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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar as principais características da

aplicação de CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento do

Relacionamento com os Clientes) em portos secos. A elevada necessidade de aprimorar

o relacionamento com clientes, em todos os aspectos, foi o grande motivador deste

trabalho.

Através de uma revisão de literatura, são apresentados todos os aspectos

relevantes desta aplicação como, por exemplo, a presença e importância do marketing

de relacionamento, as medidas de qualidade e satisfação do cliente e os aspectos

tecnológicos e de infra-estrutura necessários à sua adoção. Os fatores críticos de sucesso

são abordados e trazidos à realidade das empresas.

A atividade do porto seco também é destacada focando os principais serviços

oferecidos e o alinhamento imperativo com os seus clientes potenciais. Os níveis de

serviços considerados e apreciados pelos clientes estão diretamente relacionados às boas

métricas, e a utilização das mesmas, para o relacionamento do dia-a-dia.
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ABSTRACT

The goal of this job is to show the main characteristics of the CRM (Customer

Relationship Management) implementation in dry ports. The high need of customer

relationship, by the all sides, was the motivator of this project.

Making a literature revision are presents all relevant aspects, i.e., marketing

relationship and its importance and the quality metrics and customer satisfaction and

techlogics aspects and infrastructure required to its implementation. The critical success

factors are considering and brought to the reality of the companies.

The dry port activity is high lighted focused on its main services and about its

imperative application to its potential customers. The services levels considered and

appreciated by customers are directly related to good metrics and its implementation for

the day-by-day relationship.
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INTRODUÇÃO

A atividade do porto seco não está ligada simplesmente ao desembaraço e

destinação das cargas dos importadores ou exportadores. Em sentido amplo, deve estar

ligada, entretanto, em oferecer todos os tipos de serviços relacionados à sua

armazenagem, transporte e, até mesmo, beneficiamento em primeira instância (com ou

sem transformação direta da mercadoria). O relacionamento com seus clientes, atuais e

futuros, deve permitir plena interação das partes de maneira personalizada.

Oferecer soluções e interações personalizadas remete às necessidades tanto de

auto-conhecimento – limites e níveis de serviços suportados a serem prestados – como

do conhecimento profundo do mercado e público-alvo e, para isso, a pesquisa de

mercado tem papel essencial.

CRM (Customer Relationship Management/Marketing ou Gerenciamento do

Relacionamento com os Clientes, ou ainda, Marketing de Relacionamento com os

Clientes) é muito mais que aplicação de tecnologia, conforme comenta CERIONI

(2005). Consiste em um conjunto de adequações com foco principal no cliente. É,

portanto, o meio principal de retenção e conquista de novos mercados e clientes

potenciais.

Sua adequada aplicação permite a proatividade necessária e tão almejada para

prever com segurança o comportamento do cliente e submeter planos de ações eficientes

e eficazes quando requeridos. Atividades de marketing de relacionamento como cross-

sell e up-sell tornam-se de simples aplicação já que todo o perfil necessário é conhecido.
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A realidade do mercado é, sem sombra de dúvidas, de alta competitividade. A

conquista e retenção dos clientes potenciais (aqueles que realmente apresentam margem

de contribuição) é alvo de constante pesquisa e melhoramento nas empresas de um

modo geral e não poderia ser diferentes nos Portos Secos.

Não obstante a isso, o setor de serviços, onde está enquadrada a atividade do

porto seco, passa por freqüentes adequações principalmente no oferecimento de serviços

de maior aderência a seus clientes. A aderência transcende o aspecto da oferta e

execução do serviço; é, por vezes, suplantada pela necessidade da informação.

Este trabalho visa, portanto, traçar estes paralelos entre o oferecimento do

serviço, sua execução e a oferta da informação no momento em que ela é necessária.

Uma revisão de literatura sobre Marketing visa contextualizar e conceituar as relações

com os clientes e empresas, em geral. Os aspectos ligados à tecnologia e em como

construir depósitos de informações e depois recuperá-las de forma consistente, também

são citados como forma de nivelamento.  O CRM (Customer Relationship Management)

mostra-se, depois do que será apresentado, como uma ferramenta importante nesta

busca incansável de excelência operacional.
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1.   O PORTO SECO

1.1 .   HISTÓRICO

Os Portos Secos (criados como Terminais Alfandegados) foram criados para

servir de apoio às operações portuárias, desafogando operacionalmente as

concessionárias dos portos. (RODRIGUES, 2003). Têm, portanto, como objetivo

primordial a agilização destas atividades, viabilizando as operações de trânsito

(remoção) de cargas de importação para áreas alfandegadas secundárias.

Os Portos Secos ou Estações Aduaneiras Interiores (EADI) – nomenclatura

nacional e já em transposição – surgiram com o propósito de desafogar os portos,

aeroportos e pontos de fronteira, e interiorizar o despacho aduaneiro. Foram projetados

para dar maior transparência e velocidade aos processos de desembaraço alfandegado na

importação e exportação, e permitir a agregação de serviços que produzam valor a

cadeia logística (NASCIMENTO, 2003).

Tão importantes para o comércio exterior quanto os terminais portuários estes

permissionários de serviços públicos de armazenagem alfandegada, ou seja, recintos

alfandegados no interior, homologados pelo Ministério da Fazenda como zona primária

e operados pela iniciativa privada, localizados em zonas secundárias, permitem a

armazenagem a médio prazo, despacho, nacionalização e transferência do modal de

transporte, de mercadorias sob regime aduaneiro, liberando as áreas industriais de

importadores e exportadores para as suas atividades fins. (RODRIGUES, 2003)
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No Brasil existem em funcionamento, cerca de 53 Portos Secos; mais 7 com

contratos celebrados mas ainda não alfandegados; 03 com licitação concluída, mas com

contratos não celebrados; 03 em procedimentos de licitação; e 8 a serem licitados. São

Paulo é o Estado que possui o maior números de Portos Secos, 26 existem em operação

(NASCIMENTO, 2003).

1 .2 .   CONCEITOS

De acordo com a legislação aduaneira vigente, “portos secos são recintos

alfandegados de uso público nos quais são executadas operações de movimentação,

armazenagem e despacho aduaneiro de mercadoria e de bagagem, procedente do

exterior ou a ele destinadas” (Art. 11 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro de 2002).

A atividade do porto seco é regida por legislação específica que regulamenta a

administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das

operações de comércio exterior.

O porto seco (dry port), é um terminal alfandegado de uso público, situado no

território aduaneiro que compreende todo o território nacional (Art. 2 do Decreto nº

4.543 de 27 de dezembro de  2002). A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por

todo o território aduaneiro (Art. 33 do Decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966).

O porto seco está localizado, entretanto, em zona secundária, destinada à prestação, por

terceiros, dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias sob

controle aduaneiro. Isto quer dizer que as mercadorias, ao entrarem no território

nacional, podem ser transferidas da zona primária para a zona secundária para serem
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despachadas e desembaraçadas, da mesma forma que aquelas a serem exportadas

poderão ter seu processamento legal na zona secundária (Porto Seco), sendo enviadas

para a primária para serem embarcadas no veículo transportador para seguirem para o

exterior (KEEDI, 2004).

De acordo com o Art. 3 Inciso I do Decreto nº 4.543 de 27 de dezembro de

2002:  "...a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade

aduaneira local:

a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;

b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e

c) a área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados.

A zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela

incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo.

1o Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a

que esteja afeta a administração do local a ser alfandegado.

2o A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja

protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou

animais.

3o A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,

restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos

não utilizados em serviço."

Os serviços desenvolvidos no porto seco podem ser delegados a pessoas

jurídicas de direito privado que tenham como principal objeto social, cumulativamente

ou não, a armazenagem, a guarda ou o transporte de mercadorias. O porto seco é

instalado, preferencialmente, adjacente às regiões produtoras ou consumidoras.



6

1 .3 .   FOCO DE MERCADO

Como permissionário de serviço público a cargo da Secretaria da Receita

Federal, o Porto Seco está autorizado a operar todos os regimes aduaneiros. Com

instalações próximas as instalações dos seus clientes, e, pela abrangência dos regimes

aduaneiros citados, os Portos Secos podem fornecer serviços de alto valor agregado e

serem capazes de agilizar e melhorar os processos e procedimentos (industriais, por

exemplo) para os seus clientes potenciais, proporcionando maior satisfação pelo serviço

prestado.

Para melhor entendimento dos regimes aduaneiros, segue breve explanação dos

principais e mais comumente utilizados:

a) Regime Comum na Importação e Exportação

Permite a armazenagem de mercadoria com suspensão de tributos (II, IPI e ICMS)

até seu efetivo desembaraço. Neste regime, os lotes são desembaraçados por

completo. (Art. 364 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro de 2002).

b) Admissão Temporária

Permite que mercadorias estrangeiras permaneçam por prazo fixo e com finalidade

específica, com suspensão dos impostos. Exemplo de utilização seriam para feiras e

exposições. (Art. 263 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro de 2002).

c) Regime Entreposto Aduaneiro

Permite o depósito de mercadorias sob controle aduaneiro, com suspensão de

tributos (II, IPI e ICMS), por um período de um ano, renovável por mais um e

podendo estender-se por mais um ano, não excedendo a três anos. A vantagem deste
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regime, sobretudo para o importador, é a possibilidade de a mercadoria ser

desembaraçada e nacionalizada, na medida da necessidade do importador. Neste

regime, pode ser realizada a reexportação da mercadoria importada. (RODRIGUES,

2003).

d) Trânsito Aduaneiro (DTA)

Permite o transporte de mercadorias, sob controle aduaneiro, de uma zona aduaneira

para outra, com suspensão de tributos. (KEEDI, 2002).

e) Drawback

Consiste na suspensão, isenção ou restituição de impostos devidos a mercadorias

importadas – matéria-prima ou parte de produto a ser exportado. É considerado um

incentivo à exportação. (Art. 335 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro de 2002).

f) Exportação Temporária

Permite a saída de mercadoria nacional ou nacionalizada condicionada à re-

importação em prazo previamente determinado no mesmo estado ou após submetida

a processo de conserto, reparo ou restauração. (Art. 385 do Decreto nº 4.543 de 27

de Dezembro de 2002).

g) Depósito Alfandegado Certificado (DAC)

O produto é submetido ao trâmite de exportação documental, sem a correspondente

necessidade de exportação física, até que sejam identificados os compradores para

os mesmos. (Art. 441 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro de 2002).

h) Depósito Especial Alfandegado (DEA)
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Permite a importação, sem cobertura cambial e com suspensão de tributos, de partes,

peças e materiais de reposição ou manutenção de veículos, máquinas, equipamentos

e instrumentos, em uso no país. (Art. 428 do Decreto nº 4.543 de 27 de Dezembro

de 2002).

