CASE DE SUCESSO
Hirota Supermercados
Fé, Família, Escola e Trabalho. Esses são os pilares que
traduzem bem os valores do casal de japoneses Katsumi Hirota
e Dalia Shumiko. Os dois deixaram a vida apertada da roça lá
no interior do Paraná em meados dos anos 70 e arrastaram os
seis filhos até o Ipiranga, zona sul de São Paulo, para tocar
uma venda modesta. Pouco a pouco, o negócio foi vingando, e
cresceu.
Fundado em 1972, o Hirota Supermercados começou como
uma mercearia localizada na Rua Labatut, no bairro do
Ipiranga. Com a essência de oferecer serviços sempre
pensando nas pessoas, o Hirota cresceu chegando a 15
Supermercados e 15 Lojas Express. E assim, parte da vida de
milhares de famílias de São Paulo.
O Hirota Food conquista reconhecimento por onde passa, sem
jamais perder sua essência: a de oferecer serviços pensandos
nas pessoas. Por isso, a rede se tornou rapidamente parte da
rotina dos paulistanos, sempre oferecendo novas soluções em
alimentação para garantir mais facilidade, conforto e bemestar.

O Caminho do Sucesso
1 Solicitação Inicial

2 Diagnóstico

O Grupo Hirota nos procurou porque desejava
incrementar o seu programa de fidelidade e acreditava
que a Vórtice, por ser especialista em CRM, poderia
auxiliar na reformatação deste programa e oferecer
todas as ferramentas para a sua gestão.

O Hirota já cultivava uma cultura de bom
atendimento ao consumidor, oferecia preços
diferenciados aos que já estavam cadastrados e já
possuía uma base de dados herdada de outro
sistema de fidelidade.

“Como a concorrência é cada vez mais acirrada, oferecer
este tipo de serviço ao cliente já é uma questão higiênica.
[...] Não é mais condição de vanguarda, é condição para
se manter no negócio. Com a redução do consumo e o
crescimento dos atacarejos, o cliente busca por mais
opções para caber no orçamento”, afirma Claudemir,
gerente de TI.

Apesar da existência desta base de clientes, os
dados estavam desatualizadoes e eram armazenados
de forma desestruturada. Com essa falta de gestão
dos dados, os consumidores eram tratados sem
classificação ou segmentação.

Além disso, o Hirota recebeu com satisfação a ideia de
ser o piloto de nossa Nova Plataforma de Fidelidade que
acabava de ser concebida, mas necessitava de case para
validação.
Recebemos muitas sugestões, sendo que a maioria foi
contemplada e está em uso pelo cliente.

4 Implantações
Para sensibilizar a equipe sobre a importância dos
projetos e despertar interesse às novas iniciativas, foi
executado um workshop pela Vórtice para consolidar a
cultura já enraizada no grupo Hirota. Então, com este
alicerce bem fundado, bastaria colher os frutos.

5 Raio X do projeto
Fidelidade: 176 horas
Tempo de implantação: 6 meses
Clientes cadastrados: 102.300
Componentes da Nova Plataforma de Fidelidade: Portal
Administrativo, Portal do Cliente (consumidor) e App.
Qlik Sense para análise de hábito de consumo.

6 Resultados Obtidos
A gestão da base de dados de clientes, estruturada a par�r
do uso do BI, tornou possível a classificação e
clusterização dos clientes por meio da análise do ciclo de
vida e RFV dos consumidores. Com isso, o grupo Hirota
passou a conseguir montar estratégias de marke�ng,
vendas e fidelização suportados por dados estruturados.
O marke�ng ganhou mais agilidade e autonomia para
operacionalizar suas ações. Em todos os segmentos do
negócio, o consumidor passou a ser observado e tratado
de forma direcionada e exclusiva.
Depois de toda essa jornada, Claudemir comenta que “a
Vórtice é uma empresa especialista neste segmento de
CRM. Seu produto, aliado ao conhecimento do negócio e
ao serviço, é diferenciado.”
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Estratégia do Projeto
Realizamos algumas reuniões para levantamento das
necessidades, apresentamos uma solução que foi
bem acolhida e implementada, e em poucas
semanas, já era possível iniciar a análise de
comportamento dos clientes.
Cupom de Sorteio
Na Campanha de Natal o consumidor se cadastrava
no Portal do Cliente para participar do Clube de
Vantagens e ganhava pontos em dobro.
Preço 2
Uma vez que o Hirota já dispunha de uma base de
dados de clientes, trabalhamos na importação e
higienização dos dados para nossa plataforma. A
equipe de TI se dedicou a implementar e
disponibilizar rapidamente a integração com o PDV,
o que permitiu continuar oferecendo aos
consumidores o benefício do Clube de Vantagens.
App Mobile
O Hirota foi o primeiro cliente a utilizar o app
Mobile com geração e ativação de ofertas. Muitas
interações foram necessárias para chegar ao melhor
conteúdo, layout e usabilidade. Hoje o aplicativo
está disponível para Android e iOS.
Gestão da Campanhas
Com o painel administrativo de campanhas, é
possível visualizar o cadastro e produtos, organizar
os templates, listas de envios, disparar as
campanhas e mensurar as conversões. Este recurso
não foi utilizado desde o início, mas aos poucos
conquistou a equipe e hoje é um aliado importante
do Marketing.
www.vortice.inf.br
Rua José Bianchi 555, sala 1501
Ribeirão Preto - SP 14096-730
(16) 2138-1717
comercial@vortice.inf.br

