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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo geral a elaboração de um
modelo de procedimentos para tornar prática a mensuração e a identificação do
valor do Customer Equity (ou também denominado “valor do cliente”), a partir de
estudo de caso realizado junto a uma empresa varejista do ramo de joias, a qual,
por razões estratégicas, optou por não ter sua razão social divulgada. O
Customer Equity mensura em termos financeiros o valor presente do ativo chave
de uma empresa, pois soma os valores vitalícios dos clientes atuais e potenciais,
deduzidos os investimentos empregados em campanhas de marketing
destinados para adquirir e reter os consumidores. O cálculo do Customer Equity
surge ainda como uma alternativa de ferramenta estratégica para o processo
decisório dos gestores no momento da escolha de ações de marketing, bem
como da quantia de recursos que serão destinados a cada uma delas, já que
viabiliza a análise de diferentes combinações e que possibilita a mensuração do
retorno obtido com os investimentos empregados em ações de aquisição de
prospects e de retenção da carteira de clientes. Com isso, o gestor deixa de
tomar decisões sobre planejamentos de marketing com base em experiências e
no seu feeling e passa a contar com uma base sólida e confiável, que considera o
cenário atual e dados históricos da própria empresa. A sistematização do cálculo
do valor do cliente nesse trabalho seguiu o passo-a-passo exposto na
modelagem original, proposta por Blattberg e Deighton (1996), a qual considera
os elementos centrais para o cálculo do valor do cliente. Ao longo do trabalho
foram apresentados o contexto da empresa, todos os procedimentos referentes
ao cálculo do valor do cliente, análises de sensibilidade e por fim a elaboração da
sistematização do cálculo. Por fim, concluiu-se que a empresa pode melhorar
seus resultados se incorporar a ferramenta apresentada no presente trabalho em
suas decisões.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente é prática comum das organizações a contabilização do lucro

e a análise do desempenho financeiro da empresa durante certo período através

do cálculo receitas menos custos, associado aos produtos e/ou serviços

oferecidos por ela. Este indicador, que demonstra o retorno econômico e a

contribuição das vendas para o lucro da organização, é amplamente utilizado

pelos gestores também no momento da tomada de decisão, sendo que,

dependendo do resultado obtido, a decisão do próximo passo é relativamente

simples: os produtos mais lucrativos são mantidos e os menos lucrativos são

deixados de lado.

Uma das conclusões que se podem obter a partir do fato supracitado

refere-se ao bem ou serviço vendido ao consumidor como sendo o principal fator

gerador do lucro para a empresa e o foco principal para a tomada de decisão. No

entanto, será esta a melhor maneira de enxergar a origem do lucro e o sucesso

da organização para sustentar a cultura da empresa e para direcionar e o

planejamento estratégico organizacional? Segundo os autores Rust, Zeithaml e

Lemon (2001), as empresas que adotam essa abordagem deveriam repensar

sobre esse aspecto e concentrar seus esforços, no momento da elaboração das

estratégias de marketing, no valor do cliente ao invés do valor do produto, tendo

em vista que os dados obtidos através da análise do desempenho do produto não

fornecem informações consideradas como valiosas sobre os clientes que estão

adquirindo a mercadoria e/ou o serviço e tampouco a importância deles para as

receitas atuais e futuras da empresa. Sobre isso, Reichheld e Sasser Jr. (1995, p.

336-337) concordam:

Se as empresas soubessem quanto realmente custa a perda de um
cliente, passariam a fazer avaliações mais exatas dos investimentos
necessários para não perdê-los. Infelizmente, os sistemas contábeis
atualmente em uso não captam o valor do cliente leal. A maioria deles
focaliza custos e receitas do período em curso, ignorando fluxos de
caixa que poderiam ser esperados ao longo da vida de um cliente.
Quando servidos de modo correto, os clientes passam a gerar lucros
cada vez maiores a cada ano que permanecem com um fornecedor.

Segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), o método atual mais eficiente

para que se possa alterar o foco da gerência no valor da marca para o foco no
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valor do cliente é o denominado Customer Equity, ou CE, que vem apresentando

destaque na literatura moderna e no cenário internacional durante os últimos

anos e que vem substituindo o chamado Brand Equity como uma medida do

desempenho de marketing, pois enxerga a carteira de clientes (e não a marca

e/ou o bem e serviço) da organização como sendo o seu principal ativo

financeiro. O CE, além de proporcionar uma visão sobre os fatores que

influenciam o valor do cliente, auxilia por meio de cálculos a buscar o valor ótimo

de investimentos em campanhas de marketing, considerando o balanceamento

entre os pilares aquisição e retenção de clientes e respeitando a quantidade de

recursos destinados à área de marketing para este fim.

Por fim, os autores americanos Blattberg e Deighton (1996) entendem

que, dentro do contexto acima, a questão mais apropriada que deveria ser feita

pelas empresas no momento de avaliar novos planos para produtos, programas e

iniciativas de atendimento ao cliente não é simplesmente Isto irá atrair novos

consumidores? ou Isto irá ampliar a taxa de retenção?, mas sim: Isto irá

aumentar o nosso Customer Equity?. Isso porque mensurar a lucratividade do

cliente nunca foi tão importante, pois estudos vêm apontando que o aumento do

valor do cliente repercute consideravelmente no crescimento do valor da própria

empresa.

Este trabalho buscou através da metodologia do Customer Equity

identificar o valor financeiro ao longo do tempo da carteira de clientes de uma loja

varejista do ramo de joias, subtraindo os custos dos esforços de marketing

atrelados à manutenção dos clientes recorrentes e à captação de novos. Durante

o estudo de caso, foi demonstrado através da métrica do CE como se podem

calcular as taxas de aquisição e de retenção de clientes, bem como o valor ótimo

a ser dedicado para campanhas de marketing voltadas a estas duas ações. Em

seguida, foi proposto um modelo de procedimentos para tornar a realização de tal

cálculo simples e prática para as empresas que desejarem adotá-lo.
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2 PROBLEMA

Sabe-se que com a globalização e com os avanços tecnológicos os

consumidores, cada vez mais, possuem diferentes opções de produtos para

satisfazerem tanto suas necessidades, quanto seus desejos. Uma vez que bens

e serviços novos sempre surgem no mercado, seja através de concorrentes ou

de entrantes; que os desejos dos consumidores nem sempre são os mesmos; e

que a lealdade à marca pode se tornar irrelevante à medida que os produtos vêm

e vão, o estabelecimento de uma relação com o cliente vista em longo prazo é

essencial para a boa performance da empresa.

Várias são as consequências que surgem após a abertura da economia à

concorrência internacional. No Brasil, uma das mais relevantes após essa

mudança foi a transição de economia focada em produto para uma economia

com foco em serviço. Segundo o website do Governo brasileiro, Portal Brasil

(2010), o setor terciário corresponde a quase 70% do PIB brasileiro e é

considerado como um grande propulsor do desenvolvimento econômico do país,

já que nos últimos anos este setor “ajudou a aumentar a competitividade interna e

externa, gerou milhares de empregos qualificados e acelerou o progresso

tecnológico”. Essa mutação na economia é natural conforme a maturidade

econômica que o país adquire, segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), e

conforme a evolução que sofrem as empresas, as quais devem responder de

maneira satisfatória às exigências do seu ambiente e à mutação que a sociedade

vem apresentando. Tendo em vista o contexto apresentado, fica claro que em

lugar de transações entre o cliente e a empresa, a tendência maior é a de

relações, onde reter o cliente se torna uma estratégia muito mais eficiente do que

simplesmente seduzi-lo. Entretanto, estariam as empresas capacitadas para

atender satisfatoriamente o consumidor de nosso país que vem se tornando mais

exigente à proporção que a economia adquire maturidade?

Não obstante, segundo Peppers e Rogers (2005), vemos na prática, em

grande parte das organizações, uma enorme obsessão pelo faturamento

corrente, pelo lucro e até mesmo por resultados positivos em curto prazo,

situações estas que levam a uma persistente cultura de gerenciamento

deficiente. Além disso, é comum decisões estratégicas, importantes para o
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atendimento de metas, serem tomadas por apenas uma pessoa (muitas vezes o

CEO, Chief Executive Officer, ou um Diretor) a partir de um embasamento

insuficiente. Mais especificamente na área de marketing, conforme entendem

Rust, Zeithaml e Lemon (2004), os tomadores de decisão possuem pouco

embasamento para escolherem qual rumo seguir (por exemplo: deve-se

aumentar o recurso destinado para publicidade e propaganda, investir em

programas de fidelidade, melhorar a qualidade dos serviços ou nenhuma dessas

ações?) e por esse motivo acabam se guiando por suas próprias experiências ou

através de seu feeling.

Considerando que até mesmo empresas que comercializam produtos

tangíveis possuem prestação de serviços ao cliente, possuirá grande vantagem

competitiva perante as demais empresas aquela que souber elaborar uma

estratégia embasada em dados confiáveis, visando à qualidade na oferta de

serviços ao cliente, bem como decisões eficientes sobre investimentos em

campanhas de marketing voltados para a retenção da clientela, de forma a tornar

o relacionamento cliente-empresa o mais duradouro possível. Ademais, cabe

aqui destacar que as empresas prestadoras de serviços, que tendem a ser

maioria, estão mais vulneráveis à concorrência, já que, por oferecer algo

considerado como intangível, dependem mais fortemente de um relacionamento

estreito com o cliente, relação esta que ditará a permanência ou o abandono do

consumidor.

Após compreender a importância da retenção e da fidelização do cliente

nos dias de hoje (em que a economia se encontra em um período de transição),

bem como da elaboração de uma estratégia bem embasada e eficiente, surge o

desafio: como se pode, em longo prazo, maximizar o retorno obtido, a partir de

investimentos aplicados tanto em aquisição quanto em retenção de clientes,

através de um método eficiente e confiável? Esta é uma dúvida com a qual uma

empresa varejista do ramo de joias se defronta atualmente; afinal de contas, se o

cliente é o ativo chave da empresa, o que fazer para que haja uma gerência

sobre ele e como medir sua lucratividade de maneira viável e confiável?

Para responder as perguntas acima apresentadas, este trabalho propõe

uma modelagem, baseada na metodologia desenvolvida em 1996 pelos

americanos Blattberg e Deighton, denominada Customer Equity, para auxiliar a

empresa em questão, inserida em um contexto onde as relações com os clientes
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proporcionadas pelo serviço aparecem como o melhor direcionador, a calcular de

maneira simplificada o valor do cliente como um ativo financeiro e,

consequentemente, a decidir qual a melhor estratégia para aumentar o referido

indicador, de forma eficiente e através da alocação ótima dos recursos

disponíveis para esse fim. Cabe ressaltar que tal método aparece como uma

ferramenta importante para a empresa analisada neste trabalho, já que o setor

em que atua se encontra de certa forma saturado e com pouca margem para

inovação.
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3 OBJETIVOS

Com a finalidade de atender às necessidades da empresa analisada

neste trabalho, foram estabelecidos os objetivos abaixo descritos.

3.1. OBJETIVO GERAL

Elaborar um modelo de procedimentos que permitirá a realização do

cálculo do Customer Equity de maneira prática, a partir de um estudo de caso.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Cálculo dos prospects;

b) Cálculo das taxas de aquisição e de retenção do cliente;

c) Obtenção do Customer Equity;

d) Definição dos valores ótimos a serem investidos em recursos destinados à

aquisição e à retenção de clientes, com a finalidade de maximizar o

Customer Equity;

e) Elaboração de um modelo de procedimentos genérico que auxilie a empresa

a gerenciar o valor do cliente e a efetuar o cálculo do Customer Equity.
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4 EMPRESA

A empresa analisada neste trabalho, por questões estratégicas, optou por

não ter sua razão social divulgada. Entretanto, a omissão dessa informação não

impactará na análise aqui realizada e tampouco no objetivo proposto.

O setor em que a empresa atua é o varejista, e o ramo, de joias. Fundada

em 2005 por três membros da mesma família, que anteriormente atuavam em um

pequeno negócio de revenda de prata, a primeira loja foi aberta na cidade de

Porto Alegre - Rio Grande do Sul, buscando atender uma demanda latente por

joias em prata mais elaboradas.

Hoje, a empresa conta com duas lojas próprias, diversas lojas

distribuídas por dois estados brasileiros, vendas online através de seu website e

serviço de revendas. O escopo do presente trabalho, no entanto, será as duas

lojas próprias, já que o sistema ao qual os gestores possuem acesso contemplam

apenas informações sobre essas.

Sua missão, visão e valores priorizam o relacionamento com o cliente,

bem como a qualidade e a diferenciação de seus bens e serviços. A estratégia

que está e sempre esteve em destaque para os empresários é a de retenção de

clientes, através da busca da satisfação total da clientela e do atendimento de

todas as suas expectativas.

Na fabricação dos produtos são utilizadas prata 920 ou 950 e pedras

naturais, sendo que a qualidade é um dos fatores mais valorizados pelos sócios;

e o design das joias, considerado como jovem, diferenciado e inovador, segue as

tendências da moda, pesquisadas frequentemente pelas proprietárias. O ciclo

dos produtos dura em média 30 dias e a produção ocorre em pequena escala.

Dentre seus principais produtos estão: aneis, brincos, tornozeleiras,

pulseiras, pingentes, broches e colares. Ainda, também são prestados serviços

como limpeza e conserto de joias em prata, com a finalidade de agregar ainda

mais valor aos seus produtos.

Como fatores chaves de sucesso podem-se citar a reputação que a

marca adquiriu durante os últimos anos, a agilidade na entrega dos bens e dos

serviços, a habilidade na criação de coleções, a inovação constante dos
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produtos, a área de vendas sempre ativa e o conhecimento do processo

produtivo como um todo.

O relacionamento com os clientes ocorre de maneira direta e estreita: são

enviados com frequência e-mails e SMS aos clientes cadastrados no banco de

dados, convidando-os para lançamentos de novas coleções e anunciando novos

produtos ou descontos; bem como são feitas ligações para os clientes com a

mesma finalidade. O cadastro de clientes atual é formado por pessoas que estão

na faixa entre 15 e 60 anos, porém a empresa busca focar suas vendas para

mulheres entre 20 e 35 anos de idade.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão de literatura deste trabalho será a base para a análise do valor

do cliente da empresa estudada. Neste capítulo serão abordados conceitos

importantes para a compreensão do Customer Equity, bem como o entendimento

da relevância do estudo e da aplicação deste método para a empresa analisada.

5.1. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING

A American Marketing Association, AMA (2007) define marketing como

sendo uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a

criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, parceiros e para a

sociedade como um todo, bem como a administração do relacionamento com

eles. Kotler e Keller (2006) complementam esta definição defendendo que

marketing também é um processo social que oferece o que os grupos

necessitam, através da criação, da oferta e livre troca de bens e serviços com os

consumidores. Todavia, embora muitas vezes desse modo entendido, a parte

mais importante do marketing não é a de vender, segundo Drucker (apud

KOTLER; KELLER, 2006, p. 4), uma vez que o objetivo desta área é tornar

supérfluo o esforço de venda. Para tanto, é preciso conhecer e entender o

cliente, a ponto de que fazer com que o bem ou o serviço se vendam sozinhos.