Os Portos Secos viabilizam o incremento das relações de comércio exterior no

Brasil. Nas exportações, é possível: admissão de mercadorias, amparadas em nota fiscal,

para serem exportadas; admissão de contêineres vazios para utilização de cargas;

movimentação e armazenagem de mercadorias para unitização de cargas; pesagem de

veículos, contêineres e volumes; expedição das mercadorias para exportação, após o

desembaraço aduaneiro. Na importação, tem-se: pesagem, cintamento e contagem de

mercadorias; movimentação e armazenagem de mercadorias desunitizadas ou na mesma

unidade de carga em que for transportada; pesagem de veículos, contêineres e volumes;

admissão de mercadorias e bagagem desacompanhada, sob regime de trânsito

aduaneiro, procedente de portos, aeroportos ou fronteiras; expedição de mercadorias

importadas, após desembaraço aduaneiro e atendimento completo à importação através

dos regimes aduaneiros especiais. (NASCIMENTO, 2003).

Além dos serviços acima citados, há a possibilidade de cooperativismo das

empresas usuárias. Com o uso compartilhado, por exemplo, de contêineres

desunitizados por uma empresa e com necessidade de contêiner para unitização para

outra empresa também usuária do Porto Seco, poderá haver compatibilização dos

tempos e movimentos não havendo esforços desnecessários na cadeia (transporte, por

exemplo).

Atua, portanto, de forma ativa nos principais pontos da cadeia de suprimentos,

englobando todos os aspectos ligados, direta ou indiretamente, no atendimento de um
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pedido de um cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e

fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes

(CHOPRA; MEINDL, 2003).

Figura 1 – Esquema de atuação dos Portos Secos na Importação e Exportação.

Fonte: Adaptado da apresentação institucional da empresa Integral Transportes e
Agenciamento Marítimo.
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2.   ANÁLISE DO MARKETING

“Veja nosso balanço. No lado do ativo podemos ver alguns aviões valendo uns quantos

bilhões. Mas isto está errado. Estamos nos iludindo. O que devemos colocar no ativo é

que no ano passado a SAS transportou uns tantos passageiros satisfeitos. Porque este é

o único ativo que possuímos – pessoas satisfeitas com nosso serviço e dispostas a voltar

a pagar por ele novamente.”

Jan Carlson, Apud GREENBERG (2001)

2 .1 .   CONCEITOS DE MARKETING

Nas pesquisas sobre os conceitos de Marketing verifica-se uma constante

evolução. Considerando-se a definição segundo a qual marketing é uma filosofia de

negócios (SEMENIK e BAMOSSY Apud NEZZE, 2002), toda a estratégia de

planejamento e execução dos projetos de marketing da empresa tem como propósito

fundamental a satisfação das necessidades de seus clientes.

Esta definição, por vezes, pode restringir a função abrangente do Marketing.

Considerando a visão da satisfação das organizações, Marketing passa a ser o “processo

de planejar e executar a concepção de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e

serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”,

(CHURCHILL; PETER, 2000 Apud NEZZE, 2002) tendo-se um novo fator: a

satisfação das metas da organização.
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Marketing, em sentido amplo, “é o processo de conceber, produzir, fixar preços,

promover e distribuir idéias, bens e serviços que satisfazem as necessidades de

indivíduos e organizações. Incorpora todo o universo de processos de mudanças para

distribuir produtos e serviços. Requer também previsão para antecipar as mudanças

ambientais e modificar as ofertas para competir em um mercado mutante com maior

eficácia”. (CARDOSO e GONÇALVES, 2001)

Outra definição de Marketing é dada como sendo “toda atividade dirigida para a

satisfação das necessidades e desejos do consumidor. Tais necessidades e desejos são

satisfeitos mediante a compra de produtos e serviços e esta compra pode ser

impulsionada por uma necessidade fisiológica (alimentação, abrigo ou frio) ou

psicológica (status, segurança ou diversão). Conhecendo e estudando estas motivações

ao consumo, as empresas procuram produzir bens e serviços que atendam ao público-

alvo e será através do Marketing que as empresas conseguirão conquistar e fidelizar

seus clientes”. (ALMEIDA Apud MARTINELLI, 2003)

A arte de obter clientes fiéis, ou seja, que durante toda a vida comprem os

produtos e/ou serviços que vendemos e/ou oferecemos, lembra que, uma empresa,

embora atuando em um nicho de mercado, não pode se dar por satisfeita com sua

atuação, mesmo que sua superioridade seja notória. Temos então, que os desafios do

Marketing vão além do planejamento do valor do produto e/ou serviço; está ligado e

voltado aos lucros organizacionais. (KOTLER Apud NEZZE, 2002)

O mercado, como já citado, está muito competitivo, cheio de concorrentes que

oferecem uma gama de produtos e serviços relativamente equivalentes, principalmente

na atividade do Porto Seco que tende a ser eqüitativa em todas as empresas desta

atividade. Como conseqüência, os consumidores estão se tornando cada vez menos leais
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às marcas e às empresas. O Marketing de Conquista, que objetiva a conquista de novos

clientes, tem custos mais elevados e vem perdendo um espaço considerável para o

Marketing de Retenção, que se tornou mais importante, e que tem como meta principal

cuidar e manter os clientes atuais. (VAVRA Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001)

A satisfação do cliente deixa de ser o fim da tarefa do Marketing, mas passa a

ser o começo de uma oportunidade de transformar um comprador satisfeito em um

cliente leal à marca. Com essa transformação de cliente satisfeito em cliente fiel é que

se possibilita à organização a sua lucratividade, e continuidade (NEZZE, 2002). Neste

sentido, Pós-Marketing passar a ser o processo de proporcionar satisfação contínua e

reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes.

Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação à

satisfação e respondidos. O objetivo do Pós-Marketing é construir relacionamentos

duradouros com todos os clientes. (VAVRA Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001)

Considerando a definição: “Satisfação é o sentimento de prazer ou de

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou

resultado) em relação às expectativas da pessoa”. (KOTLER Apud DANTAS, 2001)

Essa definição vem ao encontro do novo enfoque dado ao marketing, de acordo

com qual se deixa de lado a visão de que o marketing era somente uma forma de vender

produtos e/ou serviços de uma empresa; na transição ele passa a atender as necessidades

dos clientes e não “manipular” suas mentes. (MCKENNA Apud NEZZE, 2002)

Assim, desenvolver relacionamentos é a base do sucesso da empresa baseada no

marketing com visão de futuro, que se alia à tecnologia para fidelizar os clientes. O

marketing está constantemente sendo redefinido e incorporando novas

responsabilidades. Era considerado “a arte de vender produtos”, agora passa a ser a
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ciência e a arte de conquistar clientes, mantê-los e aprofundar o relacionamento com

eles aumentando sua lucratividade. (KOTLER Apud NEZZE, 2002)

2 .2 .   MARKETING DE RELACIONAMENTO

O Marketing de Relacionamento dá uma abordagem mais consistente e coerente

de maneira a atuar mais efetivamente junto ao cliente, ao contrário do Marketing

convencional, que satisfazia os clientes temporariamente (CARDOSO; GONÇALVES,

2001).

O Marketing de Relacionamento, também denominado muitas vezes Marketing

one-to-one, focaliza principalmente a satisfação/relação com o cliente, permitindo

descobrir suas expectativas e necessidades individuais, atuando de maneira

administrativa, e, consequentemente, permitindo aperfeiçoar seus produtos e melhorar

seus serviços de maneira que possam atender aos clientes de forma personalizada,

fazendo assim crescer a lealdade e o respeito do cliente junto à empresa. Esse enfoque,

que prioriza o relacionamento com o cliente, não só desvincula o Marketing da

caracterização predatória, como também, possibilita que se alinhe essa nova política do

Marketing com a busca pela qualidade de produtos e serviços.
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Figura 2 – Considerações sobre Marketing de Massa e Marketing de Relacionamento

Fonte: PEPPERS; ROGERS 2000 Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001.

Historicamente, o Marketing de Relacionamento era a forma com que se faziam

os negócios antes da Revolução Industrial, antes dos produtos de massa e das grandes

mídias (PEPPERS; ROGERS Apud NEZZE, 2002), onde, devido à proximidade e ao

conhecimento interpessoal possibilitavam relacionamentos estreitos entre fornecedor e

cliente. Hoje, a tecnologia da informação possibilita às grandes empresas serem tão

eficazes nos relacionamentos pessoais quantos os negócios daquela época e, como

requisito competitivo, a qualidade do relacionamento com o cliente é a medida mais

apropriada do sucesso.

O termo Marketing de Relacionamento surgiu com Berry, na literatura de

marketing de serviços, em 1983. Naquela época concebeu-se que a fidelização de

clientes era uma forma de alcançar maior competitividade das empresas e maior

satisfação dos clientes; definiu-se o marketing de relacionamento como a atração, a
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manutenção e o aprimoramento de relacionamento com clientes. A atração de novos

clientes deveria ser vista apenas como um passo intermediário no processo de

marketing; solidificar relacionamentos, transformar clientes indiferentes em leais e

serví-los deveria ser considerado marketing. (BRETZKE Apud CASTRO, 2002)

As grandes mudanças na área da tecnologia da informação, sobretudo quanto ao

gerenciamento de clientes e a absorção da nova tecnologia para gerenciá-los, ocorrem

de forma muito rápida, focando, principalmente, em:

• Aumentar a participação de mercado;

• Reduzir os custos da gestão de clientes;

• Recrutar clientes novos e de qualidade de maneira direcionada;

• Proteger e reter os clientes existentes;

• Extrair mais valor dos clientes existentes; e

• Proteger a empresa dos clientes mais perigosos.

No dias atuais, o gerenciamento de relações pressupõe que as empresas estejam

dispostas a manter vínculos duradouros suportados por processos operacionais ágeis,

selecionando a tecnologia adequada. Isso requer metodologia, especialização e

experiência. (BRETZKE Apud CASTRO, 2002)

A participação no cliente é considerada uma medida de sucesso mais relevante

que a participação de mercado, demonstrando que a manipulação e a gestão dos

clientes, ao longo do tempo, tem maior importância para a empresa que a mera

aquisição de clientes. (PEPPERS; ROGERS Apud NEZZE, 2002)

À medida que as organizações se aprimoram e investem esforços na tentativa de

conquistar a fidelidade e ampliar sua gama de clientes, novas relações com parceiros e

clientes estão sendo implementadas, transformando o relacionamento no principal bem
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da empresa e, conseqüentemente, impulsionando o desenvolvimento de uma área dentro

da disciplina de marketing, conhecida como marketing de relacionamento.

