
MAIS QUE UM SIMPLES SITE
Pesquisa revela que, apesar de estratégicos, os portais corporativos ainda são vistos por boa parte
das empresas como meros canais de informação e não como uma ferramenta de gestão e negócios

l erca de 93% dos portais
corporativos ainda não

C—, atingiram a maturidade
considerada ideal, fato que se tra-
duz num nível reduzido ou inexis-
tente de uso da internet como
apoio ao negócio e à promoção da
gestão do conhecimento nas em-
presas. A constatação é de pesqui-
sa recente realizada pela Plena
Consultores, consultoria especia-
lizada em portais corporativos e
gestão do conhecimento, que ava-
lia o grau de maturidade dos sites
no que diz respeito à aderência a
estratégia empresarial.

Dos portais das 157 compa-
nhias pesquisadas, mais da metade
apresentou pouco ou nenhum ali-
nhamento ao negócio. Definido
com quatro níveis de maturidade,
o estudo mostra que 40,76% deles
são pouco aderentes às operações
comerciais e 10,19% não têm ne-
nhum nível de adesão. Outros
42,04% são razoavelmente alinha-
dos com a estratégia de negócio e
apenas 7,01% são muito aderentes.

O alto percentual de portais

classificados como pouco ou ra-
zoavelmente aderentes ao negócio
não significa, no entanto, que ne-
nhum valor esteja sendo agregado
à empresa, como frisa Ricardo
Saldanha, sócio-diretor da Plena
Consultores. "Embora somente
possa ser considerado como portal
corporativo aquele que assume um
caráter estratégico, integrador e si-
nérgico, o que faz com que apenas
os representantes da última cate-
goria sejam classificados como tal,
os demais representam diferentes
estágios de maturidade, com um
caminho a percorrer até se confi-
gurarem num portal maduro."

Para Saldanha, uma das causas
da maioria deles ainda estar num
estágio incipiente se deve ao fato
de muitas empresas associarem
portal corporativo à tecnologia da
informação. Segundo ele, a con-
cepção de que um portal é um sis-
tema de TI faz com que a alta dire-
ção da companhia não tenha a vi-
são correta do quanto isso pode ser
importante para o negócio."Quan-
do se pensa o portal como um sis-

tema de TI, a tendência é não fazer
a análise sobre como ele pode
apoiar a estratégia da empresa. Há
uma propensão de vê-lo como
uma mera ferramenta de comuni-
cação interna, como são as intra-
nets mais básicas, ou mesmo um
site institucional", diz o consultor.

A pesquisa deste ano mostra
um quadro bastante semelhante
ao da primeira edição do estudo
feito em 2005 - também divulgada
com exclusividade pelo COMPU-
TERWORLD -, o que segundo
Saldanha não dá margem para
muitas projeções. "É importante
entender que portais corporativos
são complexos por natureza, de-
mandando um tempo razoável de
planejamento e implantação, de-
pendendo do porte da empresa.
Estamos falando de algo entre seis
meses a um ano." Mesmo assim,
ele diz que numa análise atenta
sobre as quatro faixas de classifica-
ção do nível de maturidade é pos-
sível verificar que o cenário está
mudando, ainda que lentamente.

A avaliação se sustenta em al-
gumas iniciativas de empresas que
estão aperfeiçoando ou reformu-
lando seus sites corporativos para
suportar operações de vendas, es-
treitar o relacionamento com for-
necedores e clientes ou mesmo
prestar serviços. É o caso da Amil,
uma das principais administrado-

rãs de planos de saúde do País, que
está utilizando a web como uma
extensão da área de vendas.

Desde janeiro deste ano a com-
panhia disponibilizou um serviço
com o intuito de tornar mais ágil e
fácil para o corretor o processo de
venda de planos de saúde. O servi-
ço traz desde orientações de ven-
das e tabelas de preços até os con-
tratos, além de informações e um
canal para o cliente solicitar guias
médicas, cartão de identificação e
pedido de reembolso, por exem-
plo. Há também um canal para
quem queira contratar um plano.
"O cliente consegue finalizar todo
o processo de compra via web e o
corretor dispõe de uma ferramen-
ta não só para vender o plano co-
mo também para acompanhar to-
do o processo, inclusive o seu co-
missionamento", explica Fabiana
Lins de Sá, gerente de web da Amil.

