

É por intermédio destas ferramentas que se identifica os clientes de menor 

valor para a empresa, e por meio de tratamento diferenciado, se consegue uma 

redução significativa dos custos de atendimento aos clientes. 
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5.3.3.3 Estratégia Colaborativa 

O chamado CRM colaborativo, ou interação entre clientes, funcionários e 

parceiros de negócios pela Internet, aumenta a capacidade das empresas de 

atenderem as demandas específicas de seus clientes. O ambiente web permite a 

colaboração através de acesso rápido e fácil a aplicações internas e externas na 

internet, aumentando o valor de cada transação e permitindo que seus usuários 

conduzam a interação de maneira inteligente. 

Segundo Peppers & Rogers (2001), o C R M colaborativo permite que as 

empresas respondam a desafios específicos em cada etapa do ciclo de vida do 

cliente, seja na prospecção, venda, atendimento ou retenção. Dependendo de suas 

necessidades, as empresas podem focar-se tanto em prover acesso conveniente 

para seus clientes, como em proporcionar interações sincronizadas, e engajar-se em 

colaborações inteligentes. 

Todas as soluções de C R M colaborativo beneficiam-se de imediato nas 

informações capturadas, trabalhadas e propagadas na camada de inteligência de 

relacionamento que possui os seguintes componentes: 

a) modelo de dados de relacionamento - este modelo é comum em todas as 

soluções de C R M . Ele pretende resolver um desafio crítico para as 

empresas: a administração de dados que são mutantes ao longo do tempo 

e a criação de interações colaborativas e personalizadas. A s empresas 

criam uma grande "riqueza" em inteligência e conhecimento a partir de 

cada relacionamento e devem ser capazes de gerenciar mudanças 

nesses dados. O modelo de dados de relacionamento cobre dados para 

parceiros de negócios e informações de contatos, produtos e serviços. Ele 

também descreve dados como atividades, requisições e oportunidades, 

histórico de interações e conteúdo. O modelo de dados de relacionamento 

não suporta apenas dados estruturados, mas figuras, áudio ou vídeo 

trazendo conhecimento adicional aos funcionários, clientes e parceiros; 

b) agente com inteligência compartilhada - a busca de regras de negócio 

consistentes para cada interação com o cliente é um ponto crítico, uma vez 

que permite não apenas a sincronia das aplicações e pontos de contato, 

mas também a alavancagem do conhecimento da empresa sobre 
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relacionamentos específicos. O agente com inteligência compartilhada 

inclui mecanismos para configuração e precificação como checagem de 

disponibilidade, catálogos de produtos, resolução de problemas e webflow. 

A s soluções de C R M colaborativo provêem recursos de aprendizado e 

tratamento dinâmico ao cliente e aumentam a eficácia das ferramentas de venda e 

retenção. 

6 O ESTUDO DE C A S O 

Nesta seção do trabalho apresentam-se as informações obtidas durante a 

aplicação do instrumento de pesquisa e a consulta aos documentos disponibilizados 

pela Renault. Primeiro faz se um breve relato do histórico, da estrutura e da 

capacidade de produção da industria no Brasil, em seguida descreve-se as 

atividades de atendimento a clientes desde seu início e as transformações que 

ocorreram no decorrer do tempo até chegar aos fatores que impulsionaram a criação 

da Direção Cliente Renault. Deste ponto em diante apresenta-se à estrutura da 

Direção Cliente e seu atual sistema de trabalho com informações sobre clientes. 

6.1 A R E N A U L T DO B R A S I L 

Com a criação do Mercosul, a Renault decidiu seguir umas estratégias 

ambiciosas, marcadas pela implantação da unidade Ayrton Senna no Brasil, a 

primeira fábrica do grupo construída depois de um período de 20 anos. Este projeto 

industrial representa o ponto alto do desenvolvimento da marca no âmbito do 

Mercosul. 

O crescimento da Renault no Mercosul baseia-se nas complementaridades 

industriais e comerciais da marca na região. Isto quer dizer que, no plano industrial, 

as unidades de Córdoba na Argentina e Curitiba no Brasil formam o sistema 

industrial do Mercosul. 

A escolha do Paraná para instalação da fábrica baseou-se na sua localização, 

pois o Estado localiza-se no coração do Mercosul e das regiões sul/sudeste onde 

está concentrado o mais importante mercado automobilístico brasileiro, além da 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada e da infra-estrutura formada pela malha 

rodoviária e Porto de Paranaguá. 
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Atualmente o complexo Ayrton Senna instalado em São José dos Pinhais -

PR , comporta três unidades industriais: a Fábrica Ayrton Senna, a Fábrica de 

Mecânica Mercosul e a Fábrica de Veículos Utilitários. 