O Marketing de Relacionamento, ainda, objetiva estabelecer relacionamentos

mutuamente satisfatórios de longo prazo com partes-chave: clientes, fornecedores e/ou

distribuidores, de maneira a ganhar e reter sua preferência no longo prazo. Estes

relacionamentos estabelecem sólidas ligações econômicas, técnicas e sociais entre as

partes, resultando na construção de um patrimônio corporativo singular, denominado

rede de marketing (KOTLER Apud NEZZE, 2002). O marketing não deve ser mais uma

função, mas uma forma de fazer negócios, que integra o cliente à elaboração do produto

e/ou serviço, desenvolvendo um processo sistemático de interação que dará segurança

na relação cliente-empresa.

Esse relacionamento possibilitaria, então, a ampliação da capacidade da empresa

de perceber valor, dando-lhe condições para ampliação das competências e,

conseqüentemente, dos mercados. Mas esse é um processo que envolve a compreensão,

a concentração e a administração de uma contínua colaboração entre fornecedores e

clientes selecionados pelo compartilhamento de valores mútuos por meio de

interdependências e alinhamentos organizacionais (CASTRO, 2002).

Também é interesse do cliente manter um relacionamento duradouro, já que a

confiança estabelecida lhe traz também resultados intangíveis como a comodidade e a

confiança, por já conhecer a empresa ou organização e isto inspira a confiança que é

adquirida pela experiência.

Considerando a necessidade de interdependência e alinhamento organizacional,

pode-se concluir que todos os componentes, integrados com benefícios mútuos e

satisfeitos, criam uma relação de parceria duradoura. Percebe-se que, para que um canal
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de relacionamento possa ser viabilizado, muitas vezes são necessárias mudanças

estratégicas, avaliações dos processos e das dimensões de contatos com os clientes.

Sendo os relacionamentos bens essenciais para a empresa, é imprescindível que todos os

componentes da organização estejam unidos no sentido de construí-los (NEZZE, 2002).

A implantação do conceito de marketing de relacionamento envolve mudanças

na cultura e valores organizacionais, alterações na forma e capacitação dos recursos

humanos, inovações na sistematização de processos, capacitação tecnológica, e

aperfeiçoamento da gestão, incluindo o estilo de liderança de que a empresa dispõe. O

novo marketing se baseia no conhecimento e na experiência. O conhecimento da

tecnologia pertinente, da concorrência, de seus clientes e da própria organização, seus

recursos, planos e formas de fazer negócios, tudo isso é meio de integração do cliente,

gerando produtos que o satisfaçam e também atendam a estratégia da empresa. (LAS

CASAS Et Al Apud NEZZE, 2002)

Nos últimos anos foram criadas novas tecnologias e aplicativos informatizados

para ajudar as empresas a gerenciarem suas interações com os clientes. Essas novas

tecnologias abrangem todo o processo de relações com os clientes, como será mostrado

no desenvolver deste trabalho.

Cada vez mais as empresas estão aprendendo a personalizar em massa seus

produtos e serviços, de forma a oferecer produtos configurados com exclusividade para

clientes únicos em resposta às suas interações e especificações individuais. Isso exigiu

maior reflexão por parte das empresas, a respeito da mecânica do desenvolvimento e

gerência dos relacionamentos com os clientes. O resultado foi que a teoria e a prática da

gerência do relacionamento com os clientes foram refinadas, aprimoradas e, construíram

assim, um grande centro de conhecimentos. (PEPPERS; ROGERS Apud NEZZE, 2002)
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Uma das primeiras etapas do Marketing do Relacionamento é determinar quem é

o verdadeiro comprador/tomador de serviços e sua cadeia de valores: definir qual o

mercado-alvo, o que ele quer e o que ele espera do produto/serviço; identificar em que

investir para conquistar o cliente; e garantir a sua fidelização. (PORTER Apud

CASTRO, 2002)

Como consideração importante fica ainda que é por intermédio do Marketing de

Relacionamento, no entanto, que a empresa cria novo valor para o cliente e pode

partilhá-lo entre prestador e consumidor.

2 .3 .   QUALIDADE E NÍVEIS DE SERVIÇO

Ao falar sobre níveis de serviço não há como deixar de fazer menção ao que é,

ou como é encarada, a qualidade. Em seguida, algumas definições de acordo com

VAVRA Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001:

- Definição transcendente: Trata qualidade como estado efêmero de

realização e excelência: “Qualidade é uma condição de excelência,

implicando que alta qualidade é muito diferente de baixa qualidade

(...) Qualidade é alcançar o mais alto padrão, ao contrário de ser

satisfeito com algo malfeito ou fraudulento”.

- Definição baseada na oferta: Qualidade refere-se à quantidade de

atributos “não preço” contidas em cada unidade (ou experiência)

oferecida.
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- Definição baseada no usuário: Na análise final de mercado, a

qualidade de um produto depende da maneira que ele atende aos

padrões de preferência do cliente/consumidor.

- Definição baseada na produção: Qualidade é o grau pelo qual um

produto ou serviço específico atende a um design ou às

especificações.

- Definição baseada no valor: Qualidade é o grau de excelência a um

preço aceitável e o controle da variabilidade a um custo satisfatório.

O gerenciamento da qualidade em serviços tem ganhado notória importância

entre as empresas do mercado mundial. O setor de serviços tem crescido

consideravelmente à medida que um país se desenvolve e conseqüentemente aumenta o

poder aquisitivo das pessoas. Gerenciar o movimento pela qualidade dos serviços é uma

evolução que necessariamente avança a cada dia, já que diariamente aprende-se como

incorporá-la melhor às atividades das empresas. A importância desse gerenciamento é

traduzida pela afirmação: “serviço ao cliente, de alta qualidade, significa lucros”.

(GALE Apud NEZZE, 2002)

Qualidade do produto é um produto tangível, porém a qualidade do serviço pode

ser descrita como intangível, e mais difícil de medir (CARDOSO; GONÇALVES,

2001). Uma pesquisa realizada pela Fórum Corp. revelou que quase 70% das razões

identificáveis pelas quais os clientes abandonavam a empresa estavam ligadas a

atendimento e falta de atenção dedicada aos clientes. Apenas 15%  mudaram para um

competidor por ter encontrado um produto melhor e somente 15% por ter encontrado

um produto mais barato.
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Figura 3 – Pesquisa Fórum Corp.: Razões pelas quais os clientes abandonam uma
empresa em troca de outra.

Fonte: WHITELEY Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001

De acordo com ALBRETCH (Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001), há as

seguintes constatações importantes sobre o setor de serviços:

- “... Os serviços possuem um impacto econômico mais forte do que se

julga e sua qualidade é pior do que se imagina: as pesquisas que

continuam a ser feitas com clientes mostram que muitas empresas estão

pagando um custo extraordinariamente alto sob a forma de custo de

oportunidade de vendas perdidas devido a um serviço de qualidade

medíocre;
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- Muitas empresas de serviço estão em uma posição de defesa com relação

à qualidade: o setor de atendimento ao cliente passa a ser na maioria das

empresas o único símbolo de comprometimento com as necessidades dos

clientes. Na maioria das empresas esse setor é um grupo de pessoas cuja

tarefa é ser trucidado pelo cliente enquanto o resto da organização faz as

coisas erradas. Poucas empresas realmente tomam a iniciativa quando se

trata de satisfazer o cliente e corrigir erros na prestação de  serviços. O

simples pedido de desculpas ainda é, em grande parte, uma arte perdida

no ramo de negócios;

- Quanto mais tempo se está num ramo de serviço, maior a probabilidade

de não compreender o cliente: caso após caso, as pesquisas realizadas

com clientes revelam prioridades e sentimentos ocultos desconhecidos da

administração;

- Um serviço é profundamente diferente de um produto físico: um serviço é

um resultado psicológico e fundamentalmente pessoal, enquanto o

produto físico é impessoal quanto a seu impacto com o cliente. Muitos

executivos de organizações de serviços estão tentando despersonalizar

seus produtos e gerí-los com práticas de orientação física;

- Os administradores não controlam a qualidade do produto quando o

produto é serviço: o controle de qualidade altera-se drasticamente quando

o produto é um serviço. A qualidade dos serviços está na mão dos

empregados que os prestam, que os “produzem” e os entregam ao cliente.

Os administradores só podem afetar a qualidade do serviço indiretamente,

dando inspiração e motivação ao pessoal de frente;
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- A melhoria do serviço começa no topo da organização: os

administradores devem fazer o que dizem: um comprometimento

universal com um serviço de qualidade elevada não surge

espontaneamente em uma organização. Isso precisa vir do topo da

pirâmide, ou seja, se a alta administração acreditar na prestação de um

bom serviço, haverá uma chance de que a idéia se torne contagiosa;

- A prática da administração precisará passar de uma orientação de

produção para uma orientação de “horas da verdade”: estamos em uma

era que presenciará a morte do modelo orientado para ferramentas e

tarefas, e verá a evolução de um novo tema que girará em torno de

resultados em vez de atividades. Os pioneiros dessa corrente serão os

mais perseguidos durante o processo de aprendizagem, mas poderão obter

recompensas significativas em termos de desempenho no mercado e

produtividade organizacional;

- Os funcionários são o primeiro mercado; precisa-se primeiro convencê-

los da idéia de serviço ou eles nunca conseguirão passá-la aos clientes: a

maneira como o pessoal se sente afeta suas interações com clientes. Se os

funcionários acreditarem em prestar o melhor serviço possível, isso será

notado. Se eles não se convencerem dessa necessidade, também será

percebido;

- Os sistemas são inimigos do serviço: muitos problemas da qualidade

medíocre na prestação de serviços resultam de sistemas, procedimentos,

políticas, regras, regulamentos e loucura organizacional. Com muita

freqüência, culpa-se o pessoal da linha de frente pela má qualidade nos
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serviços, quando na verdade o problema encontra-se nos sistemas que não

funcionam ou não fazem sentido. Sem uma revisão nos sistemas, o

pessoal da linha de frente ficará desguarnecido.”

Não há porque fazer diferenciação entre serviço e qualidade, uma vez que

serviço é todo trabalho que agrega valor ao que uma pessoa faz em benefício de outra.

A não diferenciação justifica-se pela definição da qualidade como a medida em que uma

coisa ou experiência satisfaz uma necessidade, soluciona um problema, ou agrega valor

em benefício de uma pessoa. Dar ênfase ao valor para o cliente e entender o que ele

quer comprar se traduz em qualidade de serviço, de criação de valor para ele

(ALBRECHT Apud NEZZE, 2002).