FONTE DE RENDA

Além da implantação da nova fer-
ramenta de negócios, a executiva
diz que neste ano a empresa já in-
vestiu em torno de l milhão de
reais na aquisição e adequação de
equipamentos, e na contratação de
profissionais para cuidar do portal.
Até o mês que vem, Fabiana adian-
ta que deve entrar no ar o atendi-
mento online, além de outras me-
lhorias que serão realizadas. Desde
que foi implantada a nova ferra-
menta, a executiva garante que os
processos de vendas finalizados via
web tiveram um aumento de 30%.
E a perspectiva, segundo ela, é que
as operações via internet represen-
tem 10% do total de vendas da em-
presa no período de um ano.

A Atlântica Hotels Internatio-
nal, especializada em administra-
ção hoteleira, foi outra que decidiu
utilizar seu portal como canal de
relacionamento e captação de
clientes. Com cerca de 60 hotéis
em operação e presente em apro-
ximadamente 25 cidades brasilei-
ras, no início do ano a empresa in-



crementou seu site com uma fer-
ramenta de controle de navegação
para fazer a análise comporta-
mental dos usuários e identificar

os principais gargalos no processo
de reservas online. Para tal, a
Atlântica contratou a Predicta,
empresa especializada em servi-
ços de marketing online.

Agora está sendo desenvolvida
uma ferramenta de vendas online,
que irá ser interligada a todos os
sistemas dos hotéis, para permitir
que em poucos cliques o cliente
consiga fechar a compra pela in-
ternet, conta o diretor de marke-
ting da Atlântica, Marcelo Bicudo.
"É o meio mais barato e mais efe-
tivo de vendas", sentencia ele, ao
dizer que a companhia criou tam-
bém um canal de relacionamento
por meio do portal.

Bicudo explica que a empresa
conectou o CRM ao portal e hoje
qualquer tipo de solicitação, seja
dos investidores, seja uma recla-
mação, sugestão ou consulta, é re-
gistrada por um gerenciador de
ocorrências que reconhece quem
é o cliente e faz o retorno do que
foi solicitado."O cliente pode, por
exemplo, verificar a disponibilida-
de de apartamento em tempo re-
al, fazer a reserva e fechar a com-
pra sem ter de ligar para o hotel",
explica. Segundo ele, hoje as re-
servas por meio do portal não che-
gam a 5% das vendas, mas a ex-

"Manter um site, a intranet
e a extranet ficou inviável"

José Licciardi, gerente de marketing da Mercades

pectativa, com base nos índices
internacionais de venda online na
área de hotelaria, é obter um cres-
cimento de cerca de 15% nos pró-
ximos dois anos.

SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES

O Banco Mercedes-Benz, oficial
da montadora no Brasil, também
acabou de reformular seu portal
para atender a seus clientes, con-
cessionários e colaboradores. A
instituição implantou um simu-
lador financeiro que, como o pró-
prio nome sugere, simula transa-
ções com os produtos do banco.
A reestruturação do site, na reali-
dade, teve dois objetivos: oferecer

mais rapidez e segurança nas
consultas online e ter uma única
base de atualização e informação
para os três públicos de usuários.
"Anteriormente, tínhamos o site
na internet, a intranet e a extra-
net e isso acabou ficando inviá-
vel", explica José Licciardi, geren-
te de marketing.

Segundo o executivo, além de
colocar tudo em uma única base,
com a mudança a instituição
aproveitou para substituir seu an-
tigo simulador financeiro por uma
ferramenta mais rápida."Por volta
de 1998, quando lançamos nosso
site, fomos o primeiro banco a co-
locar um simulador de Finame na

internet." Licciardi diz que com a
ferramenta os concessionários
poderão visualizar todas as variá-
veis cadastradas e consideradas
para o cálculo de uma operação fi-
nanceira, como entrada, premia-
ção e taxa de juros, entre outros. A
simulação é executada em tempo
real e com as taxas vigentes para o
período. "Esse novo simulador
permite que a rede de concessio-
nários tenha autonomia de recal-
cular parcelas para negociar com o
cliente e oferecer, dentro das polí-
ticas internas do Banco Mercedes-
Benz, a redução de taxas de finan-
ciamento, por exemplo", enfatiza.

