


Relacionamento

Soluções avançadas de relacionamento com o cliente, aliadas à oferta

de mobilidade aos funcionários, ajudam a ampliar a satisfação e gerar

novas oportunidades de negócio. A Carbono Química percebeu

a oportunidade-e já vislumbra os lucros dessa decisão

na mão de
quem precisa
E ntender, antever e atender mais rapidamente as

demandas dos clientes não é apenas um sinal
de respeito e consideração ao consumidor,
mas também uma forma de se diferenciar do

mercado. A essência de um bom atendimento é co-
nhecer bem seu, público-alvo, para então ofertar pro-
dutos e serviços inovadores, que atendam às neces-
sidades e expectativas dos clientes. Para conquistar
um novo cliente, também é imprescindível conhecê-
lo melhor do que qualquer outro concorrente. E
ninguém melhor que as pessoas que têm contato di-
reto com o cliente para ajudar as empresas a cumpri-
rem essa missão.

A aposta no capital humano como fator decisivo
para o sucesso tem levado muitas empresas a ofere-
cer treinamento, suporte e um grau maior de liberda-
de para suas equipes de vendas tratarem com os clien-
tes. Outra estratégia utilizada tem sido o incentivo dos
profissionais com metas de retenção e de análise
de satisfação. Seja qual for o caminho escolhido, é
preciso munir as pessoas de ferramentas que permi-
tam a realização de um bom trabalho.

Pensando nisso, no final de 2004 a Carbono Quími-
ca - empresa distribuidora de produtos químicos e sol-
ventes hidrocarbonetos - começou a estudar uma
forma de criar uma base de dados de relacionamento
com o cliente que pudesse ser trabalhada pelos seus
profissionais tanto no âmbito operacional quanto ana-

lítico e estratégico. "A prática já existia, mas a informa-
ção ficava presa em determinadas áreas, ou seja, não
era totalmente compartilhada dentro da empresa", re-
lembra Rodrigo João Gabriel, diretor de TI da Carbono
Química. "Isso também dificultava a identificação de
novas oportunidades de negócio."

Depois de um período de amadurecimento da ne-
cessidade, a Carbono decidiu buscar uma solução tec-
nológica de relacionamento com clientes (Customer Re-
lationship Management, CRM) para disseminar o conhe-
cimento sobre o cliente dentro da empresa. "Muitas
vezes, por não ter uma ferramenta de apoio, a informa-
ção ficava diluída no departamento de vendas ou arma-
zenada na cabeça do gerente comercial ou dos repre-
sentantes", explica Gabriel. "Precisávamos de uma so-
lução que atendesse às peculiaridades de negócios
da Carbono, pudesse ser integrada aos sistemas lega-
dos e tivesse uma interface amigável e fosse de fácil uti-
lização, sem exigir investimentos em treinamento."

Entre as opções analisadas, a que se mostrou mais
apropriada foi o Microsoft Dynamics CRM 3.0. A solu-
ção utiliza a interface do Microsoft Outlook e opera em
cima de uma base de dados Microsoft SQL Server
2005, comunicando-se com todas as outras plataformas
existentes na Carbono. O fato de a solução dispensar
treinamentos por utilizar interfaces amplamente difun-
didas e a facilidade de integração com o restante das
aplicaçõe em uso na empresa foram decisivos na hora
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Até o final de junho, o sistema será acessado

remotamente por meio de PDAs e notebooks
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de optar pela Microsoft. "Fizemos testes de integração
do CRM com o sistema de gestão da Carbono, desen-
volvido internamente, e os resultados superaram as ex-
pectativas", diz o diretor de TI. A recomendação de ado-
ção do CRM da Microsoft partiu da W IT Solutions. "Por
já estar desenvolvendo uma solução
de business intelligence (BI) para a
Carbono, conhecíamos bem o ambien-
te de negócios da companhia e sabía-
mos que o Microsoft Dynamics CRM
3.0 seria perfeito para atender às ne-
cessidades", afirma Oswaldo Britto.
sócio-diretor da W IT Solutions, parcei-
ra da Microsoft.

Baseado na plataforma ,NET, o
Microsoft Dynamics CRM é hoje uma
das soluções de CRM com maior cres-
cimento do mundo, com mais de 4 mil
clientes e cerca de 100 mil usuários em
56 países. No Brasil, a primeira empre-
sa a implementar a solução foi o Banco
Itaú Holding Financeira, em sua área

de Relações com Investidores, em fevereiro de 2004.
Desde então, várias organizações seguiram o mesmo
caminho, entre elas a Novo Nordisk, que fabrica e
comercializa produtos farmacêuticos, e o Centro de Es-
tudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R).

CONHECIMENTO DISSEMINADO - Na Carbono Quími-
ca, o projeto foi dividido em três etapas. A primeira, já
concluída, foi a de complementação da base transaci-
onal na qual o Microsoft Dynamics CRM 3.0 captará in-
formações dos clientes e dos prospects. "É o nosso
grande coletor de dados, criando uma base de conhe-
cimentos que, na segunda etapa, serão analisados",
conta Gabriel. A solução da Microsoft irá abrigar todos
os processos de vendas, desde a efetivação do pedido
até a interpretação dos dados do cliente, passando a ser
a única ferramenta de uso do departamento comercial.

Até o final de junho de 2006, o sistema será acessa-
do remotamente, por meio de PDAs e notebooks.
Os responsáveis pelo relacionamento ganharão mais
poder e poderão analisar cenários e tomar decisões de
negócio, onde quer que eles se encontrem. Para isso,
a W IT e a Microsoft trabalham no desenvolvimento da
solução Sales Mobile para Microsoft Dynamics CRM 3-0.
Na terceira e última fase, o CRM da Carbono terá uma
massa crítica de dados a ser trabalhada, com as infor-

mações coletadas se relacionando com o
BI Bridge, solução também desenvolvida
pela W IT Solutions.

A expectativa é que a ferramenta fa-
cilite a compreensão das necessidades
e características de cada cliente. "Todas
as informações, antes centralizadas nos
gerentes e nos representantes, serão pas-
sadas para a empresa, integrando uma
base de conhecimento do cliente para
uso operacional, tático e estratégico em
uma plataforma denominada CRM Cola-
borativo", afirma Gabriel. "Esse conheci-
mento vai agregar valor ao serviço pres-
tado pela Carbono e melhorar, ainda
mais, o relacionamento que temos com
nossos clientes."
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