A satisfação é algo que está ligado à qualidade do serviço que se presta. E só

quem percebe qualidade é quem consome o serviço. Em outras palavras, não adianta

uma empresa ter produtos ou serviços com excelente qualidade do ponto de vista

técnico, se, ao serem oferecidos ao mercado, o público-alvo não perceber essa

qualidade. Da mesma forma, não adianta desenvolver serviços com base apenas na

sensibilidade de seus criadores. Mesmo podendo dar certo em algumas situações, na

maioria delas essa regra não funciona. Para satisfazer necessidades, anseios e

expectativas de clientes, a primeira condição é que se conheçam essas necessidades,

anseios e expectativas. Só haverá satisfação do cliente se ele perceber que a empresa

empenhou-se de fato em descobrir o que ele necessitava e desenvolveu para ele o

produto ou serviço adequado (DANTAS, 2002).

Cabe sempre salientar a afirmação que “Os clientes prestam mais atenção ao

desempenho da companhia quando algo dá errado do que quando tudo funciona bem.

Serviços com falhas produzem uma emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais
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carregada da parte do cliente do que o serviço impecável”. (BERRY;

PARASURAMAN Apud DANTAS, 2002)

O sucesso de uma empresa em qualquer ramo de negócios, e principalmente no

ramo de Portos Secos, dado ao seu trabalho no comércio exterior, depende do grau de

relacionamento da empresa com seus clientes. Essa integração depende do adequado

atendimento prestado aos clientes. Portanto, prestar serviços de qualidade significa

estreitar com os clientes um importante elo. Atualmente, esforços de qualidade bem-

sucedidos exigem que a administração da empresa atinja e exceda a satisfação dos

consumidores; dentro desse enfoque a qualidade de produtos e serviços é somente uma

parte, uma das prioridades estratégicas das empresas. A melhoria contínua na qualidade

é fator de competitividade essencial para que a empresa enfrente a disputa direta no

mercado de seus produtos e serviços.

2 .4 .   FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

Antes de mais nada, cabe uma definição de “lealdade”. A melhor definição é:

“um estado de espírito, um conjunto de atitudes, crenças, desejos, etc.” A empresa

beneficia-se do comportamento leal dos clientes – conseqüência do estado de espírito

deles. A lealdade também é um estado de espírito relativo, portanto, um mesmo cliente

pode ser leal a várias empresas ao mesmo tempo (STONE; WOODCOCK;

MACHTYNGER, 2002).

As empresas sempre prestam serviços para dois grupos de clientes – os novos e

os antigos. Em termos de custos, é bem menos dispendioso manter os clientes já
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existentes do que atrair novos, sendo que para os que já estão na carteira não há fortes

campanhas e custo com prospecção. Os clientes antigos, por vezes, já tiveram

necessidades satisfeitas, ou pelo menos, já conhecem os níveis de serviços prestados no

passado. Em geral, ao focalizar a estratégia de Marketing da empresa e os seguimentos

lucrativos da base de clientes que possui, será obtido a maior parte da receita necessária,

aumentando sua participação no mercado sem precisar investir na aquisição de novos

clientes – algo bem mais oneroso, como dito, do que as estratégias de retenção. Se essas

estratégias forem bem sucedidas, a manutenção da lealdade dos clientes proporcionará

benefícios adicionais. (LAUDON e LAUDON, 2005).

Ainda conforme STONE; WOODCOCK; MACHTYNGER (2002), uma

clientela “leal” não só torna a comprar, mas também faz propaganda dos serviços

oferecidos pela sua empresa para os outros clientes, além de prestar menos atenção aos

concorrentes. Muitas vezes, os clientes fiéis compram produtos e/ou serviços derivados

de outros produtos e/ou serviços de uma mesma organização (cross-sell e up-sell). A

lealdade do cliente não se origina apenas das estratégias de venda de diversos produtos

ou das associações de clientes. Para criar estratégias de retenção eficazes, é preciso

conhecer bem o comportamento e as necessidades do cliente. A lealdade  de uma

clientela é um compromisso físico e emocional, portanto, em troca desse

comprometimento, os clientes esperam que as necessidades deles sejam realizadas. É

preciso conhecer o relacionamento cliente-empresa da perspectiva do primeiro. Isso

ajudará a empresa a entender por que está obtendo o nível atual de lealdade.

Em qualquer setor de atividade há a preocupação em conquistar clientela.

Todavia, tão importante quanto atrair clientes senão de maior valia, é fidelizá-los

(REICHHELD Apud NEZZE, 2002). Para isso é necessário o conhecimento e estudo de
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técnicas que determinem o caminho, permitindo levar as organizações ao sucesso de tal

iniciativa. Para se ganhar a fidelidade dos clientes é exigida, além de uma análise

cuidadosa, ação coerente, buscando respostas para a tomada de decisão e definição de

estratégias, baseando-se principalmente no conhecimento do que é importante e

interessa aos mesmos. Para a empresa com o foco na manutenção dos clientes, é

garantida em longo prazo a manutenção de seus ativos, e isso é vital para que tenha

resultados positivos e seja competitiva. Quando perde um cliente a empresa perde todo

o lucro que teria com as compras futuras deste com o qual já teve custos para

conquistar, a tais custos terá de acrescentar ainda, o custo de reposição dessa perda.

Pesquisas da TARP (Technical Assistance Research Program), revelam que além de

custar cinco vezes mais conquistar um novo cliente, do que manter o atual, poderá

demorar alguns anos até que o novo cliente compre na mesma proporção do antigo.

(KOTLER Apud NEZZE, 2002)

Com base no demonstrado, a empresa deve monitorar o nível de satisfação de

seus clientes atuais em relação ao que está oferecendo a eles, não presumindo que os

clientes que possui estão garantidos pois constantemente estão tentando fisgá-los. Deve-

se fazer algo especial para eles sentirem-se valorizados, percebendo que para ele,

cliente, também é vantajosa a parceria, como também encorajá-los a opinarem, darem

feedback.

A característica dos mercados atuais é ter abundância de fornecedores e marcas.

Há escassez de clientes. Achá-los deixa de ser função dos vendedores que devem vender

e não procurar clientes. As empresas podem descobrir e indicá-los a seus vendedores

reduzindo seus custos, é a chamada geração de indicações que se divide em três etapas:

definição do mercado alvo; o uso de ferramentas de comunicação para coletar dados dos
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clientes potenciais, e classificá-los como qualificados. A criação de valor é essencial

para a fidelização dos clientes. Esse valor precisa ser também administrado por meio do

gerenciamento da qualidade na organização. Criar valor é oferecer algo que destaca um

produto ou serviço sob a visão do cliente. Não é o que o produto faz, mas o que aquele

espera que o produto faça por ele de maneira destacada e, se possível, única.

Fidelização nasce do marketing de relacionamento; vendas repetidas do esforço

de vendas. Hoje, as pessoas desejam fazer negócios com empresas de serviço que

ofereçam serviços agregados a seus produtos antes, durante e após a venda. Procuram

um relacionamento de longo prazo, onde as necessidades individuais possam ser

atendidas não somente hoje, mas também no futuro. Segundo SEYBOLD  (Apud

NEZZE, 2002), uma empresa precisa executar 5 etapas para a implementação da

estratégia orientada ao cliente, que são:

a) Facilitar os negócios do cliente com a empresa;

b) Ter como foco o cliente final de seus serviços;

c) Estruturar seus negócios de acordo com o ponto de vista de seu cliente;

d) Dentro de uma visão abrangente e progressiva buscar a lucratividade da

empresa;

e) Buscar constantemente a lealdade do cliente que é a chave da

rentabilidade da empresa.

Fidelizar clientes é uma das conquistas mais importantes para se manter boa

performance. É essencial manter-se atento a tudo o que acontece no mercado e,

principalmente, ao que possa interessar aos clientes, porque é a partir da satisfação das

necessidades deles que se chega ao sucesso empresarial.
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Gerenciar a lealdade do cliente é um componente fundamental do CRM.

Entretanto, para conseguir a lealdade do cliente, não é preciso investir dinheiro em

programas de marketing, pois a lealdade é um sentimento que se desenvolve com o

tempo. A única questão realmente importante é que os parâmetros para o

relacionamento cliente-empresa estejam planejados e implementados de maneira correta

(STONE; WOODCOCK; MACHTYNGER, 2002).

Outro importante fator na fidelização é o constante monitoramento do perfil dos

clientes. Mudanças em suas atitudes (insatisfação manifestada ou percebida), queda na

utilização de alguns serviços, e outros, podem indicar tendências importantes deste

cliente e do mercado, de um modo geral.

Será abordado, a seguir, características e ferramentas importantes no

monitoramento e análise do perfil dos clientes.
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3.   DADOS E INFORMAÇÕES

3 .1 .   A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO

As organizações possuem, na sua grande maioria, softwares ou sistemas

organizados e criados com objetivos transacionais, ou seja, focam quase em sua

totalidade as transações de seu ambiente operacional.

Tais sistemas, ditos baseados em tecnologia OLTP (On-line transaction

processing, ou processamento de transações on-line), tem objetivo de controlar as

atividades operacionais, controlando o fluxo de entrada e saída de mercadorias e

veículos, por exemplo, característico de um Porto Seco.

Nos sistemas transacionais sempre há foco na busca de estabelecer elementos de

controle operacional para a organização, com direcionamento para a automação dos

processos. A automação dos processos está diretamente ligada ao controle efetivo do

dado em detrimento, muitas vezes, da informação.

Os dados coletados nestas operações contém, na maior parte das vezes,

informações importantes para a condução gerencial da organização como um todo.

Neste momento, é imprescindível que se faça a distinção entre dado e informação. O

que foi mencionado é que os dados são coletados e não necessariamente caracterizam-se

como informações, pois, ainda não possuem direcionamento e não constituem base para

decisão. A informação surgirá pelo trabalho de manuseio, encadeamento e agrupamento

de maneira lógica e consistente, conforme também sugerido por LAUDON e LAUDON

(2005).
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Segundo CARDOSO e CONÇALVES (2001), cada transação e contato com o

cliente é uma oportunidade para reunir dados. A partir desses dados, deve-se investir no

relacionamento, e construir valores para as empresas e clientes, buscando e obtendo

informações.

Segundo MACHADO (2004),  “... dado, por definição, é um valor relativo a

descrever um objeto de interesse, algo que descreve uma atividade, uma pessoa, alguma

coisa estática”. Informação “... acrescenta muito mais que um simples dado”.

Estas definições são a síntese da grande diferença entre um projeto para sistemas

OLTP e um projeto de banco de dados para Data Warehouse, onde possam ser

utilizadas ferramentas com tecnologia OLAP (On-line analitycal processing ou

processamento analítico On-line). A distinção das tecnologias não é importante, o

importante é o conceito no foco operacional e foco tático e, principalmente, estratégico

que esta distinção proporciona. Será mais bem exemplificado e esclarecido quando

abordado as principais premissas e diferenças de tecnologia dentro de uma mesma

aplicação de CRM.

