


ntregar uma visão única do
cliente era uma das principais
promessas dos primeiros
projetos de CRM (Customer

Relationship Management). Mas isso não deu
muito certo na maioria das empresas. Agora,
uma nova tecnologia, chamada CDI (Customer
Data Integration), se propõe a cumprir essa
missão de integrar as áreas de cobrança,
vendas, marketing, finanças e central de
atendimento, reunindo em uma mesma base
todos os dados sobre os consumidores.

Embora seja um conceito recente e pou-
co conhecido no Brasil, o Gartner consi-
dera que o CDI já atingiu um grau de ma-
turidade tecnológica suficiente para ser
implementado em escala. "Isso vale para
todas as empresas e não apenas para as
early adopters" afirma John Radcliffe, vi-
ce-presidente de pesquisas do Gartner,
analista especializado em CRM. No ano
passado, as vendas mundiais de soluções
de CDI atingiram 68o milhões de dólares,
segundo o Gartner. Em 2008, devem ul-
trapassar a casa de i bilhão de dólares.

Para a maioria das empresas brasileiras,
voltar a investir em CRM não significará
partir do zero. Apesar dos problemas re-
gistrados durante a primeira onda de im-
plementações, algum tipo de esforço foi
feito para estabelecer um relacionamento
com os clientes. O que ocorreu, em qua-
se todos os casos, foi uma redução do es-
copo dos projetos. Com isso, as organiza-
ções conseguiram obter uma visão do
cliente que é nítida, porém limitada, nor-
malmente restrita a um determinado
processo. "Algumas empresas avançaram
em CRMs operacionais, voltados para o
atendimento, por exemplo", diz a consul-
tora Beatriz Raulino, especialista em pro-
jetos de CRM da IBM. "Outras, mais
preocupadas em traçar estratégias efi-
cientes de marketing, conseguiram al-

gum resultado com CRM analítico", afir-
ma Beatriz. Essa estratégia de fragmentar
o CRM em pequenos sistemas isolados
só tornou mais distante a obtenção da
"verdade única" sobre o cliente. Como
efeito, as aplicações departamentais de
relacionamento se tornaram novos lega-
dos, pulverizando ainda mais as informa-
ções de consumidores por diferentes sis-
temas corporativos. No entanto, a neces-
sidade de conquistar novos clientes e au-
mentar a rentabilidade sobre os antigos
tem exigido que as empresas voltem a
enfrentar a questão do CRM de maneira
mais ampla. Em 2010, os gastos mundiais
com CRM devem chegar a 11 bilhões de
dólares, segundo a consultoria Forrester
Research. Até lá, a taxa de expansão des-
se mercado ficará na casa de 12%.

A questão da visão única voltou à pau-
ta de discussões. "Quando uma empresa
investe em CRM hoje, ela quer superar
essa aplicação departamental e trabalhar
de maneira estratégica" diz Radcliffe. Do
ponto de vista das áreas usuárias, isso
significa tirar proveito máximo de qual-
quer contato com o cliente. Para a TI, ob-
ter visão única significa juntar sistemas e
processos desalinhados e dispersos. "As
soluções de CDI possibilitam a consoli-
dação dos dados do cliente em um único
lugar", afirma Rob Karel, analista da For-
rester. Numa pesquisa divulgada há dois
meses, a consultoria aponta o envolvi-
mento das áreas de negócio, a definição
de processos e a melhoria da gestão de
dados como os principais fatores de su-
cesso em implementações de CRM.

Nova Arquitetura Como ocorre em
outras aplicações de gestão, a peça-chave
num projeto atual de CRM é SOA (Arqui-
tetura Orientada a Serviços). As novas
práticas de integração entre padrões de
software criaram a oportunidade de se
unir dados de clientes dispersos pela or-
ganização. Esse é o princípio do CDI. Na
primeira onda de CRM, essa tecnologia
não estava disponível. "SOA é definitiva-
mente o catalisador das estratégias de



CDI", diz Karel. Ao usar web services pa-
ra conectar aplicações corporativas que
usam diferentes formatos e classifica-
ções de dados, é possível obter um banco
de dados central, capaz de absorver in-
formações capturadas em várias fontes,
organizá-las e distribuí-las pela organi-
zação. Na verdade, esse nível de integra-
ção que o CDI proporciona para dados de
clientes, por meio de SOA, pode ser re-
produzido em projetos que envolvem da-
dos de outra natureza, como informações
sobre produtos ou sobre fornecedores.
Essa gestão integrada de dados específi-
cos têm sido denominada Master Data
Management ou simplesmente MDM
(veja Tendência na pagina 75).

