
Os CEOs estão
sempre em busca de um diferencial
competitivo para suas empresas. Como
o CIO pode participar desse processo?
Para alguns, o segredo está na agilidade
em atender às demandas. Para outros,
a TI deve assumir uma postura mais
proativa e trabalhar em conjunto com as
áreas de negócio. Saiba a opinião de seis
CIOs sobre como alcançar o diferencial.
São eles Fábio Dimant (OceanAir),
Giovanni Genovese (Roche), Magali
Martins Bernal (Fundação Cesp),
Marcelo Vieira (Pfizer), Nelson Carlos
da Luz Pimentel Meiga (Bradesco
Seguros) e Rafael Moliterno Neto
(Unimed Seguros).



Para alcançar o diferencial
competitivo, o mais

importante é que a TI esteja alinhada
à estratégia e consiga atender às
demandas de negócio com agilidade.
Por exemplo, estamos lançando um
cartão de fidelidade que tem a opção
de conta família, que permitejuntar
os pontos. É um produto novo no
mercado de aviação e que dará um

diferencial à nossa companhia. A ini-
ciativa surgiu da diretoria comercial
e estive envolvido desde o início. Aqui na
OceanAir ocorrem reuniões semanais
entre as diretorias e o presidente, e a TI
está sempre presente. Outro caso foi a
implementação recente de um controle
de custos automatizado de horas
voadas da tripulação, processo que tem
impacto direto no custo da empresa.
A demanda veio da área financeira
e atendemos com um sistema que
automatizou o processo desde o diário
de bordo até o envio da ordem de
pagamento para o banco. Boa parte
do desenvolvimento é terceirizado para
pequenas empresas, que entendem
a necessidade de apostar em inovação
para nos atender. Dessa forma elas
também crescem e abrem as
portas em empresas maiores.

A obrigação da área de TI
é fazer bem o básico, que

é manter os sistemas funcionando,
garantir a continuidade do negócio,
ter agilidade para atender às
demandas e entregar serviços de
qualidade. A partir daí, a TI pode
assumir um papel mais estratégico,
ao participar das discussões de
negócios. O papel deve ser o de
agregar valor à empresa, seja
para o aumento da receita seja
para a diminuição de custos. Há
dois anos, concluímos um projeto
batizado de Harmony, focado
no upgrade do SAP. A simples
atualização do ERP é o básico, mas
agregamos valor ao projeto revisando
e otimizando todos os processos
envolvidos, e também customizando
o sistema para atender às nossas
necessidades. Foi isso que trouxe
o diferencial e tornou a integração
dos sistemas mais ágil e eficiente.
Outro projeto em que a TI mostra seu

diferencial para as áreas de negócio
é o de CRM. Chamado Clave,
o projeto é baseado na plataforma
de relacionamento com clientes
daSiebel, à qual estamos
adicionando inteligência. O sistema
terá características de gestão
do conhecimento, permitindo o
compartilhamento das informações.
A idéia é democratizar o acesso aos
dados, de forma a evitar que o CRM
fique concentrado em
poucas pessoas.

Atuamos em um mercado
muito competitivo, por essa

razão é fundamental a busca por algo
que nos destacará em relação aos
concorrentes. Para que isso ocorra,
é preciso mais do que alinhamento.
Não basta a TI atender às solicitações
das áreas de negócio, é necessário
um trabalho em duas vias, um
relacionamento mais próximo entre
as duas áreas. Esse envolvimento irá
proporcionar o diferencial competitivo.
Um exemplo é o CRM, que deverá ser
implementado até o fim do ano. Ainda
não escolhemos o software, pois
primeiro estamos criando uma cultura
interna. Não queremos cometer os
erros de outras empresas. Em CRM,
o sistema é que deve se adequar
e suprir as nossas necessidades
em vez de a empresa se moldar às
características de um software.
Outro projeto que nasceu do
envolvimento com as áreas de negócio
e é considerado um diferencial
competitivo foi o desenvolvimento
de uma ferramenta web que permite
aos corretores, que consideramos
nossos clientes, acessar o back office
da Unimed. Assim, por meio de
um micro ou notebook com acesso
à internet, de qualquer lugar em que
ele esteja, o corretor poderá emitir uma
apólice, um contrato ou fazer cotações.
Batizado de Loja de Seguros, hoje
o canal responde por
40% das vendas.