Levando à realidade do Porto Seco, o dado está sempre relacionado ao registro

dos processos, por exemplo, de importação, certificando-se sempre do pleno controle e

segurança. Não obstante, a informação dá a real situação dos ciclos e sazonalidade

destes registros e a representatividade real dos clientes potenciais.

Muito se tem investido no controle dos dados e a informação, relacionada

principalmente à gerência e administração operacional da organização, é muitas vezes

menos favorecida. Os tempos atuais são de intensa pesquisa e determinação dos rumos

estratégicos dos negócios. Ferramentas de simulações, por exemplo, são amplamente

empregadas no auxílio ao planejamento das empresas. O armazenamento lógico dos
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dados históricos e de rotina operacional é cada vez mais importante e alvo, hoje em dia,

de grande investimentos, pois, fica cada vez mais estreita a margem de contribuição sob

qualquer operação comercial. Nesta linha, cresce o conceito de armazém de dados, a

fonte das informações, organizadas por tipo de dados, áreas de interesse do dado, acesso

irrestrito à corporação.

Neste contexto, cresce o uso dos novos termos, com único objetivo, de fornecer

informações concretas capazes de fornecer subsídios à tomada de decisão. São termos

como Inteligência de Negócios ou Inteligência Empresarial ou ainda Business

Intelligence (BI).

Business Intelligence é o conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar

informação e conhecimento em uma empresa (MACHADO, 2004). Abaixo do BI estão

as tecnologias de CRM com o intuito de dar a empresa o conhecimento de seus clientes

e seu mercado, em primeiro lugar.

3 .2 .   CONSTRUÇÃO DA BASE DA INFORMAÇÃO

“É necessário que quem solicita o Data Warehouse possua conhecimento sobre quais

são efetivamente os indicadores de negócios utilizados em planejamento estratégico e

operacional de sua organização.”

Felipe Nery Rodrigues Machado

É fortemente aceita a afirmação de que a tecnologia de Data Warehousing (o

processo de fazer Data Warehouse) é considerada por todos os autores a evolução
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natural do Ambiente de Apoio à Decisão. Sua crescente utilização pelas empresas está

relacionada à necessidade do domínio das informações estratégicas para garantir

respostas e ações rápidas, assegurando a competitividade de um mercado altamente

competitivo e mutável. (MACHADO, 2004)

Data Warehouse é uma combinação de tecnologias que objetivam a integração

efetiva de bancos de dados operacionais em um ambiente que possibilite o uso

estratégico dos dados (CARDOSO; GONÇALVES, 2001), transformando-os em

informações, base do CRM que deseja trabalhar o perfil do cliente. Isso porque a

tecnologia da computação estava direcionada para a automação de tarefas rotineiras –

aprimorando a eficiência dos processos existentes – e para obtenção de dados, como já

dito anteriormente. Grande quantidade de dados foi coletada, mas, com grande

dificuldade de entendimento de seu valor, e de como utilizá-los.

Com o advento da tecnologia de Data Warehouse (DW), as empresas que no

passado utilizavam essas informações como dado cru, podem agora utilizá-los de forma

diferenciada e demonstrar o retorno no investimento (ROI), e  justificar o investimento

nesta tecnologia. Dentre os vários fatores para a adoção do DW, podem ser citados,

conforme comentado por MELLO (2002):

- a capacidade de focar os processos dos negócios e realizar uma completa análise

financeira desses processos, que possibilita a tomada de decisão baseada na

compreensão do sistema por inteiro, em vez de fundamentar-se em estimativas

grotescas baseadas em dados incompletos;

- a capacidade de racionalizar e automatizar processos, armazenando informações

integradas de toda a corporação em um único ambiente;
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- os custos de hardware, de software e de armazenamento de dados, bem como do

desenvolvimento e da manutenção, que decrescem continuamente;

- os benefícios, que influenciam positivamente na tomada de decisão estratégica, e

podem gerar benefícios tangíveis consideráveis;

- a capacidade de entender e gerenciar simultaneamente de forma macro e micro

as perspectivas da organização, que pode economizar inúmeras horas de trabalho

manual, como pode também evitar que cometamos enganos provenientes de

ações baseadas em análise de dados incorretas ou incompletas.

Segundo SELL (2001), um Data Warehouse pode ser visto como um sistema de

informação com os seguintes atributos:

- “... é um banco de dados projetado para tarefas analíticas (traduz os dados em

informações), que utiliza dados de múltiplas aplicações;

- suporta um número relativamente pequeno de usuários, que têm interações mais

longas e elaboradas;

- seu conteúdo é periodicamente atualizado;

- são executadas leituras intensivas;

- contém dados históricos e atuais para fornecer uma perspectiva histórica da

organização;

- cada pesquisa freqüentemente gera uma série de resultados, onde estão

envolvidas leituras de tabelas inteiras e de múltiplas junções de tabelas.”

Como citado por MACHADO (2004), não existe nenhum Data Warehouse

pronto para ser utilizado sem um trabalho anterior de levantamento de necessidades da

empresa e de seu corpo diretivo. Tecnicamente, a construção exige a transferência e
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transformação dos dados existentes em sistemas corporativos, utilizados nas operações

diárias de controle e operações, para uma base de dados independente. Essa base de

dados ficará disponibilizada para os usuários, mantida por meio de processo

diferenciado dos existentes para os sistemas em operação transacional normais à

empresa.

Existem vários termos relacionados com Data Warehouse e que são úteis no

entendimento desta tecnologia, como mostrado abaixo (Adaptado de INMON, 1997):

- current detail data (dados atuais): dados que são adquiridos diretamente dos

bancos de dados operacionais e que freqüentemente representam a corporação

por inteiro. Entre esses dados estão: dados de perfis de clientes, dados de

atividades de clientes, dados demográficos, dados de vendas, etc.;

- old detail data (dados antigos): são dados antigos que já foram dados atuais. São

históricos de diversas áreas. São importantes porque possibilitam análise de

tendências;

- summarized data (dados resumidos): dados que são agregados de maneira a

proporcionar relatórios administrativos estratégicos, análise de tendências e

tomada de decisão por toda a empresa: os volumes de dados resumidos são

muito menores que os current detail data e old detail data;

- drill-down (pesquisa minuciosa): a habilidade do profissional qualificado de

executar análise de negócios de forma top-down, aprofundando-se pelos dados.

- meta data ou meta dados: é um dos mais importantes aspectos do Data

Warehouse. Os metadata são dados sobre os dados. Contém a localização e a

descrição dos componentes do data warehouse; os nomes, definições, estruturas,

o conteúdo do data warehouse e as visões dos usuários finais; a identificação de
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fontes de dados autorizados (sistema de registros); as regras de integração e

transformação usadas para popular o data warehouse; o histórico das

atualizações; as métricas utilizadas para analisar sua performance em relação aos

padrões de uso dos usuários, autorização de segurança, etc.

Mesmo com necessidades diferentes, em decorrência principalmente do foco de

negócio de cada empresa, o Data Warehouse sempre apresentará similaridade. Segundo

BERSON, SMITH e THEARLING (Apud CARDOSO; GONÇALVES, 2001), pode-se

descrever alguns atributos:

- Data Warehouse fornece um mecanismo para separar processos operacionais e

informacionais de dados. É formado de dados provenientes do ambiente

operacional, e o fluxo de informação tem usualmente um único sentido, vindo do

sistema transacional;

- há uma perspectiva holística que elimina a linha de negócios vertical dos dados

operacionais e fornece uma perspectiva integrada por meio da organização. O

data warehouse é projetado para ajudar a resolver inconsistências em formato,

semântica, e problemas de utilização de dados mediante múltiplos sistemas

operacionais;

- parte das funções de um data warehouse inclui processamento de dados em sua

forma crua, como nos bancos de dados operacionais. Os procedimentos de data

warehouse incluem agregação, reconciliação e sintetização de dados, para fazê-

los mais relevantes e úteis;

- o conteúdo dos dados do Data Warehouse é um subsistema de todos os dados de

uma organização. Embora o Data Warehouse contenha dados originados de
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ambientes operacionais, o conteúdo é único. Nesse cenário informacional deve

ser considerado como um sistema universal de todos os dados originados, de

dentro e de fora da organização;

- coletar dados através da empresa pode resultar em uma quantidade imensa de

informação. Um meio efetivo para navegarmos por esse labirinto de dados é o

que faz a grande diferença na utilização do Data Warehouse;

- freqüentemente, dados vindos dos limites externos da organização contribuem

para o processo da tomada de decisão. Incorporar dados externos e mapeá-los

para as aplicações apropriadas exerce importante função e deve ser transparente

para o usuário;

- automatizar a extração de dados e atualizá-los na freqüência requerida precisa

ser de responsabilidade do data warehouse. Freqüentemente, sistemas de

automação de dados precisam ser replicados para sites remotos, e o data

warehouse é o melhor lugar para executar essa tarefa. A monitoração do

processo de replicação de dados garante que os sites remotos fiquem

sincronizados com os eventos no site central e essa é outra função do data

warehouse.

Uma especificação do Data Warehouse, que é por vezes encarada como uma

simplificação do Data Warehouse, é o Data Mart. Representa, portanto um subconjunto

do Data Warehouse, sendo direcionado a um departamento ou uma área específica de

processos de negócio. Em geral, o Data Mart pode ser apresentado como uma

alternativa de Data Warehouse, e leva menos tempo para ser construído. Entretanto, o

termo Data Mart deve ser encarado como “coisas diferentes para pessoal diferente”
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(MACHADO, 2004). Os Data Marts são direcionados a uma divisão de dados em

determinado assunto, criado para ser utilizado por um grupo específico de usuários.

Aplicações de Data Marts específicos para determinada sessão da organização

se contrapondo ao projeto total de um Data Warehouse completo e estrutura de uma

única forma e local pode ocasionar maiores custos de implementação, redundância e

incompatibilidade de dados e problemas com a escalabilidade da aplicação.

Os Data Warehouse tendem a ser quatro maiores que os bancos de dados

operacionais, dependendo de quanto histórico é necessário armazenar. Eles não são

sincronizados em tempo real com os dados operacionais, mas são atualizados uma vez

por dia, se a aplicação assim o exigir.