Quanto CUSta? Estimar quanto custa-
rá uma implementação de CDI não é fácil.
A única certeza é a de que não sairá bara-
to. Segundo consultores, as empresas
terão um gasto proporcional ao número
de clientes que possuem. Para Radcliffe,
do Gartner, em indústrias que se relacio-
nam com poucos clientes, pode custar
algumas centenas de milhares de dólares.
"Mas, em bancos, telcos e empresas de
serviços, os projetos podern envolver
dezenas de milhões de dólares", afirma.

O valor do projeto também deverá va-
riar de acordo com o grau de maturidade
tecnológica da empresa em relação às
iniciativas de CRM, de integração de sis-
temas, de gestão da qualidade dos dados
e de utilização de arquitetura voltada pa-
ra serviços. Mas, segundo Beatriz Rauli-
no, da IBM, antes de partir para a tecno-
logia, será fundamental uma revisão de
processos. "As empresas precisam deci-
dir como esses dados serão encapsula-
dos e entregues para os usuários na for-
ma de serviços" diz. A TI terá um papel
fundamental para mudar a cultura cor-
porativa em relação à manutenção e à
atualização de dados. "O desafio do CIO
é enorme, porque a maioria das empre-
sas ainda não possui sensibilidade para
entender a questão da gestão da qualida-
de dos dados", diz Radcliffe.



Dados com
qualidade

Na Ticket Serviços, empresa do grupo
Accor responsável pelos produtos Ticket
Restaurante, Seguros e Transporte, uma
solução de CRM da Oracle engloba toda a
operação de contato com o cliente por tele-
fone ou internet. O grau de integração com
o ERP é alto, resultado da implementação
conjunta das duas ferramentas, concluída
em 2003. "A visão única foi uma das pre-
missas do projeto", afirma Sérgio Luiz de
Oliveira, diretor de TI da Ticket Serviços.
Para desempenhar a tarefa de CRM analíti-
co, a empresa precisou implementar um
data mart, que cruza informações, faz aná-
lises complexas, enriquece os dados e os
devolve para o CRM operacional.

Como ocorre na Ticket, muitas empre-
sas brasileiras recorreram a ferramentas de
Business Intelligence e data warehouse pa-
ra recolher dados de clientes em diversos
sistemas e construir, assim, a chamada vi-
são única. Outras investiram em pesadas
customizações de CRMs de mercado. Hou-
ve ainda as que preferiram apostar em
EAI (Enterprise Application Integration).
"Quando começamos a tratar essa questão,
simplesmente não existia no mercado uma
ferramenta de CRM que nos atendesse",
afirma Roberto Rubim, superintendente de
TI da Aon Affinity, empresa de seguros
massificados, que optou pelo desenvolvi-
mento interno. "A verdade é que os proje-
tos de CRM no Brasil começam quase
sempre com a meta de resolver um proble-
ma pontual, como gerenciar o call center"
diz Guilherme Porto, presidente da Plusoft,
fornecedora de CRM. A questão da quali-
dade dos dados e da integração com outros
processos de negócios, segundo Porto, aca-
bou sendo deixada em segundo plano.

Um exemplo de como as atuais aplica-
ções de CRM são limitadas: dificilmente se
encontra uma organização que atualize da-
dos dos clientes efetivamente em tempo

real, de forma automática. "Com CDI, leia-
se SOA, todo esse esforço é simplificado.
Mesmo que os dados tenham formatos di-
ferentes em seu banco de origem, uma ca-
mada de software permite a troca de infor-
mação por meio de web services, em tem-
po real", afirma Rob Karel, da Forrester.

Basicamente, pelo conceito de CDI, para
criar uma base de dados única, e depois ge-
renciá-la, há três etapas a cumprir: aquisi-
ção, organização e manutenção dos dados.
Na primeira, deve-se escolher o local de
onde os dados serão extraídos e avaliar a
qualidade deles. Na fase de organização, se-
rão feitas a limpeza e a validação. Depois,
outras bases serão adicionadas e cruzadas,



COM FUNCIONA O SAAS?

0 O CRM é a mais avançada das aplicações

empresariais na oferta de software como

serviço (SaaS). O exemplo mais famoso é o

Salesforce.com, utilizado por 30 mil empresas

no mundo todo. O Gartner prevê que o modelo

on demand responda por 25% das vendas de

aplicações de gestão em geral em 2011. Mas, no

mercado de CRM, a fatia de SaaS deverá ser de

50%. Uma solução de CDI funcionaria bem com

um CRM comprado como serviço? Para analistas,

no modelo proposto pela Salesforce.com, isso

só deve ocorrer em casos isolados. "O CRM da

Salesforce, e de seus concorrentes, é voltado

para uma utilização mais departamental", afirma

Alexa Bona, diretora de pesquisas do Gartner.