Da Fábrica Ayrton Senna saem atualmente três modelos: Scénic, Clio Hatch e 

Clio Sedan. O Scénic, lançado no Brasil em março de 1999, revolucionou o mercado 

brasileiro, pois introduziu o conceito monovolume no país. 

O segundo veículo a ser produzido, o Clio Hatch, está disponível em três 

versões de acabamento e em quatro de motorizarão. No segmento dos populares, 

que representa 6 5 % do mercado brasileiro, a Renault oferece duas opções, 1.0 8V e 

o Clio Sedan 1.0 16V. O Clio Sedan completou e ampliou a linha de modelos 

Renault produzidos no Brasil. 

No início de 2001 , a fábrica passou por uma ampliação de suas instalações, o 

que permitiu um crescimento de sua capacidade produtiva de 20 para 40 

veículos/hora. 

A Fábrica Mecânica Mercosul tem a capacidade total de produção de 400.000 

motores/ano, em uma cadência de 450 motores/dia gerando 400 empregos diretos, 

na produção dos seguintes motores: Motor 1.6 16v para os modelos Scénic, Clio 

Hatch e Clio Sedan exportados para Argentina e Motor 1.0 16v também para os 

modelos Clio Hatch e Clio Sedan, entre os quais cerca de 40% da produção vai para 

México, Argentina, Colômbia e Uruguai. 

Sobre a Fábrica de Veículos Utilitários, idealizada e construída para ser 

dividida pela Renault e pela Nissan na montagem de veículos comerciais leves, 

verificou-se que sua inauguração marcou a entrada da Nissam no Brasil na 

qualidade de fabricante local de automóveis e permite que a Renault finalize o seu 

programa de implantação industrial na região. 

Em 2001, a fábrica iniciou a produção do Renault Máster e em 2002, iniciou a 

picape Frontier Nissam. O projeto a longo prazo prevê para a fábrica a montagem de 

50.000 veículos/ano. Esta unidade de produção conjunta impulsiona o dispositivo de 

fabricações cruzadas o que garante a melhor utilização das capacidades de 

produção nos melhores momentos da economia. 

Em 1996, a marca contava com 31 pontos de venda; em 1997, esse número 

saltou para 35; no ano seguinte, a Renault tinha 52 pontos de vendas; em 1999, 

contava com 100 pontos de vendas, chegando a 138 pontos em 2000; entre 2001 e 
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2002 superou o número de 250 pontos de venda, devendo ultrapassar os 300 pontos 

de venda entre o final de 2003 e início de 2004 distribuídos em 23 estados cobrindo 

77% do território nacional. 

6.2 O INÍCIO DAS A T I V I D A D E S DE A T E N D I M E N T O A O S C L I E N T E S 

Em 1996, em conjunto com o lançamento da pedra fundamental do complexo 

Ayrton Senna, a Renault tomou a decisão de realizar ela mesma a comercialização 

de veículos no Brasil, que era até então realizada por um importador, mesmo 

sabendo que naquele momento, seria difícil ter toda a infra-estrutura necessária que 

lhe permitisse atender as expectativas dos clientes da mesma forma que os 

concorrentes vinham fazendo. 

Nesta época as instalações comerciais da Renault estavam em 

funcionamento em São Paulo - S P , e apesar da complexidade dos processos 

decorrentes do início das suas atividades no Brasil, a Renault estabeleceu um grupo 

de pessoas que deveria, com poucos equipamentos e com pouca tecnologia, tratar 

das reclamações mais graves e mais urgentes, pois devido ao fato de ser uma 

"empresa pequena", em fase de início de estruturação, não possuía as condições de 

se igualar às concorrentes mais antigas no mercado. 

A empresa estava em uma situação que não condizia com os objetivos de 

tornar-se melhor e ser reconhecida pela qualidade dos serviços. S u a postura era 

defensiva no tratamento de reclamações e tinha uma prioridade ainda não 

verdadeiramente atenta às necessidades dos clientes e as suas reclamações. 

E s s a fase se encerrou em meados de 1999, período definido como o 

momento em que a Renault saiu da defensiva para entrar em uma outra forma de 

trabalho adequada aos tempos atuais, empregando um marketing relacional por 

meio de uma infra-estrutura bem dimensionada e com recursos necessários, como 

se verá nas seções a seguir. 
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6.2.1 O Antigo Sistema de Atendimento aos Clientes 

Para saber como era constituído o departamento de relações com o Cliente 

da Renault do Brasil em meados de 1996, no início de suas atividades comerciais, é 

necessário conhecer a situação da empresa naqueles anos. 

