
CRM caminha para verticalização  
 
 
Aumenta a procura por soluções especializadas e que atendam às necessidades dos usuários de 
todos os modos possíveis. Ao mesmo tempo, fabricantes lutam para conquistar novos clientes. 
Veja como sair desse labirinto. 
 
Estão contados os dias em que se imaginava que a tecnologia de gerenciamento de relações com 
os clientes (CRM) podia atender a todos, sem necessidade de especialização.  
 
O CRM é agora vítima de clientes cada vez mais sofisticados e exigentes. Afinal, há muito tempo 
as empresas estão recorrendo a algum tipo de ferramenta para auxiliar na gestão das relações 
com clientes, seja para identificá-los melhor e direcionar sua atuação, gerenciar campanhas de 
marketing e gerar oportunidades de vendas ou mesmo para aprimorar o gerenciamento de contas 
e vendas.  
 
Até recentemente, no entanto, as companhias tinham poucas opções quando escolhiam sua 
abordagem de CRM. Na maioria dos casos, elas tinham de recorrer a grandes fabricantes de suítes 
corporativas, como Oracle, PeopleSoft ou SAP – fornecedoras que haviam desenvolvido suítes de 
CRM completas e destinadas a todos os propósitos. Mas depois de inúmeras implementações mal-
sucedidas e do pequeno retorno de investimentos verificado, os executivos de tecnologia 
começaram a ficar preocupados com o fato de que a abordagem padrão de CRM simplesmente 
não valia seu tempo e esforço.  
 
Essa percepção, associada a um mercado saturado – do qual os fabricantes simplesmente não 
podiam depender para conseguir um crescimento estável – modificou a paisagem do segmento. 
Hoje em dia, a maioria dos especialistas e fabricantes acredita que o CRM tradicional, focalizado 
horizontalmente, está desaparecendo de forma rápida. Em seu lugar está surgindo uma 
surpreendente série de opções, cada uma delas adequada a uma indústria ou a um mercado 
específico. O conceito de criar aplicativos para mercados individuais tem se desenvolvido 
rapidamente, liderado por companhias como a Siebel Systems.  
 
Segundo seus adeptos, não é somente porque as soluções verticais de CRM exigem menos 
personalização, mas também porque podem ser instaladas e implementadas em menos tempo e 
ainda porque elas apresentam um melhor retorno de investimentos.  
 
Assim, as empresas têm muitas opções a considerar ao escolher um pacote de CRM para atender 
às suas necessidades, incluindo:  
 
l O convencional CRM de prateleira. Todos os atuais fabricantes de produtos corporativos se 
colocam nessa categoria, incluindo Oracle, PeopleSoft, SAP e Siebel. Esses sistemas são ricos em 
funcionalidade horizontal para a automação de marketing, automação de equipes de vendas e 
suporte ao cliente. A fim de otimizar o software para uma empresa ou uma indústria específica, 
algumas vezes, o usuário, em conjunto com uma integradora de sistemas, como Accenture, 
BearingPoint ou IBM Global Services, deve personalizar a solução, acrescentando alguns 
elementos e excluindo outros. Uma notável e emergente ramificação foi feita pela Microsoft, que 
oferece funcionalidade com base em CRM e trabalha com uma crescente lista de revendedores de 
valor agregado com experiência em indústrias específicas.  
 
l CRM convencional com templates para indústrias verticais específicas. A maior parte dos 
fabricantes de produtos corporativos, com exceção da Oracle, oferece essa opção. PeopleSoft, SAP 
e Siebel, por exemplo, oferecem produtos de CRM para inúmeras opções de categorias verticais. 
Na maioria dos casos, o departamento de TI ou um consultor designado ainda precisa personalizar 
os templates – algumas vezes, extensivamente – para atender às necessidades específicas da 
companhia.  



 
l O convencional CRM de prateleira com características de desenvolvimento de aplicativos. Os 
sistemas de CRM desta categoria fornecem uma série de objetos de software reutilizáveis, que 
podem ser usados como se fossem blocos do tipo Lego com o objetivo de construir um aplicativo 
melhor adequado às necessidades de cada companhia. Exemplos de fabricantes nesta categoria 
são Chordiant Software, E.piphany, Kana e Oracle.  
 
Alguns fabricantes são especializados em atender a uma ou a algumas indústrias em particular. 
Para o setor de serviços financeiros há, entre outros, Chordiant, Metavante, Onyx, Pegasystems, 
Pivotal e S1. A Dendrite se destaca na área farmacêutica, enquanto a Interface Software oferece 
um dos pacotes de CRM preferidos no mundo jurídico. No mercado automotivo, a Reynolds & 
Reynolds é bem conhecida, ao passo que as companhias com destaque no setor de atendimento à 
saúde incluem Firepond, Kana e Pegasystems. Por fim, na indústria de produtos para 
consumidores, os fabricantes incluem CAS e MEI Group, enquanto no segmento varejista se 
destacam Blue Martini, JDA, Retek e outros.  
 