De acordo com CARDOSO e GONÇALVES (2001), o gerenciamento do Data

Warehouse significa, entre outros:

- “... gerenciar prioridades e segurança;

- monitorar atualizações de múltiplas fontes (se existirem vários sistemas

operacionais, por exemplo);

- checar a qualidade dos dados;

- gerenciar e atualizar o metadata (os dados obtidos do dados, como citado);

- auditar e reportar o uso do Data Warehouse;

- filtrar e limpar dados;

- preparar, replicar e distribuir os dados;

- realizar o backup e a recuperação de dados;

- gerenciar o armazenamento no Data Warehouse.”
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A construção da base das informações, fortemente embasada em Data

Warehouse, de nada será válido sem as ferramentas apropriadas para extração das

informações necessárias no momento em que elas são requeridas (ferramentas OLAP –

já citado). Para que isto seja possível há necessidade de utilização de ferramentas de

Data Mining ou Mineração de dados, que "é o processo de análise de conjuntos de

dados com o objetivo de descobrir  padrões interessantes e que possam representar

informações úteis. Um padrão pode ser definido como sendo uma afirmação sobre uma

distribuição probabilística. Estes padrões podem ser expressos principalmente na forma

de regras, fórmulas e funções, entre outras". (SOUZA, 2003)

"O interesse por este tipo de informação se deve principalmente ao fato de que

as empresas e organizações estão coletando e armazenando grandes quantidades de

dados como conseqüência da queda dos preços de meios de armazenamento e dos

computadores, e do aumento da capacidade de ambos. A popularização na utilização de

armazém de dados, ou Data Warehousing, que são grandes bancos de dados criados

para análise e suporte à decisão, como mostrado, tende a aumentar ainda mais a

quantidade de informações disponível. Os métodos tradicionais de análise de dados,

como planilhas e consultas, não são apropriados para tais volumes de dados, pois podem

criar relatórios informativos sobre os dados, mas não conseguem analisar o conteúdo

destes relatórios a fim de obter conhecimentos importantes". (SOUZA, 2003)

Como foco principal no CRM, planilhas eletrônicas não serão capazes de dar o

suporte necessário a busca do perfil do cliente e nem tão pouco das tendências de

mercado. Cada nova necessidade ou mudança de estratégica da organização, como é

comum na realidade do Porto Seco fortemente regido por normativas da Receita
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Federal, traz novas e prementes necessidades de informações, sendo cada vez mais

difícil ter competitividade sem elas.

Figura 4 – CRM e Data Warehouse

Fonte: MACHADO, 2004
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4.   O CRM (Customer Relationship Management)

“Existe certo consenso no setor que diz o que CRM não é: tecnologia”.

PAUL GREENBERG (2001)

“Afinal de contas, você não está no mercado para implementar tecnologias

interessantes – você está aqui para ganhar dinheiro, pura e simplesmente.”

Michael Simpson Apud GREENBERG (2001)

4 .1 .   PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DO CRM

Figura 5 – A Pirâmide CRM

Fonte: GREENBERG, 2001
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Fica bastante claro, pela revisão da literatura, que a definição de CRM é bastante

vasta. De acordo com GREENBERG (2001), os especialistas ligados à área

caracterizam, em síntese, o CRM representando todos os esforços de conhecimento,

conquista, manutenção e relacionamento com o cliente, sendo a tecnologia um

importante catalisador.

O CRM pode ser confundido com Marketing One-to-One, dotado de ferramentas

para sua automação. É, portanto, um modelo de negócios conhecido também como

Marketing de Relacionamento e caracterizado, principalmente, pela proximidade com o

cliente. A idéia básica é estabelecer relacionamento com os clientes de forma individual

e usar a base de conhecimentos adquirida para tratá-los, cada um deles, de forma

diferenciada. (LAUDON e LAUDON, 2005).

A gestão de relacionamento com o cliente é o comprometimento da empresa em

colocar a experiência do cliente no centro de suas prioridades e assegurar que sistemas,

processos e recursos de informação alavanquem o relacionamento, pela melhoria de sua

experiência. Em termos de tecnologia, CRM é design, comunicação e uso da

informação para assegurar que os clientes desenvolvam cada vez maior confiança,

segurança e senso de valor pessoal em seu relacionamento com a empresa

(GREENBERG, 2001).

A gestão de relacionamento com o cliente é uma estratégia de negócios para

selecionar e administrar os clientes, buscando otimizar o valor a longo prazo. CRM

requer uma filosofia e cultura empresarial centradas no cliente para dar suporte aos

processos eficazes de marketing, vendas e serviços.

É necessário, para contextualização, que sejam apresentados os tipos de

tecnologias e divisões no que diz respeito ao CRM. Essencialmente, podemos
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considerar três divisões básicas: CRM Operacional, CRM analítico e CRM

colaborativo. No CRM operacional o foco é centralizado na aplicação de tecnologia

para melhorar o nível de serviço prestado ao cliente no que diz respeito ao oferecimento

de informações. Nesta divisão estão as tecnologias de automação de forças de vendas

(com acompanhamento e agendamento de visitas) e sistemas de Call-Centers. A

segunda divisão é o CRM analítico e este é o componente responsável pelas análises das

informações coletadas dos clientes, com objetivos estratégicos. Normalmente, para a

geração das informações bases ao CRM analítico, utiliza-se recursos de Data Mining

com foco principal na segmentação e agregação de clientes por perfil. A última divisão

é o CRM colaborativo. Neste, o objetivo principal e tornar-se um ponto único

centralizador de informações e dispô-las de forma organizada. A tecnologia pode ser

utilizada para esta divisão concentrando todas as informações em um Portal de

informações.

4 .2 .   GERENCIANDO O RELACIONAMENTO COM O

CLIENTE

Para que valham a pena em termos financeiros, as estratégias de relacionamento

com o cliente precisam ser planejadas em detalhes, e os programas resultantes da

implementação de tais estratégias podem ser bastante complicados.

Considera-se como um dos objetivos do CRM o de aumentar a margem de

contribuição dos clientes e a sua retenção. Para tanto, a primeira coisa a fazer é

identificar quais são os clientes ativos e quais são os inativos. Em geral, os clientes
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ativos podem ser identificados com facilidade por meio dos relatórios sobre as

transações atuais (nos chamados sistemas transacionais, como será mostrado a frente).

A mensuração dos clientes inativos pode variar (e sempre varia) de acordo com a

freqüência média de transações e esta análise de freqüência deve levar sempre em conta

a característica do negócio estudado. É preciso ter em mente e não correr o risco de

descartar clientes por longas ausências se o ciclo de compra (ou prestação de serviço) do

produto principal da empresa é bastante longo.

Em geral, quanto maior for o LTV (long-term value, ou “valor de longo prazo”)

de um cliente, ou LTV potencial de um cliente, com mais freqüência as atividades

promocionais podem ser realizadas, isso enquanto durar o relacionamento cliente-

empresa. No início desse relacionamento, acontecem as atividades de “boas-vindas”;

seguidas das promoções que encorajam o cliente a atualizar ou a comprar produtos ou

serviços adicionais. Finalmente, no final do ciclo de vida do produto e das abordagens

ao cliente, iniciam-se as atividades de renovação dos produtos oferecidos e dos serviços

prestados. Vale a pena definir os objetivos e desenvolver os programas específicos para

as seguintes estratégias de retenção de clientes (STONE, WOODCOCK e

MACHTYNGER, 2002).

O início de um relacionamento de negócios é análogo ao início de um

relacionamento pessoal (sempre há insegurança, hesitação, certo medo e antecipação).

Para adquirir-se um novo cliente, principalmente com as características desse novo

mundo globalizado, exige-se um planejamento especial que resulte numa experiência

integrada. As empresas provam seus comportamentos diariamente, gastando tempo para

ouvir as preocupações dos clientes e aperfeiçoando o foco dos serviços. Levando ao

contexto de um Porto Seco, o seu serviço de atendimento ao cliente (SAC) receberá
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inúmeras chamadas diariamente, envolvendo grande variedade de tópicos e questões

específicas a respeito dos serviços. Os clientes ligam por diversas razões, que incluem:

posicionamento de carga, informação de avarias, informação da chegada da carga e

ainda posicionamentos financeiros do seu serviço. A principal preocupação do SAC é

com a satisfação do cliente, por meio de solução efetiva das preocupações e problemas.

Acessar e utilizar a informação do cliente efetivamente é uma vantagem e um

diferencial competitivo.

Os relacionamentos não são fáceis. Eles demandam muito trabalho, mas a

recompensa geralmente vale o esforço. Da mesma forma que o comprometimento

pessoal necessita de compreensão e paciência, o relacionamento de negócios também

necessita. O cliente requer completo entendimento de suas necessidades e determinação

para permanecer com o relacionamento.

A empresa deve identificar, recrutar e selecionar os melhores clientes, buscando

relacionamentos para a vida toda. Deve-se estabelecer uma política de recompensa para

os clientes mais importantes, ou mais antigos, dependendo da área de atuação da

empresa, e para os agentes responsáveis por reter clientes existentes. A empresa deve

saber mensurar, mediante métodos eficientes, a retenção e a deserção de clientes,

distribuindo os resultados por meio da companhia. Com a criação de um incentivo

“financeiro” competitivo, os agentes são encorajados a trabalhar mais eficientemente,

aumentando a satisfação dos clientes.

O crescimento dos negócios das empresas está relacionado com a obtenção e a

retenção de clientes. As empresas que operam no ambiente competitivo estão

direcionando seus focos, cada vez mais, para a retenção de clientes. Isso tende a se

tornar comum para as companhias – à medida que os custos tornam-se mais baixos, e
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que se aumenta o leque de escolha para os consumidores (KALAKOTA e ROBINSON,

1999 Apud CARDOSO e GONÇALVES, 2001).

Segundo GREENBERG (2001), CRM é uma estratégia que objetiva o

entendimento e a compreensão, que antecipa e gerencia as necessidades da organização

e de seus clientes. É uma jornada estratégica de processos de mudanças técnicas e

organizacionais, na qual a empresa busca aprimorar seu próprio gerenciamento a partir

do comportamento dos clientes. Isso requer adquirir e desdobrar as informações de

clientes, transformando-as em conhecimentos, e utilizando-os por meio de vários pontos

de contato, balanceando rendimentos e lucros, com a máxima satisfação de clientes. O

CRM é uma estratégia que deve ser trabalhada para cada segmento de mercado, em que

aparecem os desafios e as oportunidades. Segundo CARDOSO e GONÇALVES (2001)

para ser efetiva no gerenciamento do relacionamento com os clientes, uma organização

deve:

a) “definir sua estratégia para clientes. Para tal, é preciso entender os segmentos de

clientes e suas necessidades. Esse é um requisito obrigatório para saber que

produtos e serviços oferecer, para quais segmentos, e se a oferta será idêntica

para cada um deles;

b) criar uma estratégia para canais e produtos. Isso define como uma organização

fornecerá seus produtos e serviços eficiente e efetivamente, assegurando a

produtividade das vendas e o gerenciamento efetivo dos canais;

c) entender a importância de uma infra-estrutura estratégica, robusta e integrada.”
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Isso requer a criação de um ambiente que possibilite um relacionamento com os

clientes para satisfazer a suas necessidades, bem como uma habilidade para alcançar um

gerenciamento dos clientes proativos e um atendimento aos clientes reativos.