A empresa estava se estruturando para iniciar suas atividades no mercado 

brasileiro: seu trabalho de atendimento aos clientes era um trabalho apenas 

defensivo e emergencial, voltado ao tratamento das reclamações recebidas. O que 

se fazia era um atendimento de casos mais emergenciais, deixando os menos 

críticos de lado, os quais acabavam caindo na vala comum da insatisfação gerando 

inclusive processos por questões mínimas. 

Naquele momento, a área então responsável pela relação com os clientes não 

estava subordinada hierarquicamente a posição mais elevada na estrutura da 

empresa, o que dificultava o tratamento e o direcionamento das questões, 

principalmente no que se referia a falta de autonomia para as relações que 

necessitavam da atuação ou da interferência de outras áreas da empresa. O 

trabalho de relação com os clientes foi nivelado às demais áreas de suporte da 

empresa o que comprometia de certa maneira, a resolução dos problemas. A área 

trabalhava à frente na busca de soluções, e na empresa não permeava, 

transversalmente, a necessidade de dar a devida atenção a questões. Com o passar 

do tempo houve uma sensibilização originada pelas pressões dos clientes e pela 

conscientização interna, o que permitiu uma melhora em termos de tempo no 

desempenho de resolução de problemas, pois a autonomia da área tem relação 

direta com o tempo empregado na resolução de um problema. 

O trabalho que vigorava era extremamente desmotivador, diante dessa 

situação de pressão e de conflitos, pois havia muitas reinvidicações sem que 

houvesse condições de atendimento, pelo menos de forma imediata. Em 

contrapartida, havia muita vontade de suprir e s s a s deficiências, mas isto não era o 

suficiente, havia sempre uma deficiência de atendimento muito grande, que trazia 

como conseqüência, a insatisfação dos clientes. 

Inicialmente, a estrutura do departamento era composta por um gerente e três 

atendentes. Os clientes se comunicavam com os atendentes através de um telefone 

"0800" que funcionava no horário normal de expediente administrativo. O 
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equipamento utilizado era somente o telefone e não havia um sistema informatizado 

que disponibilizasse um banco de dados. Todo o trabalho era feito manualmente por 

meio de anotações em uma ficha de acompanhamento de cada processo. 

Para cada reclamação se abria um processo onde eram registrados todos os 

contatos realizados, com o registro histórico de cada reclamação. Era possível fazer 

uma espécie de estatística manual, sobre os pontos-chave, que eram: tipologia das 

reclamações, tempo de resolução dos casos e verificação das reclamações por 

concessionário, ou seja, onde residia a origem de cada reclamação. 

Quando um atendente iniciava um processo, ele podia falar inúmeras vezes 

durante um dia com uma mesma pessoa e ainda fazer muitas outras ligações para 

outras áreas tentando uma solução para o caso. Neste momento havia um número 

de 300 a 400 processos por mês. O que representava em média, 8 casos novos para 

cada um dos atendentes por dia. Era difícil dar seguimento às soluções dos 

problemas demandados, na medida em que os processos se avolumavam. A s 

soluções demoravam em algumas situações, 20 ou 30 dias e, ocasionalmente não 

ocorriam. O desgaste maior dos atendentes era o impedimento de tentar buscar 

soluções internas e ao mesmo tempo, abrir o telefone para novos consumidores que 

queriam entrar em contato com a empresa. Verif icava-se, então um duplo prejuízo; 

não se obtinha a solução para os que já haviam feito um contato, e não se abriam 

canais para aqueles que estavam necessitando de uma solução e não conseguiam 

acessar os canais disponíveis. 

Com o passar do tempo foi permitido uma melhor estrutura, mesmo assim, 

não foram obtidos resultados que pudessem ser medianamente aceitáveis. A partir 

de janeiro de 1998, a estrutura da área foi aumentada para 4 atendentes, e em 

outubro de 1998, passou de 4 para 7 o número de pessoas no atendimento, o que 

possibilitou a implementação da primeira mudança operacional da área: a divisão 

das tarefas em front office e back office. Neste momento foi implementado um 

sistema de informática que permitia um monitoramento das reclamações, que em 

conjunto com a organização de divisão de tarefas, possibilitou a reorganização da 

área permitindo um aumento de desempenho. Em janeiro de 1999 já havia uma 

capacidade de entradas na ordem de 5.000 ligações atendidas por mês. 

A imagem da Renault e a percepção dos clientes eram, naquele momento, 

dois grandes problemas e era necessário mudar isso. A empresa recebia pressões 
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internas somadas às pressões externas dos próprios clientes e por parte dos 

concessionários que reclamaram da morosidade para reagir frente aos problemas 

dos clientes, os quais se sentiam vítimas, pois esperavam uma solução que 

demorava demasiadamente por parte da Renault. 