Atualmente os clientes já não se satisfazem mais com os bens e serviços

oferecidos pelas empresas que são orientadas para as vendas e que buscam

modificar a mentalidade dos clientes de acordo com suas ofertas. Por ter ocorrido

essa mudança de comportamento, houve uma transformação nas abordagens

das empresas, que deixaram de tentar impor seus produtos e passaram a

orientar seu marketing para o mercado e para o cliente, de modo a encaixá-los

em suas estratégias. Este contexto contribuiu para o surgimento e a adoção da

filosofia digam-nos qual a cor que desejam, juntamente com a adaptação da

produção e da prestação de serviços pela empresa conforme a exigência do

público consumidor.
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No entanto, com a concorrência cada vez mais acirrada, foi exigido que

as organizações alterassem novamente seu foco, pois o marketing voltado para o

mercado visava criar um mercado ao invés de controlá-lo. Para tanto, a

alternativa de posicionamento de estratégias neste caso, de acordo com

McKenna (1995), é o marketing baseado em conhecimentos (da tecnologia, dos

concorrentes, de inovações, da própria organização e suas capacidades, de

planos e modos de fazer negócio) e em experiência, onde a função do marketing

é conhecer o mercado em que a empresa atua e as ferramentas que dispõe a fim

de criar estratégias para aproximar e interagir com o cliente através de

experiências de compras. Com isso, é possível afirmar que o marketing

apresentou uma profunda transformação nas últimas décadas, principalmente

durante os anos 90, já que a criação de apenas um produto como escolha para o

consumidor acabou representando uma ameaça às empresas, juntamente com o

avanço tecnológico e o aumento da concorrência.

Foi exigida uma constante busca por vantagens competitivas e um

estreito relacionamento da empresa com seu ativo-chave: o cliente, e esta é a

razão pela qual as pressões sobre a empresa têm passado do controle de custos

para a competição de produtos e desta para o serviço prestado ao cliente, o que

explica o deslocamento do centro da gravidade da empresa da engenharia para

as finanças e agora para o marketing, conforme exposto por McKenna (1995).

Segundo Drucker (apud CLANCY; KRIEG, 2002, p. 1), “a única finalidade

de um negócio é encontrar e manter clientes. Se não houver clientes, não há

negócio. E a única finalidade do marketing é encontrar clientes para os negócios”.

Por esse motivo, conforme exposto por Clancy e Krieg (2002), todas as

atividades que a organização exerce que de algum modo entrem em contato com

o cliente adentram no campo do marketing. McKenna (1995, p. 24) entende ainda

que o propósito do marketing atual é o de “integrar o cliente na formulação de

produtos e planejar um processo sistemático de interação capaz de dar

substância ao relacionamento entre cliente e fornecedor”. Dentro deste conceito,

fica evidente a importância de uma área que cuida do relacionamento e do valor

do cliente, o que na prática não é visualizado de maneira tão clara.

Muitos são os executivos que entendem que marketing nada mais é que

a propaganda da empresa. Eles não entendem como ações de marketing podem



15

contribuir com valor, trazendo à organização uma vantagem competitiva

sustentável. A explicação para isso é histórica, pois antigamente não era possível

mensurar o retorno sobre os investimentos direcionados às atividades dessa

área, como ocorre nos dias de hoje (através de novas fontes de dados e

ferramentas específicas para isso) e porque os resultados apresentados não

eram inteiramente objetivos. Além disso, Clancy e Krieg (2002) afirmam que

pesquisas realizadas nas últimas décadas sobre o desempenho de investimentos

de marketing diretamente relacionados com o market share, com as vendas e

com os lucros não apresentaram bons resultados, pois grande parte dos recursos

despendidos para esse fim não apresentou retorno positivo. No entanto, estudos

modernos aliados com a tecnologia hoje disponível vêm buscando mudar essa

concepção, objetivo este que está sendo alcançado com êxito por muitas

organizações e que está modificando a concepção que se tem sobre a área de

marketing.

Após compreender a evolução e a importância do marketing nos dias

atuais, a relevância do valor do cliente como uma abordagem de marketing fica

evidente. Por esse motivo, este trabalho busca elaborar um modelo de

procedimentos de cálculo do Customer Equity, pois parte do pressuposto de que

o crescimento do valor do cliente faz crescer o valor da própria empresa. Além

disso, o CE traz um resultado de fácil análise e, ainda, auxilia os gestores a

identificar quais os montantes que deveriam ser gastos em ações de marketing,

trazendo melhores resultados e credibilidade para esta área, a qual é muitas

vezes pouco compreendida.

5.1.1 Marketing de serviços

Conforme expõem Zeithaml e Bitner (2003), há consenso no sentido de

que bens e serviços apresentam características distintas, as quais resultam em

desafios exclusivos para a administração voltada a cada um deles. Este desafio

faz parte do cotidiano principalmente dos gestores do marketing de serviços

(sejam estes o foco central da empresa ou não), uma vez que a administração

desse tipo de oferta requer estratégias e táticas diferenciadas e que não são

plenamente abordadas pelos textos tradicionais sobre o tema. As autoras
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complementam o entendimento afirmando que existem diferenças-chave entre os

dois tipos de oferta, que estão implícitas às necessidades de estratégias e

conceitos específicos para o gerenciamento cada um deles. As diferenças-chave

podem ser resumidas, conforme Quadro 1, e é a partir destes fatores que fica

evidente o complexo problema de como oferecer consistentemente serviços de

qualidade.

Quadro 1 – Diferença entre marketing de bens e marketing de serviços

BENS SERVIÇOS IMPLICAÇÕES DECORRENTES

Tangíveis Intangíveis - Serviços não podem ser estocados;
- Serviços não podem ser patenteados;
- Serviços não podem ser exibidos ou comunicados
com facilidade;
- É difícil determinar o preço.

Padronizados Heterogêneos - O fornecimento de um serviço e a satisfação do
cliente dependem das ações dos funcionários;
- A qualidade dos serviços depende de diversos
fatores incontroláveis;
- Não há certeza de que o serviço executado
atenda o que foi planejado e divulgado.

Produção separada
do consumo

Produção e
consumo
simultâneos

- Clientes participam e interferem na transação;
- Os clientes afetam-se mutuamente;
- Os funcionários afetam o serviço prestado;
- A descentralização pode ser essencial;
- É difícil ocorrer produção em massa.

Não perecíveis Perecíveis - É difícil sincronizar a oferta e a demanda em
serviços;
- Os serviços não podem ser devolvidos ou
revendidos.

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003, p. 36)

Zeithaml e Bitner (2003) analisam os desafios que os gestores de

marketing de serviços têm no momento de criar direcionadores a partir do

entendimento de expectativas, percepções e necessidades de seus clientes. Isso

porque, para que o gerenciamento seja bem executado e bem avaliado, é

necessário transformar o que é intangível em algo concreto, pois o planejamento

da estratégia da oferta de serviços envolve uma infinidade de questões relativas

a pessoas e à execução do serviço em si, em busca do aperfeiçoamento de um

produto abstrato, sem padronização e com capacidade fixa. Questões como

Como a qualidade dos serviços pode ser definida e avaliada?, Como novos



17

serviços podem ser projetados e testados com eficiência?, Como a empresa

pode acomodar uma demanda flutuante? ou Como pode se determinar o

equilíbrio entre padronização e personalização? estão dentre as que os

administradores de serviços ainda têm dificuldades para responder. As autoras

sugerem os seguintes modelos para que as decisões relacionadas à dificuldade

de gerenciamento do marketing de serviços sejam colocadas tanto no nível

estratégico quanto no de implementação:

Quadro 2 – Modelos de estratégias direcionadas para marketing de serviços

MODELO DESCRIÇÃO

Triângulo do
marketing de
serviços

Os três tipos de marketing abaixo devem ser conduzidos com sucesso:
- Externo: deve-se pesquisar e levar em conta quais expectativas o cliente
pode ter e como as mesmas serão atendidas para a geração de promessas,
pois todas as ações de marketing referentes à comunicação das garantias
devem estar alinhadas;
- Interativo: as promessas geradas devem ser mantidas. É o mais fundamental
do ponto de vista dos clientes, já que, se o compromisso não for respeitado,
podem ocorrer frustrações e quebra de confiança;
- Interno: para cumprir com o que foi prometido, os executores devem estar
capacitados e possuir ferramentas adequadas para executar as atividades.

Composto de
marketing de
serviços

Deve-se pensar criativamente sobre o composto de marketing ampliado para
serviços, onde as variáveis inter-relacionadas são as tradicionais - produto,
praça (distribuição), promoção e preço - adicionadas das seguintes:
- Pessoas: qualquer agente humano que desempenhe papel no processo de
execução de serviço;
- Evidência física: ambiente no qual o serviço é executado e qualquer
componente tangível que facilite o desempenho;
- Processo: procedimentos, mecanismos e roteiros de atividades que
proporcionam a execução dos serviços.

Lacunas da
qualidade do
serviço

Identificar as falhas nas tarefas da organização que dizem respeito à
excelência na prestação de serviços, as quais são classificadas conforme
segue:
- Lacuna do cliente: diferença entre as expectativas e percepções do cliente;
- Lacuna 1 da empresa: não conhecer a expectativa do cliente;
- Lacuna 2 da empresa: não selecionar a proposta e os padrões de serviço
corretos;
- Lacuna 3 da empresa: não executar os serviços dentro dos padrões
estabelecidos;
- Lacuna 4 da empresa: não cumprir o que foi prometido.

Fonte: elaborado pela autora a partir de Zeithaml e Bitner (2003, p. 38-43)

Segundo McKenna (1995, p. 35), a linha que separa os produtos dos

serviços está rapidamente desaparecendo: “Aquilo que no passado parecia

constituir uma polaridade rígida, agora se transformou num híbrido: os serviços
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aos produtos e a produção de serviços”. O autor defende que serviço não é

apenas um evento: este deve criar para o cliente um ambiente de informação,

garantia e conforto, encorajando seu consumidor a confiar na empresa através de

uma política do tipo vamos resolver com sucesso os problemas, sem perguntas.

Com essa filosofia, McKenna acredita que a empresa poderá conquistar o cliente

para o resto da vida, uma vez que este não terá dúvidas na hora de recorrer ao

auxílio da empresa.

Cabe salientar que serviços e serviço ao cliente são dois conceitos

distintos, segundo Zeithaml e Bitner (2003). Serviços são ações, processos e

atuações, as quais não podem ser tocadas, vistas e sentidas, e que abrangem

uma gama de indústria. Já o serviço ao cliente pode ser entendido como aquele

que é prestado por todo tipo de empresa para dar apoio ao grupo de seus

produtos principais (como, por exemplo, responder indagações, emitir pedidos,

lidar com reclamações, agendar manutenções e reparos), sendo que

normalmente não é cobrado do cliente e é considerado como essencial para a

construção de relacionamentos.

5.1.2 Marketing de relacionamento

A base de clientes em si é um patrimônio que produz faturamento para a

empresa e que, ao final, acaba compondo grande parte do que a organização

vale no mercado, mesmo que não oficialmente. Isso porque a fonte de receitas

de uma empresa é obtida através das escolhas dos clientes e de suas

preferências. Dessa forma, é sensato chegar à conclusão que um relacionamento

intenso e duradouro entre a empresa e seus consumidores pode ser considerado

indicador de sucesso e de continuidade no mercado, uma vez que elevado valor

do cliente proporciona alto desempenho da empresa em longo prazo, produz

faturamento e possibilita que a empresa se consolide no mercado em que atua.

De acordo com Gummesson (2010, p. 22), “Os relacionamentos são

parte da natureza humana. Eles são eternos. Independem de cultura. Estão

presentes em negócios de todos os tipos e tamanhos”. Partindo deste

pressuposto, marketing de relacionamento, ou MR, surge como uma abordagem
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para desenvolver clientes leais de longo prazo. Esse autor segue afirmando que

há três conceitos que compõem essa ramificação do marketing e que devem ser

gerenciados de perto pelos profissionais, sendo eles: relacionamentos entre

fornecedores e clientes; redes que surgem a partir de um conjunto de

relacionamentos; e interação entre as partes que estão envolvidas na rede. Além

do MR também se ouve falar em marketing um-a-um e CRM (Customer

Relationship Management ou gestão de relacionamento com o cliente), os quais

apresentam a mesma ideia básica: são técnicas para tratar dos relacionamentos

com o cliente na prática. Segundo Gummesson (2010, p. 23), “CRM são os

valores e estratégias do MR – com ênfase especial no relacionamento entre um

cliente e um fornecedor – transformados em aplicação prática e dependentes da

ação humana e da tecnologia da informação”.

Churchill e Peter (2008) definem os dois tipos de relacionamento que a

empresa pode criar e/ou manter com seus clientes. O primeiro refere-se ao

relacionamento direto, onde os profissionais de marketing conhecem o nome e

outras informações dos clientes (tais como telefone, endereço e preferências) a

partir da base de dados que possuem. Neste, a comunicação ocorre diretamente

com a outra ponta, ou seja, pode ser feita, entre outros exemplos, via e-mail,

correio e telefone. Diferentemente, o outro tipo de relacionamento ocorre de

maneira indireta, pois nessas relações os profissionais de marketing não

conhecem informações dos clientes individuais e não os chamam pelo nome,

porém o produto que oferecem, teoricamente, é suficiente, pois tem significado

para esses clientes.

O entrosamento tecnologia-marketing trouxe uma infinidade de benefícios

para o relacionamento cliente-empresa, pois a partir da tecnologia foi possível

realizar de maneira mais rápida, simplificada e viável a geração, o

armazenamento e a coleta de informações de clientes, consideradas como

valiosas para as empresas no momento de entender os gostos e desejos de seu

publico alvo, bem como de apresentar a ele um atendimento mais direcionado e,

muitas vezes, customizado. Através de ferramentas específicas os profissionais

de marketing podem realizar consulta e integração de dados referentes a

históricos de vendas e de prestação de serviços; acessar informações de custo,

de tendências competitivas, de modelos de consumo e de formas de operar em
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casos específicos; além de obter de maneira tempestiva o feedback de sua

clientela. Todas essas ações possibilitam à empresa agregar ainda mais valor em

sua entrega. Nos dias atuais é importante, além de saber gerenciar e reter,

transformar o cliente em parceiro, pois “No atual mundo dos negócios, clientes

são mais escassos – mais até do que capital.” (Peppers e Rogers, 2005, p. 2).

5.2. SATISFAÇÃO DO CLIENTE

As pessoas compram a partir de motivações, que são despertadas por

necessidades e/ou desejos. Considerando o vasto universo de produtos, marcas,

preços e fornecedores, Kotler (2000) acredita que os clientes realizam a suas

escolhas baseando-se no valor que os bens e os serviços oferecem. Os

compradores estabelecem expectativas de acordo com o que buscam para suprir

suas necessidades e desejos e somente se satisfazem quando tais expectativas

são atendidas. Cabe ressaltar que é com base em experiências anteriores,

campanhas de divulgação da empresa, conselhos de pessoas envolvidas (a

famosa divulgação boca-a-boca) e promessas da empresa e de concorrentes que

os clientes formam suas opiniões e, consequentemente, suas expectativas.