4 .3 .   AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA

Diversos são os tipos de tecnologia CRM disponíveis para adoção em empresas,

variando de pequena a grande complexidade de adoção. Não estaremos fazendo menção

à tecnologias específicas neste trabalho, mas, devemos notar os componentes que

constituem essa tecnologia, que podem ser considerados como os que integram os

bastidores do conjunto de tecnologia adotada. O objetivo será, então, dar subsídio

teórico para iniciar as pesquisas em busca da tecnologia mais aderente, com projeto

direcionado para tanto. Em seguida, algumas definições importantes para este enfoque

(Adaptado de GREENBERG, 2001):

 CRM motor: Esse deve ser o centro de armazenamento de dados sobre os

clientes. Esse banco de dados é onde todas as informações sobre os clientes

são captadas e armazenadas. Isso pode incluir coisas básicas como nome,

endereço, telefone e data de nascimento. Pode incluir informações mais

sofisticadas, como o número de vezes que a pessoa acessa o site da empresa

e quais informações são mais frequentemente solicitadas. Pode incluir o

histórico das transações com cruzamento com o serviços executados para o

cliente. Em última análise, o propósito é criar um ponto único de reunião de
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todas as informações sobre todos o clientes individuais, de maneira que

possa gerar uma visão unificada do cliente para todos os departamentos e

setores da empresa que necessitam dessas informações.

 Soluções para a linha de frente do atendimento: Estes são os aplicativos

unificados que rodam no topo do banco de dados dos clientes. Podem ser

programas de automação de força de vendas, de marketing, ou aplicativos

para interação com clientes ou de suporte e serviços. O aspecto importante é

que as análises, relatórios e acesso instantâneo dessas informações sejam a

principal característica dessas soluções. No ambiente servidor/cliente, em

particular, esses aplicativos fornecem aos funcionários as informações

necessárias para tomar as melhores decisões sobre o que fazer em relação a

um cliente, por exemplo, em um atendimento de reclamação. Os aplicativos

mais específicos oferecem um elemento de auto-serviço para os clientes, a

partir de uma identificação do cliente, e o que é oferecido é fruto de

algoritmos analíticos que interpretam o que parecem ser as preferências deste

cliente, sem manuseio algum, tudo sendo fornecido automaticamente.

 Integração de Aplicativos Empresarias para CRM: Esses programas

situam-se entre a linha de frente e as atividades de apoio. Ficam também

entre o recém-instalado sistema de CRM e os velhos sistemas já existentes

dentro da organização. Eles também são conhecidos como middleware1.

Estes aplicativos visam o mapeamento de dados que permitem um sistema

comunicar-se com outro, independentemente da estruturação de ambos.

 CRM nas atividades de apoio: As ferramentas analíticas consistem nos

aplicativos para atividades de apoio. São chamados de apoio apenas por
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ficarem nos bastidores da cena e serem transparentes para o cliente e o

usuário. Contudo, eles são utilizados para personalização.  Eles podem

produzir análises demográficas, geográficas ou financeiras. Podem também

gerar o histórico de consumo ou as preferências de um cliente, expressa em

diferentes formas de contato com a empresa.

Nos dias atuais, devido à facilidade do acesso à tecnologia, podemos considerar

que todas as empresas possuem, de alguma forma, a resolução para suas atividades

operacionais. Desta maneira, nenhuma tecnologia de CRM poderá estar pronta de,

maneira transparente, e aderente às necessidades das empresas, já que será necessário

uma grande integração com os sistemas já adotados por estas. Esta avaliação também se

caracteriza de suma importância na adoção de tecnologias já que podem influenciar de

maneira decisiva nos investimentos em tais ferramentas e no sucesso de suas adoções.

                                                                                                                                                                         
1 Software que permite a comunicação entre dois sistemas diferentes.
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5.   ESTUDO DA APLICAÇÃO DO CRM

“Para um CRM bem sucedido é preciso adotar o Marketing de Relacionamento: é

preciso reengenhar o Marketing.”

(BRETZKE, 2004)

5 .1 .   MODELO DE APLICAÇÃO

Figura 6 - Uma nova forma de se ver os processos visando a transformação da empresa
em Cliente-oriented company.

Fonte: TWOGOOD Apud MARTINELLI, 2003
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A implantação do CRM deve ser suportada por duas bases (BRETZKE Apud

MARTINELLI, 2003):

 “Processos de trabalho totalmente orientado para o cliente, nos quais se

obtêm os dados dos clientes e que esses sejam disseminados por toda a

empresa;

 Os departamentos de vendas, marketing e serviços deverão utilizar as

informações dos clientes para um melhor relacionamento.”

Um pré-requisito para implantação de Marketing de Relacionamento é possuir

uma cultura corporativa que já venha valorizando os relacionamentos com os clientes.

Esse tipo de cultura terá que compor as competências da empresa.

É pertinente salientar que, apesar de toda literatura revisada, não há consenso

sobre programas e soluções de Marketing de Relacionamento (que antecede à adoção do

CRM) prontas e customizadas às necessidades da empresa. Cada empresa deve,

primeiramente, discutir o porquê da existência do programa e o que se pretende alcançar

com ele. É muito importante que as necessidades que se buscam alcançar sejam bem

discutidas e claramente definidas para o programa poder avançar.

Um dos pontos chave para a implantação do Marketing de Relacionamento,

segundo BOGMANN (Apud MARTINELLI, 2003), é uma gerência responsável pela

implantação e manutenção do programa, como também de todas as iniciativas da

empresa que visam influenciar e gerenciar clientes. Deve existir um relacionamento

claro da gerência responsável com os clientes, de modo que, em caso de problemas, eles

tenham um defensor interno.
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Ainda segundo BOGMANN (Apud MARTINELLI, 2003), poderíamos citar

como pré-requisitos:

 “Integração entre as várias ações de Marketing. Oferecimento de serviços

de armazenagem para cargas perigosas a um cliente que nunca operou (e não

deve operar) com tais tipos de mercadorias;

 Coerência entre o que se diz e o que se faz. De nada adianta uma ótima

peça promocional resgatando os já clientes se no ponto de atendimento o

cliente não se sente bem-vindo;

 Envolvimento dos clientes com o programa. Criar proximidade com o

cliente, por todos os meios disponíveis: correspondências, visitas (pós-venda

efetivo);

 Interação com os clientes, num diálogo permanente. A empresa deve

interagir com o cliente, dando espaço para que ele manifeste suas opiniões

sobre os serviços oferecidos. Essas iniciativas devem ser reforçadas com

agradecimentos personalizados, para manter aquele canal aberto de

comunicação;

 Ter uma cultura de database. Importante não é necessariamente o tipo de

tecnologia que vai ser usada, mas a cultura da atualização e manutenção da

base de dados, de modo que se possa obter as informações;

 As ferramentas de contato com os clientes devem prestar serviços.

Devem, também, estar voltadas para entender os clientes, de modo que a

empresa possa agregar, com este conhecimento, valor aos seus serviços;”
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A capacidade de relacionamento com os clientes deve ser foco constante da

empresa e o investimento para que isso ocorra proporcional. Deve-se investir parte

significativa dos recursos destinados ao programa para assegurar que todo o pessoal que

faz interface com os clientes seja treinado para atendê-los e para operar os sistemas e os

processos que foram implementados para ajudá-los na tarefa.

A tecnologia vem, como já salientado, como facilitador na implementação de

programas de CRM, já que oferece meios simplificados de personalização, captação e

recuperação dos dados, transformando-os em informações diferenciais. A especificação

dos requisitos do sistema surgirá da estratégia de Marketing de Relacionamento que a

empresa quer adotar. Neste momento, deverão ser analisados os diferentes perfis de

clientes da empresa, identificando possíveis segmentações para serem testadas. Os

pacotes de software podem fornecer o melhor caminho para uma implementação mais

rápida, mas não deve haver escolha precipitada. Nesse ponto, pode sair caro a longo

prazo, de modo que é preciso definir os requisitos de maneira muito clara para assegurar

a solução correta, antes da adoção de qualquer solução de mercado.

Os serviços apresentados no capítulo 2 referentes à atividade do Porto Seco

devem ser contextualizados e relacionados na aplicação do CRM. Ou seja, antes mesmo

de se pensar em adotar uma solução deste nível e porte é preciso compor a carteira de

serviços e, se necessário, torná-la o mais abrangente possível de modo que, com a

aplicação do Marketing de Relacionamento, tenha-se métricas apuradas na medição da

suas eficiências. Não há como conceber um plano de atuação com CRM sem métricas e

apurações das eficiências, principalmente sem ações definidas para melhoria contínua.

Pela atuação direta na cadeia logística e com forte influência de outros players

envolvidos nesta cadeia (nos casos de partners), a medida de eficiência pode estar
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diretamente relacionada ao desempenho dos demais envolvidos, sendo necessário todo o

envolvimento fim-a-fim dos atuantes.

Fica muito claro quando analisamos, por exemplo, o desempenho

individualizado da armazenagem (um dos serviços oferecidos) e não analisamos o

serviço em sua totalidade, que deve compreender todo o fluxo de obtenção da

mercadoria (remoção e transporte de entrada na importação, por exemplo) a

armazenagem propriamente dita e a entrega ao cliente. Neste fluxo fim-a-fim é notório a

atuação diversificada de vários players (ou mesmo um único, caso decida-se oferecer

toda a solução de dentro do Porto Seco), com necessidade de medição de desempenho e

tomadas de decisão em caso de falha (ou demora) em cada fase do fluxo.

Portanto, a concepção genérica do CRM (no que diz respeito ao fornecimento de

informações apuradas) deve ser cuidadosa e atuar focada nas métricas e amarrações das

várias fases do serviço como um todo.

De maneira simplista, tem-se a idéia de que implementar o CRM é fornecer

informações on-line ao cliente. Pelo já relatado, essa idéia é tão somente um degrau e

uma das funções de tal ferramenta.