Como se vê, selecionar um fornecedor entre tantas opções não é uma tarefa fácil. Para as 
companhias, é útil descrever os atuais e futuros objetivos de negócios e examinar o enfoque do 
problema que estão tentando resolver antes de contatar os fabricantes. Ao fazer isso, uma 
empresa pode decidir melhor que tipo de software de CRM atende as suas necessidades.  
 
Geralmente, os fabricantes especializados – aqueles com produtos criados para determinadas 
indústrias – se dedicam a problemas de negócios específicos dentro de uma indústria, enquanto 
as suítes de CRM horizontais fornecem uma maior variedade de funções e opções. Dependendo do 
modelo de negócios e dos objetivos de uma companhia, ambas podem ser boas opções.  
 
Uma companhia farmacêutica com um sólido e duradouro modelo de negócios b2b (business to 
business), por exemplo, pode ser uma boa candidata para um sistema específico da indústria. “Se 
você comprar um aplicativo de CRM horizontal, precisará personalizá-lo em três níveis – para a 
indústria vertical, para a subindústria e no nível específico da companhia. Mas se você optar por 
um aplicativo para a indústria vertical, poderá eliminar pelo menos a primeira etapa, e 
provavelmente obterá um aplicativo que é amigável e atende a suas necessidades 
personalizadas”, declara David Strauss, vice-presidente sênior de marketing de produtos, da 
Chordiant. Por outro lado, uma companhia farmacêutica que planeja desenvolver uma central de 
atendimento no próximo ano e começar a se relacionar diretamente com os consumidores estará 
melhor com um produto que forneça a ela mais opções. Assim os sistemas não precisarão ser 
alterados à medida que a companhia expande seu modelo de negócios.  
 
As grandes corporações, que atuam em muitas indústrias, também podem recorrer a um pacote 
de CRM mais tradicional. Empresas como General Electric, IBM e Siemens funcionam como 
companhias de serviços em algumas áreas, como fabricantes de alta tecnologia em outras áreas e 
como fornecedores de dispositivos médicos em outras. Essas companhias poderiam escolher um 
sistema de CRM corporativo horizontal e optar pela personalização a partir de uma integradora de 
sistemas.  
 
Não importa o quanto uma fornecedora seja especializada. Nem todos os pacotes verticais 
poderão atender às necessidades de todas as empresas em uma determinada indústria, 
especialmente aquelas com processos de negócios que são difíceis de ser modificados por causa 
das regulamentações ou das expectativas dos clientes. Nesses casos, o comprador pode também 
simplesmente adquirir um pacote horizontal e recorrer diretamente a um integrador de sistemas, 
que geralmente utiliza um pacote de CRM corporativo como base para a personalização. “Não se 
pode esperar que um banco varejista modifique o modo como faz negócios para atender às 
exigências de um aplicativo”, observa Chris Fletcher, vice-presidente de CRM do Aberdeen Group. 
“A companhia sabe que precisará investir tempo e dinheiro para conseguir o que deseja, mas 
quando o trabalho estiver concluído, tudo vai se encaixar como uma luva”, acredita.  



 
Os fabricantes que oferecem soluções verticais, aqueles que desenvolveram aplicativos para 
nichos dentro de uma determinada indústria, costumam defender com todas as forças a 
diferenciação. Eles argumentam que já que suas ferramentas otimizam os processos de CRM para 
uma subindústria específica, as empresas desse setor encontrarão produtos que se adequam 
melhor a suas necessidades, sem precisar de uma significativa personalização. As operações 
bancárias comerciais, por exemplo, exigem capacidades exclusivas de geração de oportunidades 
de vendas, tratamento e controle de relacionamentos, vendas orientadas, e muito mais. “E isso 
está contemplado em nossas soluções”, afirma Richard Eyram, vice-presidente de soluções 
verticais da Pivotal.  
 
Já William Blundon, diretor de marketing da Extraprise, uma integradora de sistemas com enfoque 
em CRM, comenta que é importante observar atentamente as funcionalidades que existem dentro 
do software vertical antes de tomar qualquer decisão. “Todos os bancos de investimentos fazem 
negócios da mesma maneira, o que torna bastante fácil a personalização de um pacote dentro 
deste setor. Mas isso não é verdade para todos os setores verticais”, ressalta.  
 