A satisfação do cliente pode ser percebida através da sensação de

prazer ou de desapontamento obtida após a compra. Se o valor, ou o

desempenho, percebido pelo comprador for igual ou acima do esperado, a

sensação de prazer será clara e a satisfação, consequente; caso contrário, o

cliente não estará satisfeito e demonstrará descontentamento. O alto grau de

satisfação, nível que as organizações buscam alcançar a partir de ações de

marketing, pode ser entendido ainda como encantamento.

Ainda segundo Kotler (2000, p. 56), “A probabilidade de satisfação e de

repetição da compra depende de a oferta atender ou não a essa expectativa de

valor”. Portanto, a satisfação é um dos pilares que sustentam a lealdade do

comprador, pois cria um vínculo emocional com a marca e com a empresa,

deixando de ser uma preferência meramente racional. O resultado do chamado

encantamento é um alto grau de fidelidade.
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Eccles (1995, p. 387) afirma que aquilo que foi qualidade nos anos 80

pode ser comparado com a satisfação do cliente nos anos 90, pois “À medida

que a competição se intensifica, as estratégias que dão enfoque à qualidade irão

naturalmente evoluir para estratégias baseadas no serviço ao cliente”. Esse autor

segue afirmando que o interesse no desenvolvimento de novas medições de

desempenho da empresa foi estimulado por estratégias que enfatizam o serviço

ao cliente, uma vez que a avaliação da performance da organização não será

completa se houver apenas medidas de índices gerados internamente (como por

exemplo taxas de defeito do produto): também devem ser contempladas na

avaliação medidas mais diretas e focadas no consumidor, como por exemplo

taxas de retenção de clientes, fatia de mercado e valor percebido das

mercadorias e produtos – dados estes que podem ser obtidos por meio da coleta

de dados de clientes.

Empresas que possuem foco em fidelização de sua clientela, e não na

lucratividade de seus produtos, veem a satisfação como algo além de uma meta

da empresa: este sentimento pode ser utilizado como uma ferramenta de

marketing. Por outro lado, Clancy e Krieg (2002, p. 255) afirmam que pesquisas

apontam que a relação entre a satisfação do cliente e a lucratividade versus a

retenção do cliente e a lucratividade é curvilínea. Isto significa que o aumento da

satisfação do cliente traz lucratividade até certo ponto. Ou seja, “o custo de

agradar a cada consumidor oferecendo-lhe satisfação cada vez maior cresce

mais rápido do que a lucratividade relacionada à retenção de clientes”.

Peppers e Rogers (2005) afirmam que uma ação que normalmente traz

resultados positivos para a empresa no que tange a satisfação do cliente é o

empowerment (delegação de poder) aos empregados. Segundo esses autores, a

cultura certa fará com que os próprios funcionários da empresa desejem resolver

os problemas identificados, assegurando assim a satisfação da clientela. Cabe

ressaltar neste contexto que são estes colaboradores que na maior parte do

tempo assumem a identidade da empresa, pois a estão representando e

permanecem durante todo o tempo face-a-face com o cliente; e, assim sendo,

deveriam ser valorizados pela organização, já que funcionário motivado atua de

maneira mais eficiente, o que pode aumentar a capacidade de relacionamento
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com o cliente e consequentemente a taxa de satisfação daqueles que são por ele

atendidos.

Schmitt (2004, p.23) ressalta que pensar sobre satisfação como sendo

pura e simplesmente o atendimento de expectativas sobre o bem ou o serviço

que o cliente adquiriu leva a crer que a satisfação é uma atitude orientada para a

percepção do produto e para o resultado final do consumo, o que acarretará em

gestão voltada para a funcionalidade do produto. O que falta nessa abordagem

para que o cliente seja o foco das atenções, segundo este autor, é:

Uma consideração de todas as dimensões experienciais do consumo do
produto que interessam aos clientes. Algumas dessas dimensões são
como o produto (ou serviço) faz os clientes se sentirem, as associações
emocionais que têm a partir dele e como o produto, ou serviço, pode
ajudá-los a se relacionais com outras pessoas ou grupos sociais. Há um
mundo inteiro de conexões experienciais à espera de ser explorado, e o
método tradicional da satisfação do cliente não consegue nos levar
sequer perto dele.

A experiência, diferentemente da satisfação isolada de outros fatores, é

orientada por processo e procura obter informações sobre o que se passa ao

redor do consumo do cliente (como por exemplo eventos e atividades que fazem

parte dele) para então concluir se ele realmente voltará ou não a fazer negócio

com a empresa. Além disso, a experiência “proporciona orientação bem maior

porque ela o força a identificar os detalhes que se traduzem em satisfação”

(SCHMITT, 2004, p.25), sendo que essa avaliação inclui, juntamente com

questões emocionais e de percepção da marca, momentos desde o primeiro

contato, compra, precificação, utilização até o atendimento.

Após compreender a importância da satisfação do cliente, é de suma

importância que sejam elaboradas estratégias de marketing visando o

atendimento ou a superação das expectativas dos compradores, considerando

não apenas a funcionalidade do produto. “O grau de percepção do consumidor

em relação à atenção que uma empresa dispensa a seus clientes também afeta a

atitude e a disposição em fazer negócios no futuro com a empresa” (PEPPERS;

ROGERS, 2005, p. 108).
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5.3. EXPOSIÇÕES SOBRE VALOR

Há diferentes contextos em que o conceito de valor pode ser empregado.

Neste trabalho é fundamental a compreensão dos condutores básicos do

Customer Equity. Segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001) estes condutores são:

o valor do valor, o valor da marca e o valor do cliente. Cada uma destas

definições exige uma análise mais aprofundada e, em conjunto, podem auxiliar as

organizações a direcionar suas abordagens estratégicas. Nas seções seguintes

são apresentados os conceitos de valor aplicáveis a este trabalho, os quais,

conforme abordam Kotler e Keller (2006), se somados, integram a gestão de

valor, gestão de marca e gestão de relacionamento da empresa, dentro de uma

estratégia com foco centrado no cliente.

5.3.1 Valor do valor

Rust, Zeithaml e Lemon (2001) definem o valor do valor, ou value equity,

como sendo a percepção racional que o cliente possui de qualidade (como, por

exemplo, assistência, produto físico, ambiente, prestação de serviço), preço

(valor monetário) e conveniência (localização, disponibilidade, facilidade de uso,

entre outros), sendo que a não percepção ou não apreciação de qualquer um

destes três atributos pelo consumidor acarretará em impacto negativo no valor do

valor de maneira significante.

A dimensão do value equity pode ser considerada como o resultado de

uma análise objetiva baseada na percepção custo versus benefício. Além disso, o

valor percebido pelo cliente pode ser analisado pelos benefícios adquiridos e

estimados após abrir mão de alguns atributos (como, por exemplo, tempo e

esforço), bem como por aquilo que recebem pela compra (qualidade, por

exemplo). Partindo desse pressuposto, valor do valor nada mais é que a

percepção pelo cliente do valor agregado ao bem ou serviço oferecido pela

empresa.

Ainda conforme Rust, Zeithaml e Lemon (2001, p. 76) “O Valor do Valor é

fortalecido na medida em que os bens reais e as experiências de consumo
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satisfaçam ou excedam as expectativas do cliente”. A satisfação do consumidor

aumentará a cada compra em que as expectativas forem atingidas ou superadas,

sendo que essa situação ocasionará no fortalecimento da conexão do valor,

aumentando o valor do valor. Sem este, nenhuma estratégia de relacionamento

terá muito ou algum efeito.

Kotler (2000) acredita que o valor entregue ao cliente consiste na

diferença entre o valor total (contemplado pelas expectativas do produto ou

serviço) e o custo total para o cliente (a quantia que se espera desembolsar para

avaliar, obter, utilizar e descartar o mesmo produto ou serviço). Segundo o autor,

duas estratégias são comumente utilizadas pelas empresas para aumentar o

valor do valor: oferecendo mais do que o cliente quer e reduzindo aquilo de que o

cliente deve abrir mão.

Clancy e Krieg (2002) vão um pouco além na definição do valor do valor,

o qual denominam de equity do bem/serviço. Segundo os autores, normalmente o

responsável por essa dimensão é o Gerente de Produto, que deve atentar para o

preço praticado, para a qualidade (que engloba a confiabilidade no serviço e a

utilização de tecnologia de ponta, por exemplo) e para a praticidade (facilidade de

instalação, flexibilidade e customização, entre outros), além do equity do produto.

Contudo, atualmente apenas preço justo e uma variedade de planos claros de

precificação são as preocupações das gerências para o aumento nas vendas, o

que vai de encontro às premissas do valor do valor, sendo que, além de tudo,

pesquisas recentes vêm mostrando que, para o cliente, em grande parte das

compras o preço não é o fator decisório, podendo a qualidade e a praticidade

definir a aquisição.

5.3.2 Valor da marca

Conforme entendido por Kamakura e Russell (apud Rust, Zeithaml e

Lemon, 2001, p. 19), o valor da marca, também conhecido como Brand Equity ou

patrimônio de marca, é a percepção, pelo cliente, dos atributos objetivos da

empresa através de uma avaliação relativamente emocional, subjetiva e

irracional. Rust, Zeithaml e Lemon (2001) complementam afirmando que valor da
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marca é o fruto dos efeitos de marketing voltado para a marca do produto ou

serviço ofertado. Ou seja, os resultados obtidos através de ações de marketing

não seriam os mesmos se o produto ou o serviço não fosse da referida marca.

Neste contexto, o Brand Equity possui maior notoriedade quando as compras não

são complexas, quando a experiência associada ao produto pode ser repassada

para outras pessoas e quando a avaliação prévia da qualidade do produto é difícil

ou impossível.

Kotler (2000) afirma que o valor da marca no mercado varia de acordo

com seu poder, sendo a marca um nome, termo, símbolo ou desenho que traz

identificação aos bens e serviços da empresa. O patrimônio da marca, para este

autor, relaciona-se com a qualidade percebida da marca e com a emoção do

consumidor. Neste contexto, o cliente pode ser enquadrado em um dos seguintes

níveis de fidelidade: a) cliente satisfeito, que, ao trocar de marca, incorrerá

custos; b) cliente que valoriza a marca e a considera parte de sua vida; c) cliente

devoto à marca.

Segundo Keller e Machado (2006), para criar o Brand Equity e obter êxito

nas estratégias de branding os profissionais de marketing devem entender e

convencer o consumidor que há sim diferenças significativas entre marcas da

mesma categoria de bens e serviços. Para isso, dois fatores-chave devem ser

atentados: a lembrança e a imagem da marca. O primeiro deles refere-se ao

desempenho do reconhecimento e da lembrança espontânea de marca, pois isto

confirma que o consumidor já foi a ela exposto e que não precisou extrair as

informações da memória, por isso ter ocorrido espontaneamente. O segundo

fator-chave está relacionado com a criação da marca e de estratégias de

comunicação através de programas de marketing, que buscam fonte de

informações e experiências para trazer à memória associações de marca fortes,

favoráveis e exclusivas.

Um patrimônio de marca alto refletirá na vantagem competitiva da

empresa à medida que poderá reduzir os custos de marketing por estimular

fidelidade do consumidor em relação à marca; negociar com revendedores por

possuir produtos altamente requisitados devido à sua marca; trabalhar com

preços mais elevados; e inovar com mais facilidade em seu portfólio por já estar

consolidada no mercado e na mente do consumidor, conforme aborda Kotler
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(2000). Kotler e Keller (2006) acrescentam que as empresas utilizam a

propaganda, relações públicas e outros componentes com a finalidade de

melhorar a devoção do cliente com relação à marca e à sua percepção quanto à

ética da organização.

Os autores Keller e Machado (2006, p.61) elaboraram um modelo para a

construção de uma marca forte, pois “as marcas mais fortes são aquelas pelas

quais os consumidores ficam tão ligados e apaixonados que se tornam seus

defensores e tentam compartilhar suas crenças sobre elas”. O referido modelo

basicamente prevê a sequência de quatro etapas, conforme é apresentado na

Figura 1, sendo que cada uma depende do êxito da fase anterior. A etapa 1

consiste na capacidade da marca ser lembrada (a partir de seu nome, logo e

símbolo), reconhecida e top of mind. O desempenho e as imagens, que fazem

parte da segunda etapa, estão relacionados com as experiências dos

consumidores e o que estes ouvem a respeito dela, bem como com as

propriedades extrínsecas do bem/serviço, incluindo as maneiras como a marca

tenta atender às necessidades sociais e psicológicas do cliente. A terceira etapa

busca estimular respostas adequadas de consumidores, que abrangem

julgamentos e sentimentos e a última etapa procura uma fidelidade intensa e

ativa, convertendo a resposta de marca em um relacionamento entre os clientes

e a própria marca.

Figura 1 – Pirâmide de construção do Brand Equity

Fonte: Keller e Machado (2006, p. 48)
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Com relação ao branding dos serviços, há questões que devem ser

consideradas, conforme destaca Keller et al. (2006). Por serem intangíveis, os

serviços estão mais sujeitos a variações de qualidade, porque dependem das

pessoas que estão envolvidas em sua prestação e, por esse motivo, a marca

pode ser particularmente importante no momento de contornar problemas

potenciais de intagibilidade e variabilidade e de tornar mais concreta a natureza

abstrata do serviço. Todavia, cabe ressaltar que uma das diferenças-chave entre

um serviço de relacionamento que a empresa possa ter com seu cliente e uma

marca está na interação com os clientes, segundo Peppers e Rogers (2005, p.

81), porque “marcas não interagem com clientes e não têm qualquer memória

sobre eles. Em um relacionamento isso é indispensável”.

5.3.3 Valor de retenção

A fim de manter os clientes fieis à sua marca, as empresas vêm

buscando concentrar esforços em programas de retenção e de desenvolvimento

de relacionamentos com sua carteira de clientes - esforços estes centrados para

a obtenção do denominado valor de retenção. Conforme abordam Rust, Zeithaml

e Lemon (2001) clientes que optam por fazer negócio com a empresa, sejam eles

novos no mercado ou não, assíduos ou não, que escolheram a empresa em

questão na sua última compra ou não, devem receber uma atenção especial, já

que a concorrência está intensa e os consumidores, bem informados. Os autores

complementam o entendimento indicando que o valor em questão é “a tendência

do cliente de se apegar à marca, além e acima de avaliações objetivas e

subjetivas da mesma” (Rust, Zeithaml e Lemon, 2001, p. 99). Além disso, o valor

de retenção possui alto destaque no momento em que os benefícios de

programas de fidelização são mais apreciados pelo cliente do que o benefício

central do bem/serviço (o que reflete em sua fidelidade) e sempre que as

empresas conhecem bem os gostos ou informações restritas de sua clientela (o

que indica que a estratégia de retenção está sendo bem direcionada).
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Para Peppers e Rogers (2005) a maximização do retorno do cliente, que

é consequência de um valor de retenção elevado, ocorrerá quando clientes

diferentes forem tratados de maneiras diferentes, o que hoje é permitido pela

tecnologia atual e pelo cadastro que se pode ter de toda a carteira de clientes.

Conforme citam estes autores, as organizações podem interagir com seus

clientes de maneira individual e customizar seus bens/serviços de acordo com o

que sua clientela necessita. Esta premissa, porém, contraria o marketing

tradicional (o qual tem apelo para o maior grupo possível de clientes) e busca

vender o máximo de bens/serviços ao seu cliente ao invés de tentar vendê-los

para a maior quantidade de pessoas de uma vez.