Mais do que ter recursos para
comprar ferramentas e

sistemas, os que melhor dão resultado
e levam a um diferencial competitivo
são a simplicidade, a criatividade
e a motivação dos funcionários.
De nada adianta ter o melhor
sistema se há falhas nos processos
ou equipes desmotivadas. Processos,
pessoas e sistemas devem estar
harmonizados e trabalhando bem.
É preciso arrumar tudo desde o início,
primeiramente entendendo qual é a
missão da companhia. Por sermos
uma empresa de previdência privada,
a nossa missão é a satisfação
dos clientes. Atualmente estamos
passando por uma revisão de todos
os processos, começando pelo
cadastro dos clientes. É um trabalho
longo e demorado, que contemplará
ainda a melhoria dos sistemas
e o treinamento de pessoal.
A sinergia entre a TI e a direção da
empresa é importante para o
desenvolvimento de ações que levem
ao diferencial competitivo. Por
exemplo, percebemos conjuntamente
que, além dos canais tradicionais, como
URA, help desk e lojas físicas, era
necessário mais um canal de contato
com o público. Para tanto,
desenvolvemos um portal de
relacionamento, com a ferramenta IBM
Websphere, que facilitou
muito a vida dos clientes.

O diferencial competitivo
vem sempre de uma

necessidade. E uma via de mão
dupla, pois a TI não trabalha apenas
para atender às demandas da área
de negócio, mas também para
aprimorar sistemas em produção,
entregando um melhor serviço.
O mercado farmacêutico é bastante
competitivo e ter um diferencial
é fator de sobrevivência da empresa.
Em 1995, a Pfizer foi a primeira

Para alcançar o diferencial
competitivo, a empresa deve

estar bem suportada pelo tripé
tecnologia, processos e pessoas.
Sem o perfeito funcionamento dessa
engrenagem, é impossível oferecer
produtos diferenciados, conhecer bem
o seu cliente e ter prestação de serviços
sob medida. Um bom modelo de
gestão aliado a uma forte cultura
orientada ao conhecimento define um
diferencial competitivo. Atendimento
ao cliente, qualidade, fidelização e
tecnologia, somados ao capital
humano e ao conhecimento, ajudam
a determinar rapidez para as decisões
estratégicas, diminuindo otime-to-
market dos produtos. Para isso a área
de TI deve estar alinhada com os
objetivos da companhia e traçar um
raio X das prioridades dos usuários.
O envolvimento com as áreas de
negócio traz como conseqüência

companhia do segmento a apostar
na automação da força de vendas.
Os nossos representantes saíam
a campo munidos de laptops, o que
trouxe um enorme diferencial frente
à concorrência. Hoje, esses laptops
foram substituídos por palmtops,
de forma que os representantes tenham
à disposição todas as informações
de que necessitam e, a cada visita,
insiram novos dados, que no final
do dia, após o sincronismo com o PC,
são enviados para a companhia.
Outro exemplo recente, que exigiu
um esforço da equipe de TI para sua
viabilização, foi o lançamento do Mais
Pfizer, um cartão de fidelidade para
alguns tipos de medicamento.
O paciente recebe o cartão do médico,
juntamente com a receita, e, após
habilitá-lo por telefone com seus
dados cadastrais, recebe um
desconto a cada compra.

agilidade para o desenvolvimento
de novas soluções. Por si, esse já
é um excelente caminho para nortear
a estratégia de negócios e identificar
oportunidades de melhorias em
toda a empresa. Mas, em primeiro
lugar,a área de TI deve fazer bem
feito o seu trabalho mais básico,
que é o de entregar serviços
com qualidade e aprimorar
os sistemas
existentes.
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