Desta forma, os clientes pressionaram a empresa a apresentar uma solução e 

a tomar uma decisão estratégica. Foi necessária, então uma outra mudança na 

organização da Renault, a partir da qual se vislumbrou a necessidade de 

reestruturação não só operacional, mas política e comportamental, para criar um 

novo direcionamento a área de relacionamento com os clientes. Os esforços que se 

fizeram a partir da tomada de consciência foram extremamente significativos e 

importantes para o desenvolvimento da marca no país. 

A decisão de se criar uma nova estrutura para á área de relacionamento com 

os clientes, ocorreu em março de 1999 por intermédio da mudança interna 

constituída na nova composição de estrutura da Direção Comercial da Renault. Os 

novos diretores que chegaram vieram de outras áreas e outros países, onde a nova 

forma de relacionamento com os clientes e a utilização das ferramentas de gestão 

da informação já era uma realidade. Observaram, então, que era inevitável a 

necessidade de investir nesta área. 

Um dos fatos que mais despertou a atenção desta nova equipe foi a precária 

estrutura mínima de atendimento. A s providências foram tomadas muito rapidamente 

e de forma generosa envolvendo um volume monetário bastante considerável, o que 

foi, do ponto de vista estratégico, uma decisão de sucesso, que veio por pressões 

internas da própria organização que reagiu e também por pressões externas dos 

clientes e do mercado. 

6.2.2 Os Aspectos Mercadológicos 

Uma mudança com o porte da que a nova Direção Comercial promoveu não 

poderia ocorrer se não houvessem bases claras de qual objetivo se queria alcançar, 

neste caso o de criar uma área com uma filosofia totalmente inovadora no 

relacionamento com o cliente e quais os caminhos que deveriam ser seguidos para 

atingir este objetivo. Por essa razão, a nova Direção da área comercial da Renault 

teve como norte realizadas três aspectos mercadológicos, nos quais foram calcadas 

a reestruturação da área de relacionamento com os clientes, e que servem até os 
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dias de hoje como base para a respectiva gestão da informação: a diferenciação, a 

importância dos serviços e a comunicação. 

No que se refere a diferenciação, a Renault acreditava que como era uma 

marca nova que se instalava num mercado liderado em 97% por 4 marcas, ela 

deveria marcar claramente a diferença para logo poder crescer, e poderia fazer isso 

por meio dos seguintes fatores: 

a) por seus produtos; 

b) pela imagem que ela transmite através da sua rede; 

c) pela qualidade de serviços que ela oferece; 

d) pelos preços (custo/benefício); 

e) pelo atendimento aos clientes. 

O que realmentente importava para uma empresa era como os possíveis 

clientes e os já existentes a viam em relação às concorrentes. Para conquistar uma 

posição forte no mercado a empresa precisa diferenciar seus produtos de todos os 

demais existentes no mercado. Deveria haver uma cooperação entre os setores de 

projeto, produção e marketing. Éra necessário ter a consciência de que o produto e o 

mercado formam, juntos, uma só unidade. 

Já no que se refere ao fator da Importância dos serviços a Renault tomou a 

posição de que, os serviços prestados pela empresa que acompanham um produto 

também são fatores de grande influência na cabeça do consumidor pois, se um 

cliente tem que escolher entre duas marcas de automóveis, uma conhecida e que 

oferece garantia de 2 anos, várias oficinas autorizadas pela cidade, uma central de 

atendimento que esclareça suas dúvidas no pós-venda e que presta um ótimo 

atendimento no momento da compra, e outra marca que simplesmente quer vender 

o carro e nunca ouvir mais falar dele, certamente a opção será a primeira. 

Na medida em que produtos e serviços se juntavam, tornou-se fundamental a 

compreensão da importância deste conjunto, pois componente serviço não é 

satisfeito consertando-se um produto se este necessitar de reparação. O serviço é o 

processo de criação de um ambiente de informação, garantia e conforto do 

consumidor. Observou-se que as companhias inovadoras na utilização de 

ferramentas de gestão da informação sobre clientes conquistaram o respeito dos 

consumidores, na medida em que conhecer bem os clientes para oferecer-lhes bons 

serviços passou a ser uma norma. 
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Sobre o terceiro aspecto mercadológico, a comunicação, é conhecido que 

toda empresa tem interesses na comunicação com os clientes, isto no marketing, 

nas vendas, e no pós-venda, mas nem sempre as mensagens são homogêneas, e 

não transmitem a imagem desejada, portanto a Renault observou que deveria haver 

um árbitro que fosse capaz de harmonizar as mensagens transmitidas isto é fazer 

com que mensagens transmitidas aos clientes fossem uniformes e ao invés de 

mandar 3 ou 4 mensagens ao mesmo cliente, estas deveriam ser racionalizadas, 

reduzindo assim os custos de marketing. 