Não obstante, de acordo com Clancy e Krieg (2002), é comum, por

questões orçamentárias, o componente de CRM (Customer Relationship

Management, ou gestão de relacionamento com o cliente) da administração do

relacionamento empresa-cliente ser operado pela equipe de Tecnologia da

Informação, ao invés do pessoal de marketing. O preço de instalar um sistema de

CRM é bastante caro e por esse motivo a equipe de TI é acionada para

desenvolver a ferramenta de relacionamento com o cliente. O que acontece

muitas vezes, no entanto, é o desenvolvimento do programa ocorrer sem um

alinhamento com a equipe de marketing, o que acaba fazendo com que o objetivo

principal seja manter baixo custo, ao invés de melhorar a experiência do cliente

ou de aumentar as vendas. O desfecho, segundo os autores, é a perda de

recursos destinados para o relacionamento com o cliente, pois o dinheiro que foi

economizado em uma ponta acaba sendo perdido na outra. Cabe ressaltar que a

escolha de programas de fidelidade e de sistemas de CRM é extremamente

importante, já que ambos devem estar em alinhamento com as estratégias da

organização e com as informações e dados que a equipe de marketing espera

obter.

É importante destacar que, conforme Rust, Zeithaml e Lemon (2001),

deve-se conhecer e interpretar as vontades do cliente antes de elaborar os

programas de retenção na tentativa de ampliar o valor de retenção, pois nem

todos os segmentos de mercado são motivados pela mesma estratégia de

relacionamento. Como exemplo, pode-se citar o atributo preço: enquanto alguns
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o preferem baixo, outros não são tão sensíveis a esse fator e ficam satisfeitos

quando recebem um atendimento personalizado, mesmo que mais caro.

5.3.4 Valor de expansão

O valor de expansão pode ser considerado como complementar ao valor

de retenção, pois está ligado aos esforços que são direcionados a clientes

retidos. Ele é percebido através dos clientes que mais realizam transações de

compra com a empresa, os quais, por terem uma participação alta no lucro,

devem receber maior atenção da empresa. Segundo Fioriolli (2009), a expansão

de clientes pode ser chamada ainda de “terceiro movimento na gestão do

Customer Equity”, sendo os dois primeiros respectivamente a aquisição e a

retenção.

Os investimentos empregados para atingir o objetivo de expandir o valor

do cliente devem focar na maximização da probabilidade de o cliente voltar a

fazer negócio com a empresa, no aumento constante do tamanho das compras

futuras, bem como na minimização da probabilidade de o cliente transitar entre

marcas. Isso porque um relacionamento bem sucedido traz confiança, afeição e

satisfação, que constituem os elementos mais emocionais de um relacionamento.

Segundo Peppers e Rogers (2005, p. 82), “Quando um cliente está envolvido em

um relacionamento com sua empresa, ele tenderá, cada vez mais, a confiar que

a organização agirá sempre em defesa dele, cliente”, o que nos leva a crer que o

cliente se apegará à marca. Rust, Zeithaml e Lemon (2001) afirmam ainda que

uma das vantagens dos clientes retidos e que permanecem realizando

transações com a empresa em longo prazo é que eles costumam apresentar uma

tendência de aumento de receitas. Por esse motivo uma estratégia eficiente está

baseada no cliente e em sua necessidade, e não no produto.

Para que os investimentos em marketing sejam realizados de maneira

eficiente, devem-se conhecer a fundo os clientes e o seu histórico de transações

com a empresa. No entanto, para comparar os históricos de compra dos clientes

e verificar quais tratamentos cada um deveria receber, é necessário que o

sistema da empresa possibilite gerar relatórios contendo informações das
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compras realizadas durante o período em escopo, pois somente assim será

possível dimensionar a probabilidade de compras futuras.

O modelo de Blattberg e Deighton (1996) foi recentemente ampliado para

agregar o valor de expansão. Fioriolli (2009), em artigo publicado no XXXIII

Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em

Administração (EnANPAD), elaborou um modelo expandido, no qual foi

incorporada a taxa de expansão e a possibilidade de identificar o balanceamento

que otimiza os recursos planejados para aquisição, retenção e expansão de

clientes. Cabe ressaltar que, entretanto, o presente trabalho não irá utilizar a

modelagem criada por esse autor por questão de indisponibilidade de

informações necessárias para a obtenção do custo e da taxa de expansão. O

sistema que a empresa estudada utiliza não armazena todo o detalhamento

requerido do histórico dos clientes.

5.4. CLIENTES POTENCIAIS

Os clientes potenciais, ou os também denominados prospects,

representam uma fração do público alvo, contemplado no segmento de mercado

escolhido pela empresa. Na verdade, segundo Kotler (2000), todos os clientes

que poderão fazer negócio com a empresa são clientes potenciais, mas devem

ser analisados para que os mais prováveis, ou seja, aqueles que possuem forte

interesse potencial pelo bem/serviço e que são capazes de pagar por ele, sejam

determinados. Ainda segundo esse autor, clientes potenciais são trabalhados

para que se tornem eventuais ou regulares em curto prazo e preferenciais em

longo prazo, já que tanto o cliente eventual quanto o regular podem continuar

comprando da concorrência. Kotler (2000) segue afirmando que em relação aos

clientes preferenciais, aqueles que a empresa trata com diferenciação, as

empresas esforçam-se para que passem a ser associados (através de programas

de associação que ofereçam uma série de benefícios). Em seguida, a meta é que

os associados se transformem em defensores da empresa, e de defensores

passem a ser parceiros, trabalhando ativamente em conjunto com a empresa.
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Para a prospecção, Churchill e Peter (2008) observam que os clientes

que a empresa gostaria de alcançar podem ser divididos nas seguintes

categorias: a) indicações: indivíduos ou organizações que são clientes em

potencial; b) prospects: indivíduos ou organizações que possuem interesse no

produto; c) clientes potenciais qualificados: indivíduos ou organizações inclinados

a comprar, com condição e autoridade para isso. Dentre as mais conhecidas e

utilizadas fontes para encontrar clientes potenciais estão: listagens de malas

diretas, bancos de dados, feiras comerciais, clientes anteriores, fornecedores e

contatos pessoais. Os dois autores seguem afirmando que a melhor maneira

para se prospectar cliente segue o fluxo resumido na Figura 2.

Figura 2 – O processo de identificar clientes potenciais

Abordar clientes potenciais qualificados

Procurar clientes

Preparar visitas de vendas

Fazer apresentações de vendas

Controlar objeções

Fechar vendas

Formar relacionamentos de longo prazo

Fonte: Churchill e Peter (2008, p. 512)

Realizar as transformações supracitadas demandam muito esforço e

muito tempo dos profissionais de marketing. Portanto, é preciso saber onde e

como se deve investir, para que o cultivo de relações lucrativas seja máximo.

5.4.1 Segmentação de mercado

Segmentação de mercado, para Churchill e Peter (2008), é uma

necessidade das empresas para que o direcionamento aos grupos de
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compradores seja eficiente. Os autores acreditam que os compradores possuem

características distintas e que tais clientes podem ser agrupados conforme

semelhança nas necessidades e nos desejos, nas percepções e atribuições de

valores e no comportamento de compra. Eles acrescentam ainda que cada grupo

ou segmento definido pelas características acima reage de maneira semelhante a

uma determinada estratégia de marketing e por esse motivo devem receber a

mesma abordagem.

As empresas começaram a se dar conta de que nem todos os clientes

merecem ser captados ou mantidos e que podem desenvolver métodos de

categorizar sistematicamente os clientes por lucro. É nesse contexto que o

marketing em massa deve ser deixado de lado e que uma análise mais

aprofundada sobre a carteira de clientes deve ser realizada; até porque não é

vantajoso, por exemplo, investir quantidade elevada de recursos para adquirir ou

conservar clientes que não trazem o lucro esperado pela empresa.

Conforme abordam Rust, Zeithaml e Lemon (2001), a estrutura do valor

do cliente prospera com a segmentação eficiente do mercado-alvo. Na era de

marketing um-a-um, as empresas devem focalizar esforços para compreender

quais os fatores mais importantes para os clientes, já que o retorno para a

empresa e a conexão de retenção cresce à medida que o desejo e a necessidade

do cliente forem supridos. No entanto é preciso estar atento com a dinamicidade

da estrutura, pois ao longo do tempo e conforme os clientes passam por mais

transações com as empresas, como sugerem os autores, as características dos

grupos de mercado já delimitados podem se modificar e as conexões de

retenção, podem se fortalecer ou até mesmo podem enfraquecer. Por esse

motivo, deve haver um monitoramento constante sobre a importância dos fatores

do valor do cliente, por setor e ao longo do tempo.

Kotler (2000) afirma que segmento de mercado surge para aumentar a

precisão do marketing da empresa, pois nem todos os clientes possuem as

mesmas preferências e dão os mesmos valores aos esforços de marketing

despendidos pela empresa – e nem todos os possíveis clientes são alvos para

ela. Assim, para traçar o perfil de grupos distintos de compradores, são

analisadas diferenças dentro do mercado de consumo, como demográficas,

psicográficas e comportamentais. Após traçados os grupos, são visualizados os
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segmentos mais interessantes e que apresentem as maiores oportunidades para

a empresa (chamados também de público alvo), avaliando principalmente a

atratividade global do segmento (tamanho, crescimento, aproveitamento das

economias de escala e baixo risco) e os objetivos e recursos da empresa (para

que o segmento esteja alinhado com suas ofertas).

Para Churchill e Peter (2008), o processo de segmentação de mercado

deve seguir o fluxo demonstrado na Figura 3. Em suma, primeiramente deve-se

analisar a relação entre os clientes e os bens e/ou serviços a serem oferecidos,

utilizando para isto ferramentas de marketing e seu próprio conhecimento, com a

finalidade de traçar o comportamento do consumidor e identificar os tipos de

consumidores com maior probabilidade de comprar o produto. Em seguida, o

profissional de marketing deve examinar as diferentes categorias de

compradores, a partir do valor que é percebido pelo cliente e do modo como este

faz a compra, e deve dividir o mercado em segmentos, utilizando como base

pesquisas, experiência e intuição. Após selecionar os segmentos que se tornarão

seus mercados-alvo, os gestores deverão posicionar o produto (seja tal

posicionamento por concorrente, por atributo, pelo uso ou aplicação, por usuário

ou por classe de produto) e, então, selecionar a estratégia de segmentação (que

pode ser, por exemplo, marketing de massa, por segmento ou individual).

Figura 3 – Processo de segmentação de mercado

Fonte: Churchill e Peter (2008, p. 221)

Por fim, cabe ressaltar que a oferta deve ser posicionada através de

ações de marketing customizadas para cada um dos segmentos selecionados, a

fim de obter maior eficiência no alcance dos clientes almejados com a otimização

dos recursos disponibilizados para este fim.
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5.5. ATRAÇÃO DE CLIENTES

De acordo com Kotler (2000, p. 68), "Empresas em busca do crescimento

de seus lucros e de suas vendas devem investir tempo e recurso consideráveis

na busca por novos clientes”. Partindo desta citação, é coerente afirmar que para

que a empresa cresça, e até mesmo exista, é preciso obter uma quantidade

significante de compradores. Para isso, cabe à gerência administrar ações que

tenham como objetivo alcançar novos clientes potenciais: sabendo quem são os

seus prospects, torna-se mais fácil entender quais ações de marketing podem ser

realizadas para atraí-los.

Vários são os esforços que podem ser empregados para a atração de

clientes, sendo que todos devem divulgar os benefícios e atributos do

bem/serviço que a empresa está ofertando através do meio de comunicação

correto. Como exemplo pode-se citar a divulgação em mídias convencionais,

atentando para o nicho de mercado que será atingido por esse veículo. Além

disso, recomenda-se que ao planejar as ações que serão postas em prática,

deve-se primeiro analisar o segmento do público alvo, para que haja coerência

em como, onde, por qual preço e de que maneira o bem/serviço será divulgado.

É importante atentar que para atingir um crescimento sustentado a

empresa não pode cair na armadilha de curto prazo, entendendo que o seu único

objetivo são os lucros e a única forma de avaliação, o seu desempenho.

Reichheld (2006, p.155) diz que “Algumas empresas focam a participação de

mercado, supondo que se ela aumenta, a empresa está satisfazendo cada vez

mais clientes”. Contudo os dois fatos não estão necessariamente

correlacionados, pois segundo o autor, a aquisição e até mesmo a retenção de

clientes pode aumentar durante certo período por meio de publicidade, descontos

e novos programas de comercialização, dentre outros exemplos.

5.6. RETENÇÃO DE CLIENTES

Conforme já abordado no presente trabalho, a economia brasileira vem

sofrendo uma forte transição de abordagem, onde o produto, antes considerado
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como o foco das empresas, está perdendo lugar para os serviços. Isso quer dizer

que na nova economia, segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), a tendência de

transações de consumo está passando para relacionamento a longo prazo; que o

gerenciamento da relação com o cliente vem mudando seu foco de atração para

retenção; e que, por fim, o cliente (e não o produto) está sendo visto como o

centro das atenções.

Kotler (2000) observou que os clientes da atualidade são mais difíceis de

agradar, uma vez que estão melhor informados, são mais perspicazes, mais

exigentes e mais conscientes em relação ao preço. O desafio de conquistar

clientes torna-se muito maior quando a meta consiste em conquistar clientes fieis

e, para isso, não bastam apenas esforços voltados para a aquisição de clientes:

são necessários investimentos focados em retenção de clientes. Várias são as

ações que se desenvolvidas e postas em prática podem manter o cliente dentro

da carteira da organização, e cabe ao gestor de marketing identificar qual a

melhor delas, levando em conta o ramo em que atua, a situação do mercado e o

perfil de seus clientes. Além disso, o cliente deve ser ouvido, e um

acompanhamento de pós-venda é de suma importância para que as expectativas

do cliente sejam cada vez mais atendidas e até mesmo superadas pela empresa.

Campanhas que visem a retenção de clientes, ainda segundo Kotler (2000), são

a chave para o sucesso, uma vez que clientes fieis representam um volume

significativo dos lucros de uma empresa, sendo que o risco de perdê-los

atualmente é bastante alto.

Além do que já foi abordado, é importante atentar para os clientes que

optam por abandonar o relacionamento com a empresa. Segundo Reichheld e

Sasser (apud ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 413), o abandono do cliente deveria

ser visto com bastante cautela, pois este índice interfere substancialmente nas

finanças da empresa, podendo diminuir ou aumentar o lucro, conforme seu papel

dentro das estratégias da empresa. Sobre isso os autores comentam:

As deserções deveriam ser uma medida fundamental de desempenho
para a alta administração e um componente vital dos sistemas de
incentivo. Os gerentes deveriam conhecer o índice de deserção da
empresa, o que acontece com os lucros quando ele sobe ou desce e por
que as deserções ocorrem.
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Peppers e Rogers (2005) reiteram a importância de conquistar a

confiança do cliente para que este continue sendo um ativo ou para que ele

possa vir a sê-lo. O consumidor deve confiar na competência da empresa, bem

como na confidencialidade e segurança de seus dados, até porque está

dispostos a pagar mais se criar uma relação de confiança. A empresa deverá

buscar conhecer sua clientela para em seguida decidir qual ação de marketing é

a mais adequada para ser direcionada aos seus diferentes tipos de

consumidores, uma vez que “respeitar a privacidade do cliente e ao mesmo

tempo utilizar suas informações pessoais para beneficiá-los exige uma difícil

manobra de equilíbrio” (PEPPERS e ROGERS, 2005, p.198). Há pessoas que

gostariam que o funcionário soubesse de sua vida pessoal e utilizasse essa

ferramenta para criar uma relação mais profunda; já outros se sentiriam invadidos

caso o funcionário consultasse dados particulares inseridos em seu cadastro.