5 .2 .   VANTAGENS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

Ao serem adotadas as técnicas de CRM na empresa, vários efeitos surgirão a

longo prazo, benéficos em muitos casos e desencadeadores de mudanças na estrutura da

organização em outros tantos. Por exemplo, a possibilidade de avaliar os resultados

obtidos pode dar ao departamento de marketing a responsabilidade total por todos os



54

gastos que a empresa vier a ter no relacionamento com os clientes. Os resultados dos

negócios efetuados podem ser analisados por meio da comparação dentre atividades,

benefícios e custos. A possibilidade de avaliação também facilita o teste da eficácia das

diferentes abordagens, proporcionando ao setor de marketing as ferramentas necessárias

para melhorar os resultados conseguidos até o momento.

A questão principal que é relativa ao valor da adoção do CRM traz consigo

outras três que devem ser respondidas:

- Quanto vale um cliente adequadamente conquistado?

- Que diferença faz um bom CRM?

- Quais as aplicações táticas versus as aplicações estratégicas do CRM?

O valor de um cliente (o já comentado LTV) vem sendo trabalhado e trazido ao

longo da história das empresas. Na prática, gerenciar o LTV é algo difícil para todas as

empresas, sobretudo onde se necessite de perspectivas de quanto será o lucro de um

próximo exercício, por exemplo, com os clientes atuais.

Cabe comentar e definir ‘adequadamente conquistado’. Segundo STONE,

WOODCOCK e MACHTYNGER (2002), uma possível interpretação está ligada à: “a)

identificação das necessidades dos clientes; b) desenvolvimento de serviços apropriados

para suprir essas necessidades; c) conquista de clientes para o serviço com preços,

entrega, apresentação e comunicação adequados.”

A diferença, no entanto, de um bom CRM passa ao campo das vantagens

intangíveis e tem total ligação em como os clientes reagem a iniciativa. Para se apurar o

real resultado desta aplicação, há de lançar-se mão de pesquisas analisando

principalmente os tipos de contato dos clientes com a empresa e como eles o percebem,
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quais os resultados destes contatos, com métricas confiáveis, como os clientes passaram

a reagir diante destes resultados e, finalmente, quais as conseqüências financeiras.

Algumas técnicas de aplicação de CRM podem ser usadas como armas táticas,

onde o principal foco se restringe ao dia-a-dia e às acomodações da operações. Quando

se leva à uma abordagem estratégica pode-se transformar a maneira em que a empresa

geri e faz o negócio. Como fatores estratégicos, citado por STONE, WOODCOCK e

MACHTYNGER (2002), teríamos: “a) superioridade competitiva; b) estipulação de

canais de venda alternativos; c) formação de barreiras à entrada em mercados

competitivos; d) capacidade de desenvolver novos produtos e serviços e de introduzí-los

com mais rapidez no mercado.”

5 .3 .   FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A adoção de CRM, pelo já exposto, deixa claro sua complexidade e faz menção

a maturidade da organização no que diz respeito ao relacionamento com seus clientes, o

comportamento ante aos serviços prestados (como é vendido e como é servido) e as

métricas de medição de eficiência alinhadas ao planejamento estratégico da empresa.

Alguns fatores críticos que chamam a atenção no projeto de adoção de CRM

são, conforme citado por GREENBERG (2001):

 “Base de informação deficiente. A informação sobre a qual o planejamento

e projeto de adoção do CRM está baseado não reflete a realidade. As

informações sobre os clientes, por exemplo, foram mal coletadas. Este fator
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é imprescindível para o CRM, já que dentro dele, encontra-se a fase de coleta

de dados (futuras informações) dos sistemas legados e de suporte

operacional;

 Comunicação. O projeto não é comunicado de forma adequada para os

vários departamentos da empresa que supostamente irão implantá-lo. Eles

não entendem em que consiste o plano e nem por que são ordenados a fazer

coisas de forma diferente;

 Falta de entendimento. O entendimento do conceito de Marketing de

Relacionamento pelos gerentes que estão tentando implementá-lo é

primordial, pois as ações não se esgotam no projeto que está sendo

implantado; trata-se de uma mudança na filosofia de negócios da empresa;

 Controle. Não existe nenhum mecanismo adequado para medir se o projeto

está ou não sendo colocado corretamente em prática. Tipicamente, tudo o

que está sendo medido são os resultados finais, mas não se medem os

resultados dos relacionamentos, tais como satisfação com serviços, etc.;

 Outras prioridades. As equipes de venda recebem como prioridade atingir

metas de venda, e as metas do planejamento de Marketing de

Relacionamento estão em segundo plano, pois não trazem dinheiro para o

caixa;

 Organização. Está relacionado ao ponto anterior. Se o emprego ou o salário,

principalmente das equipes de venda, não depende de fazer o Marketing de

Relacionamento funcionar, então é mais provável que outras prioridades

prevaleçam e que ele realmente não funcione;
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 Conflitos de poder. Visão departamentalizada do negócio gera relutância

em passar o controle ou compartilhá-lo com outra função ou departamento,

apesar do fato de que isso traz maior probabilidade de gerar melhores

resultados para os clientes;

 Problemas de implantação do plano no ponto de contato com o cliente.

Sistemas de informação incapazes de dar conta do recado, porque foram

projetados para as especificações das funções gerenciais de foco

eminentemente administrativo, contábil e financeiro, e não para

gerenciamento de relacionamentos;

 Fracasso na reengenharia dos processos empresariais. Conflito de

processos em torno do conceito de gerenciamento do relacionamento, de

forma que as políticas de Marketing de Relacionamento fazem com que as

equipes entrem em conflito com os processos existentes;

 O simples porte da empresa e/ou a complexidade de seus

relacionamentos. Muitas empresas que vendem soluções de Marketing de

Relacionamento (CRM) oferecem a mesma solução, independentemente do

porte e tamanho da carteira de clientes;

 A cultura de pessoal. Mais problemática ainda é assegurar um

comportamento consistente entre todas as pessoas que trabalham na

organização (no que diz respeito à habilidades, passados e motivações)

principalmente as que tem relacionamento direto com os clientes;

 Os pacotes de CRM. São mais eficazes que uma coleção de sistemas

isolados, mas, na verdade, são ainda uma “ilha de automação”. Mais que um
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pacote de software, é necessário que se integre e dê apoio aos processos de

negócios que geram a experiência do cliente”.

De maneira geral, todos os fatores acima, encaixam-se na maior parte das

empresas que desejam implementar soluções de CRM (Marketing de Relacionamento).

Após abandonada a idéia que fazer CRM é adotar uma tecnologia de mercado, todos os

demais fatores apresentados aplicam-se e constituem itens importantes do check-list

para implementação de tal projeto.

A realidade do Porto Seco não é diferente; um programa de CRM bem

elaborado, conforme exposto, não pode deixar de considerar nenhum dos fatores

apresentados.
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CONCLUSÃO

“A questão não é estabelecer se CRM é importante para os negócios, mas qual a

melhor forma de sua aplicação. CRM pode ser uma tarefa pessoal dos proprietários de

pequenas empresas, que trabalham quase sempre em contato direto com seus clientes,

em uma escala que permite que conheçam e compreendam seus negócios e seus

parceiros, em um nível personalizado. O bom CRM torna-se um desafio à medida que

essa escala aumenta, e as tendências tecnológicas e comportamentais inserem distância

e anonimato entre o empresário e seus clientes.”

CRAIG CONWAY, presidente da PeopleSoft, Inc., Apud GREENBERG (2001)

Conforme apresentado no presente trabalho, fica claro que fazer CRM é uma

necessidade nas empresas de um modo geral, de forma a manter um crescente e

duradouro relacionamento com os seus clientes. A competitividade crescente faz com

que a satisfação dos clientes seja alvo constante de investimentos.

Os aplicativos de CRM podem ajudar na eficaz gestão de relações com os

clientes, desde que a organização possua a liderança, as estratégias e a cultura corretas.

É preciso que haja estruturação das interações entre os processos de negócio (workflow

do negócio), de forma que a maior quantidade possível de informações dos clientes seja

coletada.

Deve haver também uma estruturação das informações operacionais e analíticas

da corporação, de forma que o cliente seja o elemento central dessas informações, ou

seja, qualquer informação, seja transacional (serviços, pagamentos, etc.) ou não
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transacional (pesquisas de satisfação, reclamações e sugestões), deve estar relacionada

ao cliente.

Isto posto, na realidade da prestação de serviços do Porto Seco, o CRM compõe

ferramenta importante na construção do perfil do cliente; perfil este que conteria todas

as informações inerentes aos pontos e formas de armazenamento de mercadorias –

principal serviço prestado – ligadas principalmente aos tempos e quantidade de

expedição no tempo. É, portanto, um meio adicional de elevar o nível de serviço

prestado na medida que permite antecipar as movimentações do cliente, não só da

mercadoria física, mas também das documentações necessárias à sua liberação –

desembaraço aduaneiro.

Fatos que fogem ao controle rotineiro, a exemplo das paralisações da Receita

Federal – principal órgão regulador da atividade – podem passar a ser catalogados e

fornecer histórico de informações, futuras bases para gestão de conhecimentos, fortes

aliados na condução das operações.

As possibilidades ora explanadas, de agregação de valor aos serviços – valores

tangíveis e intangíveis – quando não suportadas por um dado conjunto de serviços

prestados (nos Portos Secos, este conjunto é normalmente contratado e ajustado em

propostas, ou cartas, comercias específicas), podem ser ofertados com possibilidades de

venda cruzada ou mesmo com venda de serviços complementares e superiores, como é

o caso, citando como exemplo, do controle de armazenagem de mercadorias e gestão

dos pontos de reposição e estoque mínimo, podendo até mesmo ser responsável pela

confecção das previsões de venda e necessidade de reposição de matéria-prima do

Cliente, passando de um simples fornecedor de armazenagem, para um parceiro de linha
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de produção e gestor de estoques, item tão importante na composição dos custos

logísticos.

Outro valor de suma importância às atividades de todas as empresas são as

informações. Obter informações certas e no tempo certo podem caracterizar grande

diferencial de mercado. Um trabalho bem elaborado de CRM, por todas as

características já transcritas, podem fornecer a ferramenta que faltava na relação dos

Portos Secos com seus clientes. O simples fato de conhecer todo o perfil do cliente já

diz de que maneira os escritórios de suporte destes (internos ou terceirizados em

empresas com atividades de despacho aduaneiro) trabalham e em que momento são

necessárias as informações para eles (a informação da “presença de carga” é uma delas).

O estabelecimento e a manutenção de relações de longo prazo com seus clientes,

que sejam mutuamente benéficas, é algo que deve fazer parte central da própria razão de

ser da organização. Todos os administradores do alto escalão (diretores, gerentes)

devem exigi-lo. Todos os demais colaboradores devem comprometer-se com esse

mesmo propósito. É preciso que essa noção torne-se valor básico de toda a empresa e o

Porto Seco não é de diferente tratamento.
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