Como marca nova que se instalava em um novo mercado ela tinha altos 

custos para ser reconhecida, o que quer dizer que estava investido para conquistar 

os clientes das suas concorrentes e este investimento elevado poderia ser 

totalmente contraproducente se no relacionamento com os clientes a empresa fosse 

deficiente. 

Entendeu-se, então que o importante é o contato com o cliente e de que 

maneira ele é realizado, e que este contato não deve ser determinado pela 

tecnologia e pelos processos, mas pela comunicação eficiente, E devendo sempre 

em conta que custa muito mais caro conquistar um novo cliente do que manter e 

fidelizar um atual. 

Com uma firme orientação nos aspectos mercadológicos descritos a Renault 

procurou identificar quais eram os principais problemas na sua área de 

relacionamento com clientes, procurando ter em vista não somente a visão da 

empresa, mas também o ponto de vista dos clientes sobre os problemas 

encontrados. 

A s soluções adotadas para estes problemas em conjunto com a implantação 

de políticas que permitisse realmente entender o consumidor deram origem á nova 

área de relacionamento com clientes da Renault o qual passou, então, a ser 

chamada de Direção Cliente. 

Na representação da figura a seguir é possível observar a síntese da 

identificação dos principais problemas, a leitura da empresa e as interpretações dos 

clientes. 
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F I G U R A 2 - Problemas Identificados no relacionamento com os clientes 

A leitura da Renault 
a estrutura não está 

suficientemente 
orientada ao cliente 

final. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Incoerência na distribuição de meios 

comerciais. 

Inexistência de bases de dados de clientes. 

Falta de interlocutores. 

Falta de visão global do cliente final. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Problemas técnicos a espera de solução. 

Diferentes percepções dos problemas. 

Atraso e dificuldade de comunicação 

interna. 

Não disponibilidade e atraso na previsão de 

peças. 

A leitura do cliente 
a empresa não me 

leva em consideração 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Dificuldade de acesso ao canal de 

comunicação. 

Prazo excessivo de resolução das 

reclamações. 

Falta de coerência na comunicação. 

F O N T E : Renault - Direção Cliente 
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6.3 A CRIAÇÃO DA DIREÇÃO C L I E N T E NA R E N A U L T DO B R A S I L 

O grande objetivo da Renault era construir uma direção com uma filosofia 

inovadora que pudesse trazer para a companhia uma visão de alto consumo, e de 

distribuição de grande escala, em pesquisa, em marketing e em relacionamento com 

o Cliente. 

A empresa desejava entender o consumidor, queria aprender com o cliente. 

Para isto, começou a trabalhar a filosofia do posicionamento pessoal de cada 

colaborador em função da sua própria vida também como cliente. Então, partiu do 

seguinte ponto de vista: eu sou um cliente, o que eu não quero para mim, eu não 

quero para meu cliente. 

O plano de trabalho iniciou-se num primeiro momento no conhecimento do 

consumidor de automóvel, neste momento começou-se a utilizar a ferramenta 

Pesquisa de Mercado. Primeiro, por meio de uma pesquisa em profundidade em 

uma amostra destes clientes, identificou os seus hábitos em tudo que se relacionava 

com o automóveis. Com base no resultado destes estudos construiu-se um 

Database Marketing sobre o perfil do consumidor de carro, os arquétipos da indústria 

automobilística: Ayrton Senna, Fórmula UM, motor, vida social e tudo que envolve o 

argumento carro na vida do ser humano, com base na psicologia de consumo. 

No segundo momento do plano de trabalho foi realizar uma pesquisa interna 

para saber qual a percepção dos funcionários da empresa sobre a relação com o 

cliente. o que foi estruturado sobre a necessidade da empresa em se diferenciar. 

A questão central de como se diferenciar foi a de estabelecer um atendimento 

diferenciado, principalmente no que se refere ao Call Center (Ferramenta de Gestão 

da Informação sobre Clientes, utilizada na estratégia de C R M Colaborativo). Este 

Call Center deveria imprimir um aspecto informacional, vivencial e relacional, como o 

foco de trabalho, e seu ponto de partida foi a construção da equipe. 