Cabe ressaltar que “À medida que as compras crescem, os custos

operacionais vão diminuindo” (REICHHELD e SASSER Jr, 1995, p. 337), já que

existem atividades dispendiosas que necessitam ser realizadas uma vez apenas.

Ademais, conforme a experiência que a empresa adquire, ao longo do tempo se

torna ainda mais barato servir eficientemente o cliente. Como exemplo, pode-se

demonstrar o lucro gerado por um cliente de cartão de crédito desde um primeiro

momento:

Figura 4 – Lucro gerado por um cliente de cartão de crédito ao longo do tempo

Fonte: Reichheld e Sasser Jr. (1995, p. 338)

Uma vez que ao buscar fidelizar clientes a empresa incorre em custos

maiores (ainda que isto ocorra predominantemente no início do processo de
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retenção) qual o montante ótimo de investimento em relacionamentos duradouros

que fará com que os ganhos excedam os custos? Esta questão será tratada no

decorrer deste trabalho.

5.7. OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE MARKETING

Manter um negócio bem sucedido atualmente é extremamente difícil.

Peppers e Rogers (2005) salientam que os ramos que apresentavam, rápido

crescimento antigamente, nos dias de hoje já não possuem mais espaço para

novos entrantes e, enquanto os clientes deixam de ter grande apetite para

compras, conforme a maturidade que atinge a economia, as empresas

apresentam apetite de venda cada vez maior. Para se manterem em um

ambiente que é marcado por muita incerteza, é fundamental que as empresas

possuam uma base financeira sustentável e saibam alocar corretamente os

recursos disponíveis.

Partindo do pressuposto de que os recursos a serem utilizados em

marketing são limitados, é papel dos gestores distribuir o mix de recursos

conforme as necessidades e estratégias da empresa. Como os investimentos

necessários provavelmente excedam o orçamento calculado, é necessário que o

cenário de maximização da estratégia seja cautelosamente analisado pela

gerência, a fim de concluir se os investimentos financeiros serão ou não viáveis.

Por fim, as decisões devem ser realizadas de forma a obter o máximo de retorno

possível com o menor dispêndio financeiro.

De acordo com o dicionário Michaelis, otimizar é "Aproveitar ao máximo a

capacidade de alguém ou de alguma coisa". Adaptando esta definição para o

contexto deste trabalho, a gerência de marketing deve estar capacitada para

encontrar a maneira ideal de otimizar a aplicação dos investimentos em atração e

em retenção de clientes de forma a alcançar o maior retorno possível. Conforme

abordam Blattberg e Deighton (1996), nem todas as empresas gostariam e

deveriam balancear esses dois investimentos utilizando as mesmas quantidades

para um e para outro: em alguns tipos de indústria (por exemplo, a de revenda de
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automóveis usados) a rentabilidade intrínseca do consumidor é relativamente

baixa e por esse motivo a empresa não deve aplicar grande parte dos recursos

destinados ao marketing em ações para manter clientes.

McKenna (1995) salienta que para combater a ameaça do fim da

lealdade à marca, as organizações deveriam atentar para a qualidade das ações

de marketing que estão sendo desenvolvidas, de modo a integrar o cliente à

empresa de uma maneira adequada. Isso porque muitas empresas atentam

apenas para a quantidade de marketing efetuado e aumentam

desnecessariamente o número de profissionais de venda, o número de

profissionais de marketing e a quantia de recursos despendidos no mercado, na

tentativa de reter os clientes. Sobre isso, Rust, Zeithaml e Lemon (2001)

concordam, sugerindo que não somente a quantidade seja analisada, mas

também o prazo da estratégia versus a orientação do relacionamento empresa-

cliente e a orientação financeira, conforme indica a Figura 5.

Figura 5–Equiparação entre orientação financeira e de relacionamento com cliente

Fonte: Rust, Zeithaml e Lemon (2001, p. 141)
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5.8. CUSTOMER EQUITY

O modelo original de cálculo do Customer Equity elaborado por Blattberg

e Deighton (1996) consolidou a importância de as empresas atentarem para o

desempenho em longo prazo baseado na escolha e no consumo realizado pelos

clientes. Isso porque, considerando que o cliente é a fonte primária de lucro, é do

interesse da empresa maximizar o valor presente líquido tanto de seus clientes

correntes quanto de seus clientes potenciais. Conforme aconselham os referidos

autores, pode-se aferir a performance da organização utilizando a medida de

desempenho do Customer Equity, pois através desta pode-se descobrir o valor

da carteira de clientes utilizando a receita obtida através do cliente ao longo do

tempo e descontando as taxas e/ou custos diretos de atendê-lo. Ademais, a

métrica proposta por Blattberg e Deighton (1996) permite identificar qual a

alavanca de marketing que a empresa poderá utilizar e que trará o melhor retorno

sobre o seu investimento, respeitando os recursos limitados para este fim. Isso

porque é possível tratar clientes diferentes de maneiras distintas, tomando como

base a sua contribuição para o lucro.

A evidência da importância do valor do cliente tornou-se ainda maior no

momento em que o Brand Equity deixou de ser um diferencial das empresas, pois

as necessidades do mercado se transformaram com a maturidade da economia:

o produto deixou de ser o foco principal e o serviço começou a apresentar maior

destaque no mercado. Rust, Zeithaml e Lemon (2001) entendem que o valor do

cliente é a chave para uma estratégia empresarial eficiente em longo prazo

considerando o novo contexto em que as organizações se encontram. Além

disso, para estes autores, o CE possui dois grandes objetivos, os quais

basicamente são mensurar as relações com o cliente em termos financeiros e

identificar estratégias que constroem relações rentáveis.

Para que os elementos do Customer Equity sejam compreendidos, duas

perguntas podem ser avaliadas segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), pois

ambas nos levam a questionar qual influência a empresa pode apresentar sobre

as escolhas do cliente: “(1) O que leva o cliente a optar por fazer negócios com a

empresa? (2) O que o leva a repetir suas compras?” (Rust, Zeithaml e Lemon,

2001, p. 62). As respostas podem ser identificadas nos elementos que constituem
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o valor do cliente e que podem, de certo modo, ser controlados pela empresa:

valor do valor, valor da marca e valor de retenção, todos já explorados no

presente trabalho e que são vistos como os impulsionadores do comportamento

da tomada de decisões do consumidor.

Clancy e Krieg (2002) aconselham as empresas a verificar qual dos três

equities norteadores que possuem maior impacto em seu setor, seja ele produto,

relacionamento ou marca. Os autores afirmam que os impulsionadores

individuais dos equities têm efeitos diferentes e se comportam de maneira distinta

nos diferentes setores, sendo que seus efeitos podem ser analisados e seus

custos estimados de acordo com as várias possibilidades de decisão. Vide Figura

6, diagrama esquemático desenvolvido por Clancy e Kireg (2002, p. 254), o qual

apresenta “várias possíveis decisões de gestão, seus efeitos sobre os

subimpulsionadores de equity, os efeitos sobre os três principais impulsionadores

de equity e seu efeito sobre o customer equity”.

Figura 6 – Fatores de Customer Equity

Fonte: Clancy et al. (2002, p. 255)
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Para entender o amplo conceito de CE é necessário ainda ter em mente

que os clientes vêm e vão a todo o tempo e que o cálculo do valor do cliente se

torna ainda mais complexo considerando essa premissa. É neste cenário que a

essência do indicador denominado como Customer Lifetime Value (LTV), ou

simplesmente valor do cliente ao longo do tempo conforme apresentado na

literatura, se aplica, segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), pois a empresa não

deve considerar apenas o lucro atual de seus bens e serviços, mas também o

relacionamento a longo prazo que irá construir com seus clientes. Ainda de

acordo com Rust, Zeithaml e Lemon (2001, p. 47):

A frequência de compra em cada período e a contribuição média de
uma compra desta marca por período não serão, em geral, conhecidas
para os períodos futuros, mas podem ser aproximadas pela frequência e
contribuição correntes.

Portanto, Rust, Zeithaml e Lemon (2001) sugerem que sejam levadas em

consideração no momento da análise do LTV os seguintes dados:

 O período de tempo;

 A taxa de desconto (custo de capital) que será empregada na

realização do cálculo, projetada a valor presente;

 O horizonte de planejamento da empresa;

 A frequência de compra de produtos pelo cliente no período

analisado;

 A contribuição média da compra;

 A marca mais recente escolhida pelo cliente; e

 As probabilidades de o cliente escolher cada marca na próxima

compra.

Ademais, a construção do CE consiste em quatro etapas, conforme

sugerem Rust, Zeithaml e Lemon (2001). A primeira delas compreende o

entendimento das conexões dos clientes com a empresa e o que leva o cliente a

fazer negócios com ela (que pode ser o valor do valor, o valor da marca ou o

valor de retenção). É comum que empresas que estejam em busca de clientes
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novos foquem no valor da marca, seguida pelo valor do valor e, por fim, valor de

retenção; ao passo que empresas já consolidadas no mercado devam atentar

para os três elementos ao mesmo tempo.

O passo número dois visa identificar os influenciadores do elemento do

valor do cliente predominante para a empresa no momento, pois as estratégias

que serão elaboradas deverão ter como foco tais fatores influenciadores, para

assim fortalecer o impacto da marca, do valor e/ou da retenção.

Comparar-se com os concorrentes é o terceiro passo da construção do

CE, ainda segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), já que além de compreender

o que motiva os clientes a comprarem na empresa, é de suma importância saber

qual o posicionamento e a força dos concorrentes, bem como quais ações estão

sendo realizadas para o gerenciamento de sua carteira de clientes.

A quarta etapa consiste em investir nas áreas-chave nas quais o retorno

é maior, considerando que os investimentos aplicados em valor do valor devem

ser diferentes dos aplicados em valor da marca e em valor de retenção, pois cada

um tem seu peso na influência da opção do cliente.

Cabe neste momento ressaltar que a matriz de transição de marcas (ver

Seção 5.9) não foi contemplada no escopo deste trabalho por não fazer parte do

método proposto por Blattberg e Deighton (1996), o qual servirá como base para

a construção do modelo de cálculo do Customer Equity, objetivo principal da

presente pesquisa. Portanto os dados supracitados sugeridos pelos autores Rust,

Zeithaml e Lemon (2001) “A marca mais recente escolhida pelo cliente” e “As

probabilidades de o cliente escolher cada marca na próxima compra” não serão

coletados para a análise do LTV da empresa aqui estudada.

5.9. MATRIZ DE TRANSIÇÃO DE MARCAS

Segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), os clientes possuem natureza

inconstante e podem trocar de marca sempre que bem entenderem. Para projetar

a participação de carteira, considerando o aspecto de incerteza, ou seja, que os
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clientes vêm e vão de maneira frequente, pode-se construir uma matriz de

transição que incorpora a mais recente marca escolhida e as probabilidades

estimadas de escolha de cada marca na próxima compra. Os autores sugerem

ainda que a abordagem de transição de marcas deveria ser incorporada à análise

de retenção de clientes e à modelagem de cálculo do Customer Equity para que

o cálculo de clientes retidos e adquiridos reflita um valor mais condizente com a

realidade da empresa.

A Figura 7 mostra um exemplo da matriz de transição de marcas pelos

clientes, onde as probabilidades de retenção de clientes estão assinaladas.

Nessa matriz, por exemplo, a linha superior indica qual será o comportamento do

consumidor que atualmente compra da marca A: 70% permanecerão comprando

a marca A, 20% irão comprar a marca B na próxima vez e 10%, a marca C. A

segunda linha refere-se ao comportamento do cliente e possibilidade de troca

com relação à marca B e a terceira, à marca C.

Figura 7 – Matriz de transição de marcas pelos clientes

Marca comprada na próxima vez

A B C

M
a
rc

a
a
tu

a
lm

e
n
te

c
o

m
p
ra

d
a

A 70% 20% 10%

B 10% 80% 10%

C 25% 15% 60%

Fonte: Rust, Zeithaml e Lemon (2001, p. 47)

Embora esta abordagem já esteja incorporada em modelos recentes para

cálculo do CE, este trabalho não irá considerá-la, primeiramente por

indisponibilidade de informações e em segundo por visar à sistematização do

cálculo do Customer Equity, que não foi encontrada na literatura pesquisada.

Serão explorados na modelagem que se pretende elaborar apenas os elementos
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centrais do valor do cliente e por esse motivo serão utilizados os dados do

modelo original, proposto por Blattberg e Deighton (1996).

5.10.MODELAGEM PARA ANÁLISE DE DECISÃO

Segundo Ragsdale (2010), a ideia de se utilizar modelos para a análise

de decisões e para a solução de problemas não é nova e ocorre muito

frequentemente, já que nas decisões são necessárias organização das

informações e a análise de diferentes cenários. Para casos mais simples,

geralmente são utilizados os chamados modelos mentais, criados em nossas

mentes e formados a partir de cada uma das combinações que possuímos para a

tomada de decisão. Já situações mais complexas requerem modelos mais bem

estruturados, pois os modelos mentais podem não ser suficientes. Nesses casos,

podem ser elaborados modelos visuais, modelos físicos, modelos de escala e

modelos matemáticos, entre muitos outros.

Uma das grandes vantagens dos modelos é que geralmente sua

utilização torna mais barata a análise de problemas de decisão, pois além de

facilitar a visão dos gestores, pode evitar que prejuízos ocorram por ter sido

tomado algum tipo de decisão deficiente. Além disso, modelos “permitem ganhar

conhecimento e entendimento sobre o objeto ou problema de decisão que está

sendo investigado. O objetivo final de usar modelos é melhorar a análise de

decisão” (RAGSDALE, 2010, p.4).

Ainda segundo Ragsdale (2010, p. 4), “embora um modelo seja

normalmente uma representação simplificada da realidade, ele é útil desde que

seja válido”, sendo que o autor considera como modelo válido aquele que

representa as características do objeto ou problema de decisão estudado de

maneira precisa.
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6 MÉTODO

Existem vários estudos realizados para determinar os cálculos de

Customer Equity, porém neste trabalho será utilizada como base para a

construção de um modelo de cálculo de CE a metodologia proposta pelos

americanos Robert C. Blattberg e John Deighton no artigo Manage Marketing by

Customer Equity Test, publicado em julho-agosto de 1996 na revista Harvard

Business Review. Esta modelagem de CE permite que se chegue a um valor

atual líquido aproximado de todos os lucros futuros advindos do ciclo de vida de

consumo da carteira de clientes da organização, descontado a uma taxa

apropriada definida pelo gestor. O método utilizado permite ainda identificar

soluções analíticas para o problema da otimização do balanceamento de

recursos empregados em campanhas de marketing voltadas à aquisição e à

retenção de clientes.