"Colocado em projetos abrangentes, problemas

de integração e customização podem ocorrer",

diz. A SulAmérica Seguros chegou a testar o

Salesforce, mas interrompeu o projeto após

uma resposta negativa dos usuários, que

acharam o software pouco amigável.

Outros tipos de CRM como serviço, oferecidos

por empresas que cresceram no modelo de

licenciamento tradicional, já começam a aparecer

em companhias brasileiras. Teoricamente são

aquelas mais preparadas para a integração com

soluções de CDI, segundo os analistas. A Ticket,

por exemplo, planeja migrar para o serviço

on demand da Oracle, a partir do ano que vem.

Segundo Sérgio Luiz de Oliveira, diretor de TI da

Ticket, há oportunidades de redução de custos

de licenciamento e de manutenção do ambiente,

além de acesso mais rápido a atualizações.

criando novas informações. Na fase de ma-
nutenção, vão ser definidas as regras de
atualização e as práticas de acesso à base.

Nesse estágio inicial de adoção da tec-
nologia, o papel do CIO será mostrar que
existe um sistema capaz de aumentar a
eficiência no relacionamento com o clien-
te. "A melhor forma de convencer outras
áreas da importância de um projeto de
CDI é mostrar que o tratamento inade-
quado dos dados faz a empresa perder
clientes e, por conseqüência, dinheiro", diz
John Radcliffe, do Gartner. Há, inclusive,
um novo motivo para se investir na quali-
dade dos dados do cliente: a confiabilidade.
"Por questões regulatórias, empresas pó-

12%
deve ser a taxa média
de crescimento do
mercado de software
de CRM até 2012,
de acordo com a
Forrester Research

Um tratamento
adequado dos
dados evita a
perda de clientes

dem ser obrigadas a prestar contas sobre
sua clientela e, nesses casos, incompatibi-
lidade de dados pode significar prejuízos
com multas e punições", afirma Karel, lem-
brando que uma base de dados limpa tam-
bém pode trazer benefícios para a audito-
ria interna no combate a fraudes.

Por onde começar? Os analistas fazem
questão de lembrar que projetos de CDI de-
vem ser liderados pelas áreas usuárias, em
geral, vendas ou marketing. "Sem apoio de
patrocinadores, o projeto de CDI está con-
denado ao fracasso", diz Radcliffe. Resolvi-
da essa questão, a recomendação é começar
pequeno e crescer devagar, escolhendo um
pacote fechado de dados para trabalhar.



dossiê CRM

Três CRMs em um
SulAmérica

Para dar conta de sua estratégia de relacio-
namento com os clientes, a SulAmérica Seguros
utiliza dois sistemas de CRM e já deu início à im-
plementação de um terceiro. Já estão em ativi-
dade um CRM operacional conectado à central
de atendimento e um outro sistema mais analí-
tico, que tem a função de desenvolver o relacio-
namento com a base de segurados da compa-
nhia. Em fase inicial de uso, um outro software
de gestão começa a automatizar o trabalho da
equipe comercial da empresa.

Historicamente, a SulAmérica se organizou
em unidades distintas, cada uma responsável
por uma categoria de sua carteira de produtos,
entre eles, seguros de vida, automóvel, residên-
cia e saúde. Nos últimos anos, a empresa come-
çou a sentir a necessidade de uniformizar e inte-
grar as bases de dados dos segurados. O principal
objetivo era aumentar a rentabilidade sobre a
carteira de clientes, com a venda de mais de uma
modalidade para a mesma pessoa. Decidiu, en-
tão, construir um CRM analítico para traçar es-
tratégias mais eficientes de vendas e marketing.

A questão era como padronizar os dados de
bases distintas e assegurar que um José da Sil-
va, cliente de seguro automotivo, fosse o mes-
mo cidadão coberto pelo plano de saúde. A es-
tratégia escolhida pela TI foi realizar um traba-
lho inicial forte de limpeza e classificação dos
dados de todas as bases de forma a obter cor-
respondência entre elas. Depois, foi criado um
grande repositório central de dados dos clien-
tes, que é alimentado por uma ferramenta de
data warehouse do SÃS. O papel desse aplica-
tivo é extrair dados dos bancos de cada unida-

"O cliente quer
ter também
uma só visão
da empresa"

de de negócios e jogar no repositório central,
um banco DB2 da IBM, o que permite estabele-
cer um perfil completo do cliente. As cargas
podem ser diárias, semanais ou mensais, de-
pendendo da informação.