A Direção estava prevista para começar a atuar em março de 2000, mas foi 

em janeiro daquele ano que ocorreu o primeiro encontro da Direção Cliente, durante 

a qual foi criada e consolidada na equipe a voz do cliente. Trabalharam com a 

sensibilidade das pessoas, com o seu sexto sentido, com sua percepção, pois 

seriam estas pessoas as responsáveis efetivamente, em fazer o negócio acontecer. 

Nesse mesmo encontro, por meio de um trabalho de equipe, definiram a missão da 
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Direção Cliente. Partiu-se do princípio de que uma área de atendimento aos clientes 

não se faz somente com ferramentas informacionais, é necessário o 

comprometimento e engajamento total da equipe. 

E, foi neste momento que a pesquisa na Renault deixou de ser simplesmente 

uma ferramenta para a gestão da informação de clientes, para se tornar um 

importante eixo da atuação da Direção Cliente, ela tornou-se fundamental para 

coletar as informações acerca do cliente, suas percepções, necessidades, 

preferências e grau de satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços 

oferecidos pela empresa. 

Foi por meio da interpretação dos dados fornecidos pelas pesquisas, 

direcionadas às áreas de interesse da empresa, que se pode realizar uma efetiva 

gestão da informação sobre clientes que então tornou possível a implementação de 

estratégias que fundamentaram e direcionaram as ações de relacionamento. 

O grande impacto relacionado a partir destas constatações, foi que a empresa 

pode direcionar seus esforços de maneira mais producente em áreas consideradas 

mais críticas ou que necessitavam de maior urgência na tomada de medidas 

corretivas ou preventivas. Desta maneira, além de melhorar a sua performance em 

relação ao mercado e aos seus concorrentes, a empresa vem posicionando cada 

vez mais próxima dos anseios de seus consumidores, estreitando suas relações, 

com efeitos diretamente relacionados com a satisfação e com o próximo passo à 

fidelização. 

A primeira ação expressiva da nova Direção, aos olhos dos clientes, foi a 

implantação da ferramenta de Call Center, por meio de uma plataforma telefônica de 

atendimento 0800. E la foi inaugurada no dia 15 de março de 2000, o Dia 

Internacional do Consumidor, em respeito a ele. 

Do seu início até os dias de hoje, a abordagem do Call Center apresentou 

uma evolução. No princípio o Call Center foi estabelecido com enfoque basicamente 

técnico, ou seja, naquele momento o front office não ativava o cliente, não 

conversava com o cliente. O front office ouvia as reclamações e passava para o back 

office para que entrasse em contato com o cliente. A grande dificuldade era que o 

consumidor não enxergava o processo dessa maneira, ele queria um único 

interlocutor que pudesse dirimir suas dúvidas, e dar solução a seus problemas. 
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Houve a reestruturação deste serviço e hoje seu enfoque é essencialmente 

"emocional", visto que ele trata com pessoas. O back office é o suporte do front 

office. A grande diferença agora é que o front office acolhe o cliente e é o 

responsável por atendê-lo do início ao fim. 

Hoje mais de 90% das chamadas, ou contatos são de solicitações de 

informações, e apenas 10% são de reclamações. Portanto, o Call Center é, na sua 

maioria informativo, respondendo aos clientes questões relativas aos produtos e 

serviços, ou seja, caracterizando fundamentalmente como um grande canal de 

comunicação com a empresa. 

No caso de reclamações é onde se concentra o grande desafio. Dependendo 

da gravidade da reclamação o Call Center aciona o back office, que neste caso, 

pode entrar em contato com o cliente. Mas se isto acontece, ele o faz em nome do 

funcionário que falou com ele a primeira vez. Desta maneira, o cliente percebe a 

coesão da empresa através da uniformidade de linguagem de seus interlocutores. 

Esta mudança de abordagem foi muito produtiva do ponto de vista do impulso na 

Direção rumo satisfação dos clientes e, conseqüentemente, sua fidelização. 

6.3.1 Atual Configuração da Direção Cliente da Renault 

O desenvolvimento dos fundamentos do atendimento do cliente Renault teve 

como auxiliar ferramentas para a gestão da informação de clientes (como e Call 

Center e a pesquisa mecardológica), mas orientou-se nos fundamentos da atividade 

comercial da empresa, o que significou implantar uma cultura da importância do 

cliente em toda a sua organização. E este é um trabalho que tem que começar de 

base, na gestão da informação e na identificação da prioridade. 