Mesmo organizações que não
dependem tanto das vendas onli-
ne estão concentrando esforços
para alinhar seus portais à estraté-
gia de negócios. Um exemplo é a
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), associa-
ção sem fins lucrativos que opera
como uma espécie de câmara de
compensação e intermediação de
comercialização de energia elétri-
ca. O órgão disponibiliza um sis-
tema na web para que as empre-
sas que geram e consomem ener-
gia consolidem as negociações de
forma mais fácil e ágil. O sistema
funciona da seguinte maneira:
elas fecham um acordo e regis-
tram no site a negociação. Depois
do cadastro, a CCEE verifica se

houve alguma diferença entre a
geração e o consumo. Se uma em-
presa consumiu mais que o pre-
visto na negociação ou a outra ge-
rou menos, o sistema identifica
essa diferença e faz o cálculo para
quem tem de pagar ou receber.

Até 2004, a CCEE manteve um
site com algumas informações e

somente hospedava o sistema pa-
ra as empresas usarem. Neste ano,
ela decidiu fazer uma ampla refor-
mulação e passou a fazer a opera-
ção de consolidação e compensa-
ção das negociações. Para isso, fo-
ram criados três canais de informa-
ção no portal. Um para o público
que comercializa energia, com in-
formações mais técnicas, um para
um perfil de usuário mais leigo e
um terceiro para prestação de in-
formações de forma geral, confor-
me explica Carlos Simon, diretor
executivo do Srudio Tesla. A em-
presa do executivo que na primei-
ra fase respondeu pelo planeja-
mento e reposicionamento da
marca no meio online e, posterior-
mente, ficou responsável pela ar-
quitetura de informação, também
criou o novo design e programação
das páginas que foram integradas
à ferramenta de gestão e conteúdo.

Os principais benefícios, se-
gundo o órgão, foram o aumento
da agilidade no fornecimento da
informação, aumento da transpa-
rência na comunicação e fluxo de
divulgação de informação mais
ágil."O novo portal da CCEE sem
dúvida contribui para a constru-
ção de novos patamares de quali-
dade e dá agilidade às operações
comerciais do setor elétrico, soli-
dificando as nossas relações com
o mercado. É ferramenta de fun-
damental importância para que
possamos prestar cada vez me-
lhores serviços aos nossos agen-
tes", afirma Antônio Carlos Fraga
Machado, presidente do conselho
de administração da Câmara de
Comercialização de Energia Elé-
trica. (Erivelto Tctdeu, especial para o
COMPUTERWORLDl sm

Os pecados capitais de um portal
Dos 11 itens analisados na pesquisa da Plena
Consultores, as piores médias foram rela-
cionadas a estratégia, a busca e a personaliza-
ção do portal. Isso, segundo Ricardo Saldanha,
sócio-diretor da empresa, deixa muito claro
que a maioria dos portais ainda está carecen-
do dessa abordagem mais estratégica. "Por is-
so fazemos a classificação do índice como
mais ou menos aderente ao negócio, já que
um portal só avança quando ele se preocupa
com o negócio da empresa."

Um portal sem personalização, de acordo
com o consultor, é o mesmo que disponibilizar

uma intranet igual para todo mundo e faz com
que o ônus de encontrar a informação, com
velocidade e eficácia, seja do usuário. "Se o
portal é importante para a estratégia de negó-
cio da empresa, é preciso filtrar a 'overdose' de
informação", recomenda. Saldanha enfatiza
ainda a necessidade de um bom planejamento
para que se possa identificar o usuário que es-
tá acessando e trazer para primeiro plano
aquilo que de fato é mais importante para ele.

Outra questão, levantada pelo consultor,
diz respeito a profissionalização. "A maioria
dos portais hoje é tratada como um trabalho

a mais, em que alguém faz aquilo apenas
parte do tempo, muitas vezes até por uma
motivação pessoal, e não por uma determi-
nação da empresa. E para que se tenha uma
estrutura de manutenção sustentável, com
os fluxos de informação definidos, há a ne-
cessidade de um tratamento mais profis-
sional", diz Saldanha, para quem a falta de es-
trutura é um problema sério porque cria um
círculo vicioso. "A direção da empresa não
entende desse negócio, por isso não investe.
O portal fica pobre e aí ninguém consegue
convencê-la de que isso é bom."
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