É importante ressaltar que o método supracitado foi o escolhido por

melhor se adequar ao comportamento da empresa analisada no presente

trabalho e também por questão de disponibilidade de informações. Como o

objetivo principal é a sistematização do cálculo do Customer Equity, o qual não

foi identificado na literatura pesquisada pela autora, será proposta uma

sistematização da modelagem para cálculo do valor do cliente partindo do

modelo que explora os elementos centrais, desconsiderando, assim, a matriz de

transição de marcas e o valor de expansão, inviáveis para a construção da

proposta de sistematização, pelos motivos já expostos.

Segue o cálculo proposto por Blattberg e Deighton (1996).

CE=aM-A+a(rM-R)/(1+d-r)

Em que:

CE: Customer Equity (ou valor do cliente)

a: taxa de aquisição média, que varia entre 0 e 1 e que é a resposta de A

M: margem de lucro
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A: custo de aquisição médio por cliente

r: taxa de retenção média, que varia entre 0 e 1 e que é a resposta de R

R: custo de retenção médio por cliente

d: taxa de desconto

Em resumo, pode-se dizer que o resultado do cálculo acima apresentado

traz o valor do cliente resultante dos investimentos nas ações de marketing que

visam aquisição de clientes e nas que visam retenção de clientes. Esta

distribuição de recursos entre aquisição e retenção constitui um dos grandes

dilemas com o qual a maior parte das empresas se defronta atualmente,

conforme abordado anteriormente.

Para elencar todos os investimentos feitos em marketing durante o

período analisado, a empresa pode se deparar com esforços que servem tanto

para atração quanto para retenção de clientes. Nessas situações, é necessário

ponderar os valores aplicados em cada dimensão para então diferenciar e

direcionar os tipos de esforços. Além disso, a definição do período em escopo

pode ser baseada no período de campanhas de marketing que servem para

adquirir e reter clientes, ou seja, que estimulam os clientes a realizar negócios

com a empresa.

Blattberg e Deighton (1996) afirmam ainda que para calcular a

quantidade de prospects, deve-se conhecer o mercado alvo da empresa, bem

como seus segmentos. A partir dessas informações obtidas, pode-se, então,

identificar quantos foram os alvos que se tornaram clientes e quantos clientes

continuaram a fazer negócio com a empresa, ou seja, que foram retidos.

Conforme requer o modelo, a taxa de aquisição corresponde ao

quociente entre o número de clientes adquiridos e o número total de prospects e

a taxa de retenção é obtida por meio da divisão entre o número de clientes

retidos dentro do período e o número de clientes existentes no início do período -

ambas considerando o período em análise previamente definido.

Outro input requerido pela modelagem de Blattberg e Deighton (1996) é a

taxa de desconto, a qual deve representar a remuneração de um ativo de

mercado. Essa variável serve para que o Customer Equity reflita o valor presente
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de fluxos de caixa futuros, sendo que podem ser utilizadas, por exemplo, taxas

de rentabilidade de ações ou de aplicações em bancos.

Já a margem bruta de lucro é obtida pela multiplicação entre o

faturamento do período analisado e a margem de lucro praticada sobre as linhas

de produtos, individualmente ou como um todo. Essa informação deve ser obtida

através de dados históricos.

Por fim, com o objetivo de realizar o cálculo acima proposto, as seguintes

etapas devem ser seguidas:

 Estudar a empresa em questão e em seguida determinar o

segmento de atuação e o mercado alvo, a fim de determinar o

número de pessoas que poderão vir a comprar na empresa (ou

seja, os clientes em potencial);

 Definir o período em escopo. De preferência, deve-se optar por

uma ação de marketing que tenha período delimitado;

 Identificar quais foram os esforços de marketing voltados à

aquisição e à retenção de clientes, despendidos no período em

análise, bem como seus valores;

 Estimar as taxas de aquisição e de retenção da empresa;

 Calcular a margem bruta de lucro média dos clientes que

realizaram uma ou mais compras durante o período em escopo;

 Definir uma taxa de desconto aplicável ao estudo;

 Empregar os valores na métrica escolhida;

 Calcular o valor do cliente, chegando ao parâmetro de

investimentos em aquisição e retenção que otimiza o valor do

cliente;

 Verificar se o resultado final está alinhado com o orçado pela

empresa. Caso contrário, analisar o melhor cenário, levando em

consideração as estratégias e orçamentos da empresa.

A finalidade do método utilizado neste trabalho foi de proporcionar à

empresa analisada uma sistematização de cálculo que forneça parâmetros
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confiáveis para o planejamento de investimentos em ações de marketing

destinadas à aquisição e à retenção de clientes, através de estudo de caso. Com

essa ferramenta, a gerência poderá ter mais embasamento para calcular o valor

do cliente, trazendo mais segurança à tomada de decisão e à elaboração do

planejamento estratégico de marketing. Um cálculo preciso do Customer Equity e

o balanceamento ótimo entre as ações de marketing podem elevar o valor da

empresa como um todo e ainda trazer credibilidade à área de marketing, na

medida em que ajudam a produzir importantes resultados concretos.
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7 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo será apresentado o passo-a-passo para o cálculo e a

análise do Customer Equity da empresa do ramo de joias no presente trabalho

analisada, bem como os procedimentos de construção da sistematização de

cálculo do CE baseada na metodologia proposta por Blattberg e Deighton (1996)

e no estudo de caso.

7.1. DADOS NECESSÁRIOS PARA O CÁLCULO DO CUSTOMER EQUITY

As subseções a seguir apresentam os inputs necessários para calcular o

Customer Equity da empresa estudada.

7.1.1 Definição do período em escopo

É necessário saber o período para cálculo que servirá de escopo para a

obtenção de todos os dados requeridos pela modelagem do CE. Uma vez que os

gastos de marketing fazem parte da métrica e que outras variáveis dependerão

desses números, a alocação das verbas destinadas à atração, à retenção e, se

aplicável, à expansão de clientes servirão como base para determinarmos o

período em escopo da análise do Customer Equity. Para isso, é importante

entender como a empresa costuma investir sua verba de marketing e como

define ações de marketing que delimitam períodos e que separam uma ação da

outra, chamando a atenção de seus clientes e estabelecendo um canal de

comunicação com os clientes potenciais.

No caso da empresa estudada, segundo um de seus sócios, o

lançamento de uma nova coleção poderia ser utilizado como o marco inicial das

despesas de marketing; no entanto, a empresa não tem como prática cessar a

fabricação dos acessórios pertencentes à coleção lançada: em dado mês são

realizadas promoções quando a administração vê como oportuno, porém a
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produção e as vendas continuam sem término previsto. Dado esse cenário, a

ação de marketing de lançamento de uma nova coleção não teria um marco final

e por esse motivo e por questão de disponibilidade de informações optou-se por

selecionar o ano de 2012 como o período para cálculo do CE. Selecionando o

ano por completo, o mês de janeiro servirá como marco inicial e o de dezembro,

marco final. Além disso, essa escolha permitirá à empresa acompanhar o

comportamento de suas vendas ano a ano, bem como analisar variações

destoantes e sazonalidades características do ramo em que atua.

7.1.2 Cálculo de clientes adquiridos e retidos no período analisado

Para que pudessem ser definidas as quantidades de clientes adquiridos e

retidos durante o período estabelecido como escopo neste trabalho, foi solicitada

aos sócios da empresa a geração de um relatório contendo o cadastro dos

clientes e detalhes das compras realizadas em 2012. O sistema utilizado pela

empresa permitiu que fosse gerado um relatório contendo o nome do cliente, o

valor gasto por ele no ano, a quantidade de produtos a ele vendidcos, a

quantidade de vendas e o ticket médio.

Como não foi possível obter o detalhamento de cada uma das compras

dos clientes ativos no ano analisado, como por exemplo data da primeira e da

última compra, foi necessário estabelecer um parâmetro para determinar os

adquiridos e os retidos. Cabe ressaltar que, pela indisponibilidade das datas de

cada compra e do histórico do cliente, conforme já exposto, não será analisada a

expansão de clientes.

Por orientação dos sócios da empresa, inicialmente caracterizaram-se os

clientes que compraram apenas uma vez durante o ano (ou seja, com quantidade

de vendas igual a um) como clientes adquiridos e os que compraram mais de

uma vez, como clientes retidos. Isso porque se pode entender que as pessoas

que voltaram a realizar compras na empresa somente fizeram porque tiveram

suas expectativas atendidas e, conforme já mencionado, conforme aborda Kotler

(2000), a probabilidade de satisfação e de repetição de compra relaciona-se com

o atendimento da expectativa do cliente no que tange ao valor da oferta.
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A partir do relatório obtido com os gestores, das definições supracitadas

e das reuniões realizadas com os sócios, procedeu-se o levantamento do número

de clientes adquiridos e retidos: foram verificados 1.248 clientes conhecidos que

continham uma venda no ano analisado e 712 clientes conhecidos com duas ou

mais vendas. No entanto, conforme informado por uma das sócias, estima-se que

aproximadamente metade do total de clientes que realizaram uma compra na

empresa já havia realizado transações de compra antes de 2012, o que os

descaracterizariam como clientes adquiridos durante o período em análise. A

partir dessa informação, foi necessário realizar os seguintes procedimentos:

julgar como adquiridos 50% dos 1.248 clientes antes considerados como novos

(o que representa um total de 624 clientes) e somar a outra metade do mesmo

total à quantidade de clientes já declarados como retidos.

A Tabela 1 demonstra quantos foram os clientes adquiridos e os clientes

retidos durante o ano de 2012.

Tabela 1 – Quantidade de clientes adquiridos e retidos

CLIENTES QUANTIDADE

Adquiridos 624
Retidos 1.336

Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com dados do sistema da empresa.

Cabe ressaltar que o relatório obtido e utilizado nas análises acima

expostas contém um cliente denominado CONSUMIDOR FINAL, o qual, segundo

uma das sócias, representa todos os clientes que realizam compras nas lojas

sem fornecer cadastro ou sem se identificar no momento da compra. Como não é

possível saber sua composição, ou seja, do total de vendas, quantas foram

realizadas por clientes adquiridos e quantas por clientes retidos, concluiu-se que

a melhor solução seria desconsiderar todos os dados referentes a clientes

desconhecidos do cálculo e da análise do Customer Equity da empresa no

presente trabalho. Além disso, se a opção fosse considerar o CONSUMIDOR

FINAL, deveriam ser realizadas proporções para compor os dados necessários

ao cálculo referentes aos clientes adquiridos e retidos, o que em nada impactaria

o resultado final.
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7.1.3 Definição dos clientes potenciais

Para obter a quantidade de prospects, um dos inputs para o cálculo do

CE, é importante que a empresa entenda o segmento em que atua e o perfil das

pessoas que procura atingir. Ademais, é a partir da definição do público alvo que

as campanhas de marketing devem ser elaboradas, de modo a alcançar de

maneira eficiente os nichos que lhe interessa.

Através de entrevista com um dos sócios da empresa obteve-se o perfil

de seu público-alvo, o qual compõe a maior fatia dos clientes, conforme dados

históricos. Ele é formado por mulheres residentes em Porto Alegre, com idade

entre 20 e 35 anos, renda mensal acima de R$ 1.500,00 e que estão cursando ou

com curso superior completo.

Os gestores da empresa, através de análises realizadas ao longo do ano,

estimaram a quantidade de clientes que esperavam alcançar através das ações

de marketing que colocaram em prática em 2012, considerando ocasiões

especiais, datas comemorativas e o histórico de vendas. Além disso, as

características da empresa também foram levadas em consideração, pois o

principal foco dos gestores está na retenção de clientes e a propaganda que mais

traz resultados à empresa é a boca-a-boca, o que dificulta a entrada em alguns

nichos.

As informações acima combinadas com a ciência de que o preço do

produto é um dos maiores do mercado, tendo em vista a proposta de valor da

marca, levaram os sócios a totalizar uma quantidade de 4.450 clientes potenciais,

como detalhado na Tabela 2. É esse o total de prospects que será utilizado mais

adiante no cálculo do Customer Equity.
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Tabela 2 – Quantidade de prospects em 2012

MÊS
OCASIÕES
ESPECIAIS

AÇÃO DE
MARKETING

CLIENTES
POTENCIAIS

Janeiro Formaturas Promoção 450

Fevereiro N/A Promoção 400

Março N/A N/A 250

Abril N/A Lançamento de coleção 400

Maio Dia das mães N/A 350

Junho Dia dos namorados N/A 400

Julho Formaturas N/A 400

Agosto Formaturas Promoção 450

Setembro N/A N/A 250

Outubro N/A N/A 250

Novembro N/A Lançamento de coleção 350

Dezembro Formaturas e Natal Distribuição de brindes 500

Total 4.450
Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com dados fornecidos pela empresa.

7.1.4 Esforços de marketing para aquisição e para retenção de clientes

Durante o período em análise, a empresa investiu em algumas

campanhas de marketing, tanto para atrair quanto para reter clientes. Cabe

destacar que cada esforço pode conter simultaneamente mais de um propósito,

como por exemplo aquisição, retenção e expansão. Não excludentes entre si,

cada um dos motivos do investimento possui certa prioridade, que não

necessariamente é a mesma.

Os esforços de marketing devem ser muito bem planejados pela

administração, uma vez que esses custos serão subtraídos da margem de lucro

auferida pela compra de cada cliente. Além disso, o resultado deles irá interferir

diretamente no valor do Customer Equity: investimentos com resultados

negativos diminuem o valor do cliente e vice-versa.

A primeira tarefa realizada pela empresa para identificar os esforços em

questão foi um levantamento dos gastos com marketing e a classificação de cada

um deles em aquisição e/ou retenção. Se fosse aplicável ao modelo, deveriam

ser realizadas também análises e levantamentos sobre a expansão do cliente, o

que iria também trazer a necessidade de adaptar a modelagem do cálculo do CE

com a inclusão de mais duas variáveis: custo de expansão e taxa de expansão.

Um dos sócios, com o qual foi realizada uma das entrevistas, informou

que as despesas de algumas ações de marketing são fixas, como por exemplo
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manutenções do website, do blog e das redes sociais, os quais necessitam

intervenção frequente e, consequentemente, investimentos no mínimo mensais.

Já outras despesas são variáveis e dependem de lançamentos de coleções e do

movimento nas lojas durante os últimos meses. Para esses, um estudo é

realizado antes da tomada de decisão.

Como se pode observar na Tabela 3, o total investido no ano em

campanhas de marketing foi de R$ 18.430,00, do qual R$ 13.778,00 destinados à

retenção e apenas R$ 4.652,00 à aquisição. Esses valores vão ao encontro da

própria cultura da empresa, a qual visa acima de tudo à satisfação de seus

clientes para que eles se tornem fieis e voltem a realizar compras nas lojas. A

retenção de clientes foi e continua sendo o foco principal, pois a empresa

acredita que relações duradouras são mais rentáveis e interessantes,

considerando o segmento em que atua, além do perfil de seus clientes e do

público alvo.