De acordo com documentação interna da empresa (A Direção Cliente, 2003), 

a seguir estão descritas a missão, a visão, a estratégia e objetivos da Direção Cliente 

com o seguinte teor: 

a) missão 

. garantir que a voz do cliente seja ouvida e que ela tenha como resposta a 

sua valorização e a busca constante de sua satisfação; 

. promover o relacionamento entre a Renault e o cliente de forma a 

contribuir para disseminação da cultura do cliente dentro da organização. 
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b) visão: 

. sermos inovadores em relacionamento com o cliente, promovendo a 

interação entre ele e a marca Renault; 

. garantir que seja levada em conta no Comitê de Direção a satisfação do 

cliente final; 

. criar referência de cultura cliente na rede em toda organização Renault. 

c) estratégia: desenvolver na organização o sentimento de importância do 

cliente, buscando a pro-atividade nas relações e a reatividade na solução 

de problemas sensibilizando-se com os desejos do cliente, criando em 

todos os funcionários e parceiros o senso de responsabilidade pela 

fidelização do cliente e melhoria constante da imagem da empresa. 

d) objetivos: 

. satisfazer, encantar e surpreender o cliente. 

. ser a voz do Cliente na Renault para o cliente. 

. conquistar e fidelizar o cliente. 

. sermos prestadores de serviço para toda a Renault e rede de 

concessionários. 

. ser referência de atendimento ao cliente Renault no mundo. 

6.3.2 Estruturação da Direção Cliente 

A estruturação da Direção Cliente, esta é composta por três departamentos 

que comportam 22 pessoas internas e 48 pessoas na plataforma terceirizada.: 

a) Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) : formado pelo front office 

(plataforma de atendimento) e o back office, (assistência na resolução dos 

processos); 

b) Informação/Pesquisa; 

c) Comunicação/Fidelização. 

6.3.2.1 Serviço de Atendimento ao Cliente - S A C 

No S A C um único número, 0800 55 56 15, é utilizado para acessar os 

seguintes serviços: o Serviço de Atendimento (funcionamento das 8 horas até as 20 

horas), o Programa de Fidelidade, o Renault Assistance 24 horas e o Consórcio 

Renault. É no S A C ocorre todo o processo de acolhimento do cliente desde o 
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recebimento da chamada, sua classificação, o direcionamento a área competente, 

até o fechamento dos relatórios. A figura a seguir demonstra o Fluxo de Informações 

para geração dos relatórios do S A C . 

F I G U R A 3 - Fluxo de informações do S A C para geração de relatórios 

Áreas de 
interesse 

FONTE: elaborado pelo autor 

Os relatórios são gerados da seguinte maneira. A partir do registro do contato 

do cliente nos sistema S A C , as informações de interesse sobre ele são 

encaminhadas ao Database Marketing, que também é alimentado pelo 

Departamento de Informação e Pesquisa, que além de alimentar também análisa 

todas as informações contidas no o Database Marketing, e encaminha as conclusões 

a cada área de interesse para as devidas providências. 

Nos relatórios do S A C Renault estão contidas Informações como: 

a) meios de comunicação utilizados pelo cliente (informação e reclamação); 

b) evolução das chamadas, hora e data, como tempo de espera; 

c) veículos mais procurados e razões de interesse; 

d) razões das chamadas (separadas por informativa e de reclamação); 

e) meios de comunicação mais mencionados; 

f) informações sobre a campanha publicitária do mês; 

g) taxa de chamadas das reclamações; 

h) reclamação por modelo; 

i) reclamação por concessionária; 

j) tipos de concessionárias; 

k) manifestações dos clientes (cumprimento e reclamações). 
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Os relatórios têm como objetivos: 

a) o embasamento para planos de ação; 

b) a administração de ações corretivas; 

c) a melhora da qualidade do produto e serviço; 

d) a criação da cultura do "valor" do cliente. 

O front office representa uma das maneiras mais diretas pelas quais se 

estabelece a relação com o cliente representa um canal de comunicação direta com 

a Renault. O front office é o responsável pelo primeiro contato com o cliente e é 

quem da o encaminhamento para a resolução do problema que está sendo 

apresentado. 

Por meio do front office também se pode: 

a) ter um termômetro em tempo real das condições do mercado; 

b) criar uma fonte de informação e conhecimento sobre os clientes; 

c) criar uma atitude perante o cliente que represente a sua fidelização. 

O back office trabalha no seguimento dos processos e tomada de decisão 

para resolução dos problemas apresentados ao front office, fornece informações e 

respostas aos departamentos internos da Renault. 

Tem também como atribuições a compilação de dados e elaboração de 

relatórios bem como o acompanhamento dos indicadores de satisfação do cliente. 

6.3.2.2 Informação/Pesquisa 

A área que tem como função ser uma auxiliar no processo de tomada de 

decisões tanto para a Direção Cliente quanto para as demais áreas da Renault. 

S u a s principais atribuições são: 

a) realizar pesquisas internas medidoras da qualidade dos serviços; 

b) identificar novas necessidades dos clientes; 

c) pesquisar a satisfação dos clientes; 

d) analisar e difundir informação. 