Quando um usuário da área comercial acessa
o sistema para obter dados de um determinado
cliente, abre-se uma tela principal, com várias
abas - uma para cada modalidade de seguro. "A
visão única tem de ter mão dupla. O cliente tam-
bém quer falar com uma seguradora só", afirma
Roberto Marucco, diretor de sistemas da SulA-
mérica. Uma campanha de marketing recente
exemplifica como o sistema é utilizado. A SulA-
mérica precisava promover uma grande renova-
ção de seguros de automóveis. Com o uso de al-
goritmos, o sistema selecionou os clientes mais
propensos a renovar o contrato por meio de uma
campanha ativa de marketing. "O número de
apólices renovadas aumentou, o que contribuiu
para mantermos a base de clientes. Se o trabalho
não tivesse sido feito, algumas renovações po-
deriam deixar de ocorrer", diz Marucco.

"Salesforce" à Vista A SulAmérica
testa um novo CRM operacional, para ser utili-
zado no apoio às vendas. O objetivo é dar agili-
dade para a equipe comercial na renegociação
de contratos. O software foi contratado da
fornecedora Captiva, após uma experiência
mal-sucedida com o CRM on demand da
Salesforce.com. "Além de haver uma limitação
do software, erramos no cálculo do impacto
cultural sobre a equipe de vendas", diz Marucco.
Acostumados a centralizar as informações dos
clientes, os vendedores resistiram à idéia de ali-
mentar um sistema com dados que julgavam
ser deles. O projeto recuou, a TI chamou o RH e
um trabalho de transição foi realizado. A opção
de aluguel de software acabou descartada.

Nesse sistema, que exige informações muito
precisas do cliente, a atualização é diária. Até
agora, foram adquiridas 200 licenças e o sistema
atende a área de seguros de saúde. Aos poucos
deve ser estendido a outras áreas.



Visão construída
Até 2004, o sistema de relacionamento com

clientes da Net Serviços, empresa de W por assi-
natura presente em 75 cidades brasileiras, não
passava de uma colcha de retalhos com softwa-
res de vários fornecedores, resultado da baixa in-
tegração entre os dados das diversas operadoras
de cabo que a formaram. Faltava flexibilidade e
agilidade no relacionamento com assinantes.

Durante uma reestruturação ampla do am-
biente de TI da empresa, que envolveu a troca de
alguns fornecedores de serviços, o CIO Miguel
Marioni decidiu abandonar os legados e desenvol-
ver internamente um novo sistema de gestão do
assinante. A premissa de negócio do projeto: era
necessário ir além de um mero CRM num ramo
em que a gestão do cliente pode dobrara margem
de lucro de um mês para o outro. "Queríamos um
sistema que cobrisse toda a cadeia de valor do as-
sinante, do atendimento à cobrança, passando pe-
lo relacionamento", afirma Marioni. Por que não
optar por uma solução de CRM de mercado? "Não
existe nenhum produto comercial capaz de man-
ter todos esses processos sincronizados com
nossos sistemas e os de prestadores de serviços
terceirizados, como o call center", diz Marioni.

O resultado é um sistema que utiliza uma
única base de dados - Oracle 9i - que reúne o ca-
dastro do cliente, mais históricos financeiro e co-
mercial. No banco também ficam registradas as
ocorrências técnicas relativas ao assinante. Se o
cliente mudou de endereço, comprou um evento
pay-per-view ou se queixou de queda do serviço
de banda larga, o sistema registra. Na ponta do
atendimento, isso gera uma visão ampla do assi-
nante. Quando um cliente entra em contato, a
Net usa o histórico para oferecer produtos, con-
duzir um processo de retenção ou direcioná-lo
para o suporte técnico. De papel central no
negócio, a manutenção do sistema responde por
20% do orçamento anual de TI da Net.

Para completar a visão do cliente, a operadora
utiliza uma ferramenta de data warehouse, que
faz extrações do banco de dados do assinante pa-
ra gerar informações estratégicas, utilizadas em
campanhas de marketing.



Operação integrada

Por conta de uma forte expansão ocorrida nos
últimos três anos, que dobrou o tamanho da em-
presa, a Wurth do Brasil, distribuidora de produtos
automotivos, decidiu substituir o sistema de rela-
cionamento com clientes. Desenvolvido interna-
mente, o software antigo não era capaz de dar
vazão ao volume de chamadas do call center, que
atende 35 mil clientes e mais 1 500 vendedores
por mês. Como resultado, as pessoas ficavam
penduradas no telefone, à espera de atendimento,
para fazer encomendas. O projeto foi dividido em
duas frentes: reduzir o tempo de espera de clien-
tes e automatizar informações para vendedores.