Tabela 3 – Esforços de marketing em 2012

AÇÃO DE
MARKETING

AQUISIÇÃO
(%)

RETENÇÃO
(%)

TOTAL
INVESTIDO

(R$)

VALOR
INVESTIDO
AQUISIÇÃO

(R$)

VALOR
INVESTIDO
RETENÇÃO

(R$)

Envio de SMS 0 100 2.450,00 - 2.450,00

Ligações 0 100 480,00 - 480,00

Manutenção do
site

50 50 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Manutenção do
blog

50 50 720,00 360,00 360,00

Manutenção de
redes sociais

20 80 720,00 144,00 576,00

Distribuição de
brindes

0 100 2.320,00 - 2.320,00

Coquetéis de
lançamento de
duas coleções

20 80 5.740,00 1.148,00 4.592,00

Totais 18.430,00 4.652,00 13.778,00

Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com dados fornecidos pela empresa.
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7.1.5 Cálculo do custo de aquisição e retenção médio por cliente

Definidas as quantidades de clientes adquiridos e retidos e de

desembolsos referentes a campanhas de marketing para aquisição e retenção de

clientes, podem-se calcular os custos médios, por cliente, de aquisição e de

retenção, denominados na modelagem de Blattberg e Deighton (1996) como A e

R, respectivamente. Esses custos representam os investimentos financeiros

realizados para conquistar novos clientes e para mantê-los fieis e, além disso,

irão interferir no retorno financeiro por cliente, que é o próprio Customer Equity.

A variável A é a divisão do valor total investido em ações de marketing

voltadas à aquisição de clientes pela quantidade de clientes adquiridos durante o

período em que o investimento foi realizado. Tem-se, portanto, A = 4.652 / 624 =

R$ 7,46.

O custo de retenção médio por cliente, ou R, por sua vez, é a soma de

investimentos voltados à retenção de clientes dividida pelo número de clientes

retidos, o que no presente estudo resulta em R = 13.778 / 1.336 = R$ 10,32.

Sabe-se que a empresa procura e sempre procurou centrar boa parte de

seus esforços na retenção de clientes, através da qualidade de seus produtos e

de ações de marketing que visam o atendimento de suas expectativas. O cenário

atual e os investimentos realizados justificam essa afirmação, pois a prioridade

da empresa está sendo reter a base de clientes já consolidada.

7.1.6 Cálculo das taxas de aquisição e de retenção de clientes

As taxas de aquisição e de retenção, que variam entre 0 e 1, são os

resultados dos esforços de marketing realizados pela empresa (as variáveis A e

R do modelo). Elas podem ser interpretadas como sendo percentual de clientes

conquistados e fidelizados após os investimentos nas campanhas de marketing

colocadas em prática para esses fins.

A taxa de aquisição, ou simplesmente a como é denominada na

modelagem utilizada, pode ser calculada dividindo-se o número de clientes

adquiridos pela quantidade de prospects. Já a taxa de retenção, ou r, provém do

número de clientes retidos dividido pelo número de clientes registrados no início
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do período em escopo. Quando aplicável ao modelo ampliado, a taxa de

expansão será resultado da divisão entre a quantidade de clientes expandidos

pelo número de retidos.

As quantidades de clientes adquiridos, retidos e potenciais já foram

apresentadas. O número de clientes existentes no início do período, segundo

uma das gestoras entrevistadas, era de aproximadamente 75% do total de

clientes cadastrados no sistema, computado hoje em 2.500.

Após efetuados os cálculos, chegou-se ao seguinte resultado nesta

pesquisa: a = 624 / 4.450 = 0,1402 (ou 14%) e r = 1.460 / 1.875 = 0,7125 (ou

71%).

7.1.7 Definição da taxa de desconto

O modelo de Blattberg e Deighton (1996) demanda também que seja

utilizada uma taxa de desconto apropriada para que o Customer Equity reflita o

valor presente do cliente. Neste trabalho a taxa de juros utilizada será a divulgada

pelo Comitê de Política Monetária, que é a referencial do Sistema Especial de

Liquidação e de Custódia (Selic). Como o período em escopo deste trabalho é

todo o ano de 2012, foi necessário calcular a taxa de juros Selic acumulada de

2012, vide Tabela 4, que resultou em 0,0848 (8,48%).

Tabela 4 – Taxa de juros Selic de janeiro a dezembro de 2012

MÊS (2012) TAXA SELIC

Janeiro 0,89%

Fevereiro 0,75%

Março 0,82%

Abril 0,71%

Maio 0,74%

Junho 0,64%

Julho 0,68%

Agosto 0,69%

Setembro 0,54%

Outubro 0,61%

Novembro 0,55%

Dezembro 0,55%

Acumulada 2012 8,48%
Fonte: elaborado pela autora a partir de <http://www.receita.fazenda.gov.br>.



57

7.1.8 Cálculo da margem bruta de lucro média por cliente

A margem bruta de lucro média por cliente é outro dado necessário para

o cálculo do CE. Para encontrá-la, primeiramente somou-se a receita obtida

através das vendas realizadas durante todo o ano de 2012, desconsiderando a

receita decorrente de clientes não cadastrados, os quais, conforme anteriormente

informado, não foram considerados nos cálculos. O total faturado em 2012 foi de

R$ 448.294,77.

Em seguida, multiplicou-se a receita pelo percentual que representa a

margem bruta histórica de lucro, que no caso é de 15%, segundo os gestores da

empresa. A margem bruta de lucro total de 2012 obtida foi a seguinte: R$

448.294,77 x 0,15 = R$ 67.244,22.

O último passo foi revelar a margem bruta de lucro média por cliente,

resultante da divisão da margem bruta total pela quantidade de clientes

adquiridos e retidos durante o ano: 67.244,22 / 1.960. Foi constatado que a

margem bruta de lucro média por cliente é M = R$ 34,30.

7.2. CÁLCULO DO CUSTOMER EQUITY

Obtidos todos os inputs requeridos pelo modelo de CE de Blattberg e

Deighton (1996), conforme Tabela 5, podem-se aplicar os números na fórmula a

fim de obter o valor do cliente da empresa estudada.

Tabela 5 – Inputs para a modelagem de cálculo do CE

VARIÁVEL DESCRIÇÃO VALOR

A Custo de aquisição médio por cliente 7,46

R Custo de retenção médio por cliente 10,31

a Taxa de aquisição 0,1402

r Taxa de retenção 0,7125

d Taxa de desconto 0,0848

M Margem bruta de lucro média por cliente 34,30
Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com dados fornecidos pela empresa.
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Segue a operacionalização do cálculo do CE.

CE = aM - A + [ a(rM - R) / (1 + d - r) ]

CE = 0,1402 x 34,30 – 7,46 + [ 0,1402 x (0,7125 x 34,30 – 10,31) / (1 + 0,0848 -

0,7125) ]

CE = R$ 2,68

O valor atual dos clientes adquiridos e retidos da empresa analisada é

resultado dos esforços empregados em ações de marketing durante todo o ano

de 2012, para conquistar clientes e mantê-los fieis à empresa. Quanto maior o

valor do CE, maior é o retorno financeiro do cliente à empresa, devido ao seu

potencial de compra.

O valor do Customer Equity igual a R$ 2,68 implica que, durante toda a

vida de consumo, esta será a contribuição financeira média dos clientes

analisados no presente trabalho, já considerando os gastos referentes a

campanhas de marketing (contribuição líquida). Em outras palavras, CE = R$

2,68 traz entendimento de que os clientes não apenas retornam os investimentos

empregados em ações de marketing para que eles comprem ou continuem

comprando nas lojas, mas também os superam.

7.3. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE

A fim de analisar quão sensível é o valor do cliente em relação às

variáveis que estão a ele intimamente ligadas, foram realizadas nesta seção

análises de sensibilidade. A análise de sensibilidade poderá oferecer ao gestor

“uma melhor descrição de como um problema irá se modificar se diferentes

fatores no modelo forem alterados” (RAGSDALE, 2010, p. 140).

7.3.1 Cenário de otimização do Customer Equity

Sabe-se que o modelo utilizado nesse trabalho para identificação do valor

do Customer Equity, proposto por Blattberg e Deighton (1996), considera na
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fórmula para cálculo os orçamentos destinados à aquisição e à retenção de

clientes, as taxas de aquisição e de retenção de clientes, a margem bruta de

lucro média por cliente e a taxa de desconto. Como as taxas de aquisição e de

retenção dependem dos orçamentos destinados a essas duas ações e a taxa de

desconto depende da economia, a empresa pode gerenciar o valor do CE através

da alteração ou da margem bruta de lucro ou dos investimentos destinados às

ações de marketing. No caso da empresa estudada, o mais viável no momento,

considerando o contexto em que está inserida e a filosofia que conduz seus

negócios (preços mais altos que o dos concorrentes), a estratégia mais viável

para identificar o CE maximizado seria a alteração no orçamento.

O cenário de otimização do Customer Equity que será apresentado no

trabalho demonstra qual a quantidade de recursos que deve ser investida em

aquisição e qual a quantidade a ser alocada em campanhas de retenção, para

que o valor do cliente seja maximizado. Considerando isso, parte-se do

pressuposto que a empresa não possui limites orçamentários e que qualquer

valor pode ser empregado em ações de marketing.

A Tabela 6 apresenta combinações ótimas entre investimentos em

aquisição e em retenção de clientes, considerando um intervalo orçamentário

médio de R$ 4,00 a R$ 60,00 por cliente.

Tabela 6 – Análise de sensibilidade do CE em relação ao orçamento (continua)

CENÁRIO ORÇAMENTO A R a r CE

1 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 3,79 0% 37% R$ 0,00

2 R$ 6,00 R$ 0,63 R$ 5,37 1% 48% R$ 0,04

3 R$ 8,00 R$ 1,49 R$ 6,51 3% 54% R$ 0,20

4 R$ 10,00 R$ 2,34 R$ 7,66 5% 60% R$ 0,51

5 R$ 12,00 R$ 3,19 R$ 8,81 6% 66% R$ 0,95

6 R$ 14,00 R$ 4,05 R$ 9,95 8% 70% R$ 1,53

7 R$ 16,00 R$ 4,93 R$ 11,07 10% 74% R$ 2,23

8 R$ 17,77 R$ 5,75 R$ 12,02 11% 77% R$ 2,94

9 R$ 18,00 R$ 5,86 R$ 12,14 11% 77% R$ 3,04

10 R$ 20,00 R$ 6,83 R$ 13,17 13% 80% R$ 3,95

11 R$ 22,00 R$ 7,87 R$ 14,13 15% 82% R$ 4,92

12 R$ 24,00 R$ 8,99 R$ 15,01 17% 84% R$ 5,93

13 R$ 26,00 R$ 10,19 R$ 15,81 19% 85% R$ 6,97

14 R$ 28,00 R$ 11,47 R$ 16,53 21% 86% R$ 7,99

15 R$ 30,00 R$ 12,85 R$ 17,15 23% 87% R$ 8,99

16 R$ 32,00 R$ 14,30 R$ 17,70 25% 88% R$ 9,94

17 R$ 34,00 R$ 15,83 R$ 18,17 27% 89% R$ 10,83

18 R$ 36,00 R$ 17,42 R$ 18,58 30% 89% R$ 11,65

19 R$ 38,00 R$ 19,07 R$ 18,93 32% 90% R$ 12,39

20 R$ 40,00 R$ 20,77 R$ 19,23 34% 90% R$ 13,05
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Tabela 6 – Análise de sensibilidade do CE em relação ao orçamento (conclusão)

21 R$ 42,00 R$ 22,51 R$ 19,49 37% 91% R$ 13,63

22 R$ 44,00 R$ 24,29 R$ 19,71 39% 91% R$ 14,12

23 R$ 46,00 R$ 26,09 R$ 19,91 41% 91% R$ 14,52

24 R$ 48,00 R$ 27,92 R$ 20,08 43% 91% R$ 14,84

25 R$ 50,00 R$ 29,77 R$ 20,23 45% 91% R$ 15,08

26 R$ 52,00 R$ 31,63 R$ 20,37 47% 91% R$ 15,24

27 R$ 54,00 R$ 33,51 R$ 20,49 49% 92% R$ 15,31

28 R$ 54,92 R$ 34,38 R$ 20,54 50% 92% R$ 15,32

29 R$ 56,00 R$ 34,38 R$ 20,54 50% 92% R$ 15,32

30 R$ 58,00 R$ 34,38 R$ 20,54 50% 92% R$ 15,32

31 R$ 60,00 R$ 34,38 R$ 20,54 50% 92% R$ 15,32
Fonte: Elaborada pela autora, através do cálculo do Customer Equity

Como se pode observar através da Tabela 6, o cenário de número 8

demonstra o CE otimizado considerando o orçamento de R$ 17,77 disponível

hoje para aquisição e retenção de clientes, resultado da soma de A (R$ 7,46) e R

(R$ 10,31). Com esses dados, pode-se concluir que o valor do cliente atual da

empresa analisada (R$ 2,68) apresenta uma diferença de R$ 0,26 do valor do

cliente otimizado (R$ 2,94), obtido a partir do mesmo orçamento, porém de

combinação diferente das ações de marketing para conquistar e reter clientes.

O cenário de número 28 apresenta a combinação ótima entre ações de

marketing para aquisição e para retenção de clientes, a fim de maximizar o valor

do cliente. Nesse cenário, foi considerada ausência de limites financeiros

impostos pela empresa. Constatou-se após a análise dos diversos cenários

propostos que se forem aplicados R$ 54,92 em ações de marketing, sendo R$

34,38 voltados para aquisição e R$ 20,54 para retenção, a maximização do valor

do cliente é atingida: R$ 15,32. A partir desse orçamento, o Customer Equity se

estabiliza e qualquer aumento no investimento será desperdiçado, por em nada

modificar o valor do cliente, como é possível verificar nos cenários de número 29,

30 e 31.

7.3.2 Análise de sensibilidade do Customer Equity em relação às variáveis

Uma vez que os percentuais dos valores empregados em campanhas de

marketing voltados à aquisição e à retenção e o valor que representa a margem

bruta de lucro da empresa foram estimados pelos gestores da empresa
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analisada, optou-se por realizar uma análise a fim de verificar o impacto no valor

do Customer Equity caso a estimativa tenha sido equivocada. Assim sendo, nesta

subseção será analisado o que ocorre com o valor do Customer Equity se houver

uma variação de maneira independente de 10%, para cima e para baixo, na

margem bruta de lucro média por cliente e nos orçamentos alocados em ações

de marketing. Ou seja, será demonstrado o que ocorre se, mantendo todas as

outras variáveis com seu valor original (já que estão fora do controle gerencial), a

variável que estiver sendo analisada sofrer um aumento e em seguida uma

redução de 10% em seu valor original.

A Tabela 7 apresenta: os valores originais de cada uma das variáveis e o

resultado do CE considerando esses valores e as demais variáveis constantes,

conforme já calculado; os valores das três variáveis nessa seção analisadas,

considerando um incremento de 10% de seu valor, bem como o resultado do CE

calculado com os novos valores; os valores das mesmas três variáveis com

redução de 10% de seu valor, seguidos do resultado do CE em cada uma das

situações. Cabe ressaltar que o método utilizado nos cálculos realizados nessa

seção continuou sendo o proposto por Blattberg e Deighton (1996).