6.3.2.3 Comunicação/Fidelização 

Esta área tem por objetivos: 

a) garantira coerência em todas as comunicações dirigidas aos clientes 

b) estruturar a comunicação com a base de clientes; 
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c) promover o relacionamento com os clientes; 

d) fidelizar os Clientes. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento histórico, o advento de novas tecnologias e as 

mudanças econômicas, as empresas precisaram alterar sua forma de se relacionar 

com os clientes no decorrer dos anos. 

Da análise histórica estudada neste trabalho, pode-se concluir que, assim 

como as organizações evoluíram em seus processos internos, o marketing e a 

tecnologia devem buscar cada vez mais se unir a fim de acompanharem tal evolução 

e permitirem uma adequada interação contínuo. 

Do levantamento das ferramentas de gestão da informação efetuado, 

observou-se que para haver tal interação é necessária atenção no fator humano. A 

literatura aponta que grande parte das empresas se concentra na tecnologia e nos 

processos e dedica pouca atenção ao fator humano. Não é suficiente para uma 

empresa possuir a melhor tecnologia de ferramentas de gestão da informação 

disponível, compilando todo histórico de operações que o cliente fez com a empresa, 

se a pessoa que está se comunicando com o cliente não estiver preparada para 

tomar iniciativas e nem habilidade para se comunicar de maneira criativa. Quando 

isso ocorre todo esse investimento em tecnologia fica longe de produzir bons 

resultados. 

A figura 4 ilustra as ferramentas de gestão da informação clientes disponíveis 

e quais são utilizadas pela Renault. 
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F I G U R A 4 - Ferramentas disponíveis para gestão da informação sobre clientes e 

dentre estas as utilizadas pela Renault 

Ferramentas utilizadas 
pela Renault 

F E R R A M E N T A S 

Call Centers e 
C I C s 

Estatégia 
Operacional 

Automação de 
Força de Vendas 

Pesquisa de 
ercado 

Database 
Markeing 

C R 

Estratégia 
Análitica 

Automação de 
S is temas de 

arketing 

Estratégia 
Colaborativa 

FONTE: elaborado pelo autor 

Estudando o caso da Renault pode-se verificar que para ela implantar a 

gestão da informação sobre clientes implicou em adotar novas posturas 

organizacionais baseadas em planos estratégicos. Primeiro foi preciso orientar-se no 

relacionamento pelo cliente e não pelo produto e, em seguida, estruturou-se o 

relacionamento com o cliente implantando uma solução baseada nos seguintes 

pontos de apoio: as pessoas da organização, o produto/tecnologia e a política da 

organização. 

Verificou-se que a corporação dispõe de uma estratégia global do que se 

espera e do que se pretende do relacionamento com o cliente, com o objetivo não só 

de capturar, analisar e disseminar a informação sobre os clientes, mas também de 

promover a interação entre os diversos departamentos da Empresa. Isso requer 

comprometimento corporativo, envolvendo as mais diversas áreas da empresa, pois 

tentar fazer com que uma organização tenha uma visão única de seus clientes é um 

trabalho árduo que demanda tempo e, principalmente, conhecimento. 

Portanto, conclui-se que realizar a gestão da informação sobre clientes em 

uma empresa, por implicar numa mudança de paradigmas da organização, assume 

uma relevância estratégica, na qual a cultura, os objetivos, a estrutura 
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organizacional, os processos e as políticas de recursos humanos precisam estar 

alinhados, com vistas a alcançar a vantagem competitiva decorrente da habilidade 

de relacionar-se com o mercado e atendê-lo melhor nas suas necessidades e 

desejos. 
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APÊNDICE - INSTRUMENTO DE PESQUISA 

a) Como e quando começaram as atividades de atendimento aos clientes da 

Renault? 

b) Qual era a estrutura que a Renault possuía para atender os clientes nesta 

época? 

c) Como acontecia o atendimento aos clientes com esta estrutura? 

d) Quais eram as principais dificuldades que se apresentavam com esta 

estrutura? 

e) Aconteceram muitas mudanças daquela época para os dias de hoje? Como? 

Porque? 

f) S e aconteceram mudanças, quais foram elas ? 

g) Como funcionam atualmente as atividades de atendimento aos clientes? 

h) Quais são atualmente as formas de atender e ter informações sobre os 

clientes? 

i) Que tipos de informações são coletadas? 

j) O que acontece com as informações sobre clientes depois que elas são 

capturadas? 

k) Existe algum tipo de política que rege o modo que se deve trabalhar com 

elas? Qual? 


