
PROJETOS APROXIMAM
ÁREAS DE MARKETING E TI
Mais próximas do que nunca, as áreas de marketing e TI mostram que não vivem
uma sem a outra. A Amil aposta nesta tendência e já colhe resultados
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m casamento perfeito,
desde que não falte di-
nheiro. O que normal-

mente costuma se aplicar tão bem
às relações pessoais também tem
espaço cativo dentro de qualquer
corporação, principalmente quan-
do os pares em questão são áreas-
chave como as de marketing e de
tecnologias da informação.

Não tem jeito. Com raras ex-
ceções, qualquer projeto ou cam-
panha de marketing tem de passar
pelo filtro dos bits, isso sem falar de
projetos que cada vez mais estão
diretamente vinculados a aplica-
ções tecnológicas, seja utilizando
softwares para medir resultados de
projetos ou usando a própria inter-
net como a principal mídia de aces-
so ao mercado. É nesse diagnósti-
co que tem investido a Amil, com-
panhia especializada em serviços
médicos, que em 2004 faturou 2 bi-
lhões de reais.

Com uma rede de dez hospi-
tais próprios e 9 mil médicos cre-
denciados, a empresa decidiu es-
treitar um pouco mais seus depar-
tamentos de marketing e TI para
incrementar os serviços oferecidos
a 10,5 mil colaboradores e mais de
1,65 milhão de clientes. O meio es-
colhido para isso foi a internet.
Desde o ano passado, a Amil co-
meçou a testar, pelo site da empre-
sa, a oferta direta de contratos es-
peciais de serviços odontológicos e
assistência médica. Voltado tanto
para o usuário final que quisesse
contratar os serviços quanto para
os vendedores da empresa - que
passaram a cadastrar seus clientes

diretamente na página eletrônica
-, o portal chamou a atenção pelo
resultado rápido.

TOMA LÁ DÁ CÁ

Por meio de uma campanha onli-
ne realizada em São Paulo, cujo ob-
jetivo era comunicar o conceito do
produto, o hot site da empresa re-
cebeu nada menos que 15 mil visi-
tas em três semanas. A diretoria
decidiu pagar para ver. Em abril
deste ano, o projeto Next, que ex-
plora como diferencial a qualidade
do corpo clínico oferecido, já esta-
va disponível para Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo e Paraná.''Traba-
lhamos em parceria o tempo todo,
com as ações de marketing parale-
las a assuntos como desenvolvi-
mento de TI, programação e espe-

cificação de programas", conta
Guilherme Mazzola, coordenador
de internet e webmarketing do
Grupo Amil.

A rede mundial não atraiu a
empresa apenas pela agilidade de
respostas. A Amil notou também
que o tíquete médio do internauta,
que passou a contratar serviços pe-
la web, é maior do que o do clien-
te tradicional. E o volume de con-
tratos fechados apenas em junho,
quando a iniciativa ganhou força,
foi maior do que os firmados pela
web no primeiro trimestre do ano.

Mas uma ação dessas não po-
deria canibalizar o trabalho desen-
volvido pelos milhares de repre-
sentantes de vendas da empresa?
"Pelo contrário, o corretor será to-
talmente preservado. Esse canal é

um apoio ao corretor, uma nova
ferramenta de trabalho em sua
mão", garante Vitor César Bonafé,
coordenador de desenvolvimento
internet da Amil.

O executivo afirma que, em
junho, mesmo sem qualquer divul-
gação, 55% das vendas feitas pela
web foram fechadas pelos correto-
res. Destas, 78% foram planos de
saúde e 22% planos odontológi-
cos." Com o uso de sistemas, vamos
construir simuladores, aproximar o
corretor da empresa e incentivar o
uso do site como instrumento pa-
ra melhorar seu desempenho. O
que antes ele enviava pelo correio
ou por fax, agora é feito direto pe-
la internet, e ele continua a ser co-
missionado da mesma forma", co-
menta Bonafé, acrescentando que



o próximo passo será a disponibili-
dade de assinaturas digitais para
esses colaboradores.

Hoje, após algumas informa-
ções básicas, o usuário recebe o va-
lor de seu plano de saúde na tela do
computador, a rede credenciada e
seu contrato de serviços. Para ava-
liar o perfil de cada usuário e ofere-
cer uma informação em tempo
real, a área de TI teve de adquirir
uma ferramenta de modelagem de
dados. A solução ER/Studio, da
Embarcadero, também ajudou a re-
duzir em 30% o tempo de especifi-
cações de sistemas e em 20% o tra-
balho de administração de dados.

Com o módulo de geração de
relatórios, a área de TI decidiu apli-
car a tecnologia em sua própria me-
todologia de desenvolvimento de
sistemas, envolvendo conceitos de
desenvolvimento de software e ge-
renciamento de projetos. "Usamos
a ferramenta na manutenção dos
ambientes. Há problemas diferen-
tes para eles (desenvolvimento, ho-
mologação e produção). Com o
software, nós identificamos o que
está faltando em cada ambiente e
sincronizamos informações."

UNIDOS PELA REDE

A área de TI da Amil tem cerca de
40 profissionais, 15 destes direta-
mente ligados às transações reali-
zadas pela internet. A influência da
rede também chegou à área de pro-
moção da companhia, que, ao mes-
mo tempo em que conta com uma
agência de criação interna para cui-
dar do marketing geral da empre-
sa, também possui uma divisão es-
pecializada para realização de cam-
panhas online."Minha equipe ten-
ta coordenar esse trabalho, seja
quando a empresa quer fazer uma
ação via internet ou quando há al-
gum projeto de tecnologia que te-
nha que ser absorvido pela própria
empresa", explica o coordenador
de internet e webmarketing Gui-
lherme Mazzola.

Nesse caminho, Mazzola diz
ter encontrado "bons problemas"
para resolver." São muitos projetos,
mas nossa convivência é boa, e tem
de ser assim, até porque depende-
mos muito um do outro", revela
Mazzola. Para a TI, fica uma men-
sagem bem marqueteira.
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