Tabela 7 – Valor do CE com variações de 10%, positiva e negativa, nas variáveis A,

R, M

VARIÁVEL
VALOR

ORIGINAL
CE

ORIGINAL

NOVO VALOR
(VARIÁVEL
COM +10%)

NOVO CE
(VARIÁVEL
COM +10%)

NOVO
VALOR

(VARIÁVEL
COM -10%)

NOVO CE
(VARIÁVEL
COM -10%)

A R$ 7,46 R$ 2,68 R$ 8,20 R$ 1,93 R$ 6,71 R$ 3,42

R R$ 10,31 R$ 2,68 R$ 11,34 R$ 2,29 R$ 9,28 R$ 3,06

M R$ 34,30 R$ 2,68 R$ 37,73 R$ 4,08 R$ 30,87 R$ 1,27

Fonte: Elaborada pela autora

Como é possível observar na Tabela 7, para se superar o valor do CE

otimizado dentro do cenário atual (ou seja, contando com um limite orçamentário

de R$ 17,77), considerando variações de 10% para cima e para baixo, seria

necessário aumentar a margem bruta de lucro de R$ 34,30 para R$ 37,73; ou,

como demonstram os resultados da análise, reduzir os investimentos médio por

cliente, ou em aquisição (de R$ 7,46 para R$ 6,61), ou em retenção (de R$ 10,31

para R$ 9,28).
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Aumentar em 10% o valor de A ou o valor de R, ou, ainda, reduzir em

10% o valor de M, todas de maneira independente, fazem com que o valor do

Customer Equity diminua e se torne ainda menor do que o CE do cenário atual.

7.4. ELABORAÇÃO DE MODELAGEM PARA CÁLCULO DO CE

Conforme afirma Ragsdale (2010), é preciso entender o problema da

empresa para então formular e implementar o modelo que irá auxiliar os gestores

a tomar decisões que visam à solução do problema. O autor segue afirmando

que o processo de criação pode, ainda, ajudar no entendimento do problema,

quando este for mais complexo, ou à medida que um elemento anteriormente não

compreendido é descoberto.

A empresa estudada enquadra-se no cenário em que o problema já foi

diagnosticado: qual a combinação ótima de recursos destinados à aquisição e à

retenção de clientes que maximiza ainda o valor do cliente? Para respondê-la, o

presente trabalho utilizou a métrica de Customer Equity elaborada por Blattberg e

Deighton (1996). Essa métrica é sistematizada nesta seção, com o intuito de

prover uma ferramenta prática de ser utilizada e que faça com que o cálculo do

CE deixe de ser complexo.

Em particular, a modelagem neste trabalho foi elaborada com base nos

cálculos realizados para a identificação do valor do cliente de uma empresa

varejista do ramo de joias e trata-se de um método que irá auxiliar os gestores a

solucionar o seu problema de escolha de ações de marketing, considerando o

recurso que possui disponível para isso. Cabe ressaltar que, para a

sistematização do cálculo do CE e elaboração da modelagem, a ferramenta

utilizada foi a planilha de cálculo Excel da Microsoft®.

Primeiramente, foi necessário estabelecer todos os dados requeridos

pela métrica de cálculo do CE de Blattberg e Deighton (1996). Vide na Figura 8 o

modo como foram inseridos os inputs para cálculo da empresa estudada na

ferramenta Excel, da Microsoft®.
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Figura 8 – Sistematização do cálculo do CE: aba “Inputs”

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Como algumas informações necessitam cálculos adicionais, foi criada

uma aba para demonstrar como o resultado foi obtido. Essa situação foi

necessária para a identificação de prospects e para o cálculo dos orçamentos

destinados à aquisição e à retenção de clientes. Isso porque o valor total de

prospects, se não for calculado de outra maneira (como por exemplo através de

dados obtidos através de pesquisas como a do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE) necessita que seja estimado através de experiência dos

gestores e da sazonalidade do negócio, vide Figura 9; já os gastos com

campanhas de marketing devem ser calculados através do que efetivamente foi

gasto, considerando a proporção que foi destinada a cada ação, conforme

demonstra a Figura 10.
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Figura 9 – Sistematização do cálculo do CE: aba “Detalhamento prospects”

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 10 – Sistematização do cálculo do CE: aba “Detalhamento orçamentos”

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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Cabe ressaltar que algumas das células da aba Inputs, como mostra a

barra de fórmulas, vide Figuras 11, 12, 13, 14 e 15, necessitaram fórmulas ou

apresentaram valores de outras abas, que é o caso dos seguintes inputs:

Clientes adquiridos, Clientes retidos, Prospects, Gastos com aquisição e Gastos

com retenção.

Figura 11 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula C15

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 12 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula C16

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.



66

Figura 13 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula C18

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 14 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula C19

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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Figura 15 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula C20

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Com todos os dados necessários para o cálculo do CE, foi elaborada

uma aba contendo as fórmulas de cálculo das variáveis do modelo (A, R, a, r e

M), seguidas da fórmula proposta por Blattberg e Deighton (1996) para

identificação do Customer Equity, como é possível verificar na Figura 16.

Figura 16 – Sistematização do cálculo do CE: aba “Cálculos e identificação CE”

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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A aba Cálculos e identificação CE contém células com números obtidos

através de cálculos, sendo alguns deles realizados com inputs demonstrados em

outras abas. O conteúdo de cada célula demonstrada na Figura 16 pode ser

visualizado na barra de fórmulas do Excel - Microsoft® nas figuras que vão da

Figura 17 até a Figura 23.

Figura 17 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D11

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 18 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D12

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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Figura 19 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D13

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 20 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D14

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 21 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D15

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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Figura 22 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D16

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 23 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula D17

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Ademais, foi elaborada uma aba contendo o detalhamento dos dados

utilizados para a análise da otimização do valor do CE, realizada com o auxílio da

ferramenta de análise Solver, integrante do Excel - Microsoft®. Conforme mostra

a Figura 24, o campo para preenchimento está na célula B11, onde se deveria

inserir o orçamento sugerido pelo gestor para ser investido em campanhas de

marketing para aquisição e retenção de clientes. Além disso, os valores das

variáveis M (célula H11) e d (célula I11) deveriam ser preenchidos de acordo com

a realidade da empresa no momento, bem como as células J11 e K11 (quando

for conveniente e apropriado trabalhar com taxas máximas diferentes de 100%,

em razão das características do setor de negócios em foco, estes campos devem

ser alterados). Todos os outros valores são então identificados após ser

executado o comando da ferramenta Solver.
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Figura 24 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento da aba “Solver”

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Para que a otimização fosse atingida, no entanto, foram necessários

cálculos adicionais (apresentados na barra de fórmulas) em algumas das células,

conforme planilhas entre a Figura 25 e a Figura 28.

Figura 25 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula E11

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 26 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula F11

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Figura 27 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula G11

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.
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Figura 28 – Sistematização do cálculo do CE: detalhamento célula L11

Fonte: Elaborada pela autora, através de informações fornecidas pela empresa.

Por fim, é necessário parametrizar a ferramenta Solver conforme as

condições que a análise requer (ver Figura 19): as variáveis contendo o

orçamento de marketing voltado à conquista e à fidelização de clientes (A e R)

devem possuir valores iguais ou maiores do que zero; e a soma dos orçamentos

(A + R) não pode ultrapassar o valor que será informado na ferramenta como

restrição.

Figura 29 – Sistematização do cálculo do CE: parametrização da ferramenta Solver

Fonte: Elaborada pela autora, através do cálculo do CE.

É importante destacar que essa foi a sistematização de cálculo do CE

elaborada para a empresa neste trabalho analisada. Embora tenha sido baseada
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em um método específico e abrangente, pode haver casos em que a empresa

que opte por adotá-la tenha que incluir suas particularidades em alguns cálculos

e modificar algumas células da planilha.
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8 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Esse trabalho utilizou uma abordagem de cálculo do Customer Equity em

uma empresa que, embora tenha aproximadamente oito anos de atuação no

mercado e tenha apresentado expansão bastante significativa desde sua

fundação, ainda se encontra em processo de maturidade no que se refere a

planejamento de marketing. Assim como ocorre em grande parte das empresas,

a alocação de recursos de marketing e a escolha de ações para a aquisição de

clientes potenciais e a retenção de clientes existentes, durante a elaboração das

estratégias da referida área, é definida com base na intuição dos gestores e em

estudos sobre o mercado, o que normalmente não traz resultados otimizados.

Considerando que essa situação abrange a maior parte das empresas hoje em

dia e que o cenário atual da economia e da globalização requerem sistemas,

métricas e estratégias baseadas em clientes, ao invés de produtos, é preciso que

o valor do cliente comece a ser gerenciado e que os resultados provenientes dos

investimentos em ações voltadas ao cliente sejam monitorados e acompanhados

de perto, a fim de manter maximizado o valor de seu ativo chave.

Para que seja viável investir em uma ferramenta estratégica de uso

recente, como a proposta nesse trabalho, é importante que a empresa esteja

preparada tecnicamente e que se tenham todos os recursos necessários

disponíveis para a sua implementação. Isso porque para o correto e eficiente

andamento de todo o processo são demandados um sistema que comporte, de

maneira completa e organizada, todo o histórico das vendas realizadas (incluindo

a data da compra); profissionais de venda treinados e que procurem registrar os

dados de cada um dos clientes que realizaram compra nas lojas; e profissionais

de marketing treinados para o entendimento e manuseio da ferramenta,

capacitados também para que o monitoramento constante não deixe de ser feito,

a fim de sempre estar otimizando os investimentos.

Cabe ressaltar que não existe um cenário ideal para todas as empresas

do mesmo ramo no que se refere à escolha do montante a ser investido em

campanhas de marketing. Além disso, cada empresa deve buscar entender qual

o Customer Equity que será viável dentro do contexto em que se encontra,

considerando ainda as estratégias que pretende seguir e seus limites financeiros.
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Para que essa decisão seja tomada, deve-se comparar o cenário atual com o

cenário otimizado do Customer Equity, juntamente com os orçamentos

planejados para o futuro da empresa, pois é a partir dessa diferença que fica

claro quanto se deverá abrir mão para que o máximo do valor do cliente seja

atingido. Considerar se a implementação da ferramenta é viável ou não parte do

processo decisório que irá surgir a partir dessas informações.

No caso da empresa no presente trabalho analisada, o resultado do

cálculo do Customer Equity, obtido através da métrica proposta por Blattberg e

Deighton (1996), foi condizente com o que se esperava após se ter conhecido as

características tanto da empresa quanto do gerenciamento de marketing, pois o

número se apresentou diferente do valor otimizado, embora tenha sido bastante

próximo. No cenário atual, se comparado com o otimizado, está sendo alocada a

mais uma média de R$ 1,71 por cliente em campanhas de aquisição. Esse valor,

conforme demonstra o cenário de maximização do CE dentro dos limites

financeiros da empresa, deveria ser adicionado nos investimentos destinados a

ações de fidelização de clientes. A distribuição do orçamento médio por cliente,

hoje em R$ 17,77, deveria ser: R$ 5,75 em campanhas de aquisição e R$ 12,02

em campanhas de retenção; ao invés dos atuais R$ 7,46 e R$ 10,31,

respectivamente. Isso aumentaria o CE de R$ 2,68 a R$ 2,94. Através desses

resultados foi possível perceber que a empresa nos dias atuais aloca seus

recursos com excesso em esforços para a aquisição de clientes potenciais e que,

ao mesmo tempo, não é investido o suficiente para a retenção.

A combinação de investimento em campanhas de aquisição e de

retenção de clientes que maximizaria o Customer Equity da empresa analisada,

considerando que a empresa possui recursos ilimitados a serem alocados em

ações de marketing, indica que o orçamento deveria ter sua maior parte

destinada à aquisição de clientes, sendo a combinação: R$ 34,38 em programas

de aquisição e R$ 20,54 em programas de retenção; totalizando um orçamento

médio por cliente de R$ 54,92. Pode-se dizer que esse é um fato curioso

considerando a filosofia da empresa hoje, que visa à retenção de clientes em

detrimento da conquista dos prospects.

Embora um Customer Equity elevado seja vantajoso para a empresa

estudada, levando em consideração o contexto em que está inserida hoje e os

recursos que possui disponíveis para fazê-la crescer, adotar a sugestão de
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aumentar seus investimentos para maximizar o valor do cliente, mesmo que não

possua um orçamento fixo para destinar à área de marketing, não é viável. Seria

necessário adicionar ao orçamento médio por cliente uma quantia de R$ 37,15,

pois hoje são alocados R$ 17,77 em ações de marketing para adquirir e reter

clientes, sendo que o cenário de maximização requer R$ 54,92. O ideal no

momento seria identificar o melhor cenário para os próximos anos e utilizar os

cálculos de CE como uma diretriz.

A sugestão à empresa após as diversas análises realizadas seria a

adoção da abordagem do Customer Equity para a obtenção de uma vantagem

competitiva perante seus principais concorrentes, já que o ramo do varejo é

bastante complexo e o cenário em que está inserida impede que mudanças muito

ousadas sejam realizadas. A ferramenta para adoção da referida abordagem

poderá ser a proposta no presente trabalho, pois foi elaborada com o intuito de

trazer praticidade ao cálculo e à análise de diferentes cenários.

Através da análise de diversas combinações que poderão ser testadas

através da modelagem no presente trabalho proposta, cabe aos gestores

concluírem qual o melhor planejamento de ações de marketing, considerando a

posição que a empresa pretende ocupar dentro das projeções do Customer

Equity. Se a empresa pretende explorar um aumento na participação de

mercado, como sugere o cenário otimizado do CE considerando recursos

infinitos, deve-se incrementar o investimento em aquisição de clientes; em

contrapartida, se a estratégia for satisfazer ainda mais os seus já clientes, deve-

se, então, optar por priorizar o valor destinado a campanhas de retenção ou

expansão da clientela. A sistematização do cálculo permite ainda que os gestores

monitorem de forma rápida e prática a combinação entre os gastos de aquisição

e retenção de clientes, já que esses valores nunca são estáticos e necessitam

atenção frequente.

Cabe destacar que uma das limitações da pesquisa realizada foi

referente às estimativas realizadas pelos gestores da empresa por falta de

registros, a exemplo dos dados de clientes adquiridos e clientes retidos. A

estimativa equivocada de valores requeridos pelo cálculo pode distorcer

significativamente o resultado final, fazendo com que a tomada de decisão seja

embasada em dados não confiáveis. É importante que os dados utilizados no

cálculo sejam precisos, o que reforça ainda mais a necessidade da adoção de
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uma ferramenta que elimine a subjetividade no momento da coleta de dados para

análise e tomada de decisão.

Com o já exposto, pode-se dizer que com este trabalho foi possível

entender a importância da empresa utilizar ferramentas específicas de marketing

para melhorar seus resultados e aprimorar sua performance. Além disso, existem

diversas outras ferramentas estratégicas de marketing que podem auxiliar a

empresa a quantificar valores muitas vezes entendidos como subjetivos e, desse

modo, a obter vantagem competitiva perante seus concorrentes.

A título de recomendação para pesquisas futuras, seria interessante que

se incorporasse na sistematização elaborada os conceitos de matriz de transição

de marcas e de valor de expansão. Esses são dois fatores que já foram

explorados na literatura e que enriqueceriam os resultados, proporcionando mais

assertividade às empresas durante a gestão do valor do cliente.
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