Mesmo as empresas que escolhem um desses sistemas verticais ainda precisam realizar algum 
esforço de personalização. Afinal de contas, nunca duas empresas têm exatamente os mesmos 
processos de negócios. A sabedoria popular diz que a personalização deve se limitar aos 
processos de negócios próprios e únicos, permitindo que a companhia possa operar o sistema 
rapidamente, investindo a menor quantia de dinheiro possível. O diretor da Extraprise, Blundon, 
recomenda utilizar a regra da proporção de 80/20. “Não considere uma solução de CRM vertical se 
ela exigir mais de 20% de personalização”, explica.  
 
Finalmente, é preciso que a empresa se certifique do que está adquirindo. Embora alguns 
fabricantes estejam criando aplicativos realmente especializados, outros simplesmente modificam 
os títulos das telas e acrescentam campos de bancos de dados especializados, afirmando que se 
trata de um aplicativo vertical. “O problema não é que algumas indústrias chamam os clientes de 
‘clientes’ e que outras os chamam de ‘parceiros de negócios’. O problema é que algumas coisas, 
como portabilidade de números ou verificação de consumo nas utilities, são processos de negócios 
realmente muito diferentes”, afirma Erin Kinikin, analista da Forrester Research. “Não se pode 
simplesmente modificar a semântica e esperar que o sistema funcione.”  
 
O CRM vertical está em um ciclo positivo: os fabricantes estão entusiasmados com a promessa da 
tecnologia, levando institutos de pesquisa e usuários a afirmar que o CRM vertical é um dos 
poucos pontos de atração no atual momento do mercado da tecnologia. E a indústria pode se 
beneficiar ainda mais do momento enquanto cria mais sinergia entre produtos de ERP e CRM. O 
resultado, segundo Rod Johnson, vice-presidente de gerenciamento de clientes da AMR Research, 
pode ser aplicativos focalizados verticalmente em uma indústria específica, que se tornem algo 
como um híbrido de CRM-ERP. “O CRM é um mercado artificial, porque tudo caminha em direção 
aos processos de negócios. E não existe um processo de negócios que seja adequadamente 
suportado apenas por uma ferramenta de CRM”, observa. Em sua opinião, implementar CRM em 
um silo não tem nenhum sentido prático. “Por isso a indústria vai começar a pensar sobre 
combinar os sistemas de ERP e CRM, a fim de oferecer processos específicos para indústrias 
específicas”, acredita Johnson.  
 
what’s hot  
 
Complemento ideal  
 
O novo servidor da Apple, Xserve, do tipo 1U modular, oferece, segundo a companhia, 
funcionalidade de administração remota, multiprocessamento, grande capacidade de 
armazenamento e alta velocidade de acesso em rede. Cada um dos seus processadores Dual 
PowerPC G4 de 1GHz ou 1,33GHz possui 2MB de cache nível 2 Double Data Rate e o servidor 



ainda utiliza memória DDR SDRAM com capacidade de até 2GB. O armazenamento, fisicamente 
estruturado em rack (ao lado), é de até 720 GB em seus quatro dispositivos ATA/100. O servidor 
foi desenvolvido para ser o complemento ideal do sistema operacional Mac OS X Server, baseado 
em UNIX, e é recomendado para corporações, agências produtoras, de publicidade e institutos 
educacionais.  
 
Apple, tel. (11) 5503-0090  
 
A volta do WordPerfect  
 
Talvez o primeiro editor de texto de sucesso mundial e um dos mais vendidos no país no fim da 
década de 80, o WordPerfect está de volta. Totalmente em português, o produto agora é uma 
suíte completa de automação de escritório. Distribuída pela Corel Corporation, a suíte é composta 
pelo processador de textos WordPerfect, pela planilha eletrônica Quattro Pro e pelo programa de 
apresentações multimídia Presentations. A Corel afirma que o WordPerfect Office 11 combina as 
melhores características de suas versões anteriores com novos recursos destinados a aumentar a 
capacidade de trabalho colaborativo em rede e a permitir o uso compartilhado de informações 
através da linguagem XML. O preço de lançamento do WordPerfect Office 11 é de 499 reais.  
 
Corel Corporation, tel. 0800 14 1212  
 
CRM atualizado  
 
A Teradata apresenta a versão 5.0 de seu software de CRM (gestão de relacionamento com 
clientes). Segundo a companhia, a solução ajuda a identificar oportunidades de negócios a partir 
do comportamento do consumidor e aumenta a capacidade de comunicação do cliente por causa 
do envio de mensagens customizadas. O software tem como principal missão extrair dados 
detalhados de informações gerais para permitir a personalização da abordagem ao cliente.  
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