Na hora de especificar a tecnologia, Jairton Nu-
vens, gerente de TI da Wurth, procurou um siste-
ma que pudesse se integrar ao ERP, da Logix. An-
tes do CRM, as áreas de logística, marketing e fi-
nanças inseriam relatórios com informações de
clientes diretamente no ERP. Com isso, os dados

sobre clientes ficavam espalhados em diversas
pastas, que eram repassadas de maneira desorga-
nizada para vendedores. "Precisávamos de um
CRM que pudesse extrair online os dados do ERP,
assegurando atualização e confiabilidade às infor-
mações dos clientes", afirma Nuvens.

O investimento total no projeto foi de 350 mil
reais e envolve a compra de um banco de dados
Informix, da ferramenta de CRM, da Plusoft, e mais
desenvolvimento e integração com os sistemas
de telefonia. Houve um aumento de produtivida-
de de 30% na empresa. Todos os departamentos
trabalham com informações unificadas e estão
voltados para o atendimento ao cliente. Questões
que não podem ser resolvidas no call center são
encaminhadas automaticamente para a área res-
ponsável, melhorando a satisfação do consumidor.
A duração média de uma chamada foi reduzida
em 10%. "Não há mais fila de espera", diz Nuvens.

JAIRTON

NUVENS. DA

WURTH

CRM extrai os

dados do ERP

e atualiza

informações

em tempo real



Passo seguinte
será o MDM

Segundo a definição da Forrester Re-
search, o que uma solução de CDI (Custo-
mer Data Integration) faz é operacionalizar
a aquisição, a distribuição e a manutenção
de dados dos clientes por toda a empresa.
Isso é feito por meio de web services, que
conectam sistemas que usam diferentes ti-
pos e formatos de dados. O resultado é
uma visão única do cliente. Mas CDI é ape-
nas a ponta mais visível de um bloco tec-
nológico maior. Com as mesmas tecnolo-
gias disponíveis para sincronizar dados de
clientes, é possível desenvolver soluções
que façam a gestão de qualidade das infor-
mações sobre fornecedores, por exemplo. E
também sobre produtos, serviços, recursos
humanos e assim por diante. A essa capa-
cidade de atualizar e manter os dados cor-
porativos de maneira integrada deu-se o
nome de MDM (Master Data Manage-
ment). "Se o CDI proporciona a visão úni-
ca do cliente, podemos dizer que o MDM
viabiliza a visão real da empresa, o que de-
creta o fim das informações duplicadas ou
em desacordo", diz Rob Karel, da Forrester,
que assina um estudo chamado MDM: Al-
cançando a Versão Única da Verdade.

Nas empresas de serviços, as pri-
meiras experiências de CDI devem
marcar, por conseqüência, os primei-
ros passos em MDM. Já na indústria de
manufatura, em que o acompanhamen-
to de produtos é mais importante que o re-
lacionamento com o cliente, as experiên-
cias de MDM terão início pelas soluções de
PIM (Product Information Management).
"Por estarem mais adiantadas, essas duas
tecnologias serão os chamarizes do MDM",
diz Beatriz Raulino, da IBM.

A previsão da Forrester é que, conforme
o MDM deixe de ser tendência e se torne
realidade, os projetos se tornarão mais ou-
sados. No lugar de projetos sobre informa-
ções específicas, os profissionais de TI co-

meçarão a criar relações mais estratégicas
de MDM com SOA, metadados, gestão de
conteúdo e gestão de processos. Obter vi-
são única exigirá sincronização dessas ini-
ciativas. A gestão dos metadados, por
exemplo, é tradicionalmente feita pela TI.
Já o MDM envolve uma área de negócio co-
mo patrocinadora, que é responsável pela
atualização da base. Para ir em frente na in-
tegração dos dados, as duas áreas terão de
conversar e estabelecer as melhores práticas.

Mas, se CDI ainda é uma tecnologia re-
cente, MDM pode ser classificada como
imatura. Segundo Karel, "MDM é o futuro,
mas ele ainda não chegou". Nos próximos
anos, o barulho de fornecedores em torno
do MDM tende a aumentar, mas, neste
momento, não há nenhuma empresa pron-
ta para entregar soluções efetivas. Para os
CIOs, a recomendação da Forrester é fazer
de 2007 um ano de estudos sobre MDM,
com três lições a serem estudadas: come-
çar pequeno, assegurar um patrocinador na
área de negócio e preparar a empresa para
uma gestão de mudança. B

ecarvalho
Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 47, p. 66-75, ago. 2007.




