


na qual as corporações pretendem
concentrar e unificar o relacionamento
com clientes. O cenário está mudando
rapidamente, de acordo com pesquisa
da Rapp Collins, 48% das empresas
pesquisadas no Painel CRM
consideraram o grau de satisfação das
soluções de CRM como ótimo ou bom.

Fernando Kitahara, gerente de
vendas internas da Wurth do Brasil,
revela um bom exemplo desse avanço,
cujo processo de integração de CRM
começou em 2005 (veja mais no Box:
Com sabor local). "Visitamos uma filial do
grupo na Europa, fizemos uma pesquisa
em outras companhias e conhecemos a
solução da Wurth Portugal. Como todas
as companhias têm liberdade para
trabalhar com ERP e CRM e as nossas
questões de legislação e tributação são
bem particulares, optamos por uma
solução local", completa.

De olho nas necessidades dos
clientes, os fornecedores em peso estão
incorporando a idéia do 360°, que não é
nova, mas que ganhou mais consistência
neste momento a partir da maior
maturidade das soluções e, porque não
dizer, das corporações. "As ferramentas
que estão sendo implementadas agora

para a utilização de um conceito já
consolidado com soluções que permitem
sua implementação. "Atendemos a isso
ao trabalhar com SOA, ou seja, a
corporação pode trabalhar em um
pedaço da empresa e depois ir
reutilizando e crescendo, capturando as
informações das diversas ilhas. Quando
falamos em 360°, a visão é holística,
independente da onde ou como o cliente
se comunica. Temos ainda ferramentas
de workflow que permitem que o gestor
crie processos, economizando
investimentos adicionais de
desenvolvimento", garante Fábio Fritou,
especialista em soluções de CRM da
Microsoft Brasil.

Mas existem aqueles que
concordam com o conceito e divergem
da nomenclatura. Para a SAP, a visão é
de 180°. Muda o número ou ângulo, mas
a idéia é a mesma. "Falar em 360° é
voltar ao mesmo lugar que se estava
antes. Buscamos oferece uma visão
completa para o cliente. Nossa solução
de CRM já nasceu a partir da visão do
ERP. Trabalhamos dentro do conceito
one-office, não apenas de front-office, ou
seja, independe de onde esteja a
informação e da forma como ela se

evoluíram muito. O sucesso do conceito
de 360° está atrelado a elas e significa
informação unificada e de melhor
qualidade", garante Delmar Assis, diretor
técnico da Informática Corporation para a
América Latina,

Tsunami de CRM
As soluções especialistas dispersas

nos departamentos tendem a ser
integradas e o fenômeno das ilhas de
dados que trabalham isoladamente deve
desaparecer no futuro. "O mercado já
reconhece esse novo paradigma e tem
consciência do que deve ser feito, mas o
cenário ainda precisa amadurecer no
'como fazer' ou 'como construir'",
aponta Assis, Ou como argumenta
Fernanda Benhami, especialista em
customer intelligence do SÃS Brasil, o
desafio agora é na integração, de
ferramentas e pessoas.

O certo é que o momento é propício

relaciona com o cliente", explica Atílio
Altavista, gerente de suporte de vendas
da SAP.

Independente do 180° ou 360°,
quem investe hoje no conceito? Todos os
executivos apontam que a área de
finanças, sempre ela, lidera, com as
operadoras de telecomunicação na
seqüência. "O problema é que mercado,
como um todo, ainda não tem o estofo
cultural de sair do CRM da discussão se
deve contratar uma solução analítica ou
operacional, a maior demanda é pontual.
Começamos as nossas apresentações
explicando a evolução. Até para ele
saber como começar", critica Altavista.

Outro mercado que tem avançado é
o de varejo, que possui muitos dados
para avaliação do consumo, mas se não
tem cartões de fidelidade, por exemplo,
não faz nenhuma análise. No entanto, o
perfil pode ser bem abrangente. "O
investimento parte de empresas que

querem buscar conhecer melhor o cliente
e da concorrência. As telcos em algumas
regiões, como São Paulo, têm uma
competição ferrenha e precisam ainda
mais de informações em tempo real",
garante Assis, da Informática
Corporation. Ele concorda que telíos e
bancos possuem práticas de CRM mais
maduras, que buscam fidelizar o cliente e
ser mais competitivas.

A Microsoft tem a mesma visão,
porém na sua carteira local de clientes
de CRM, que chega a 250 empresas,
desde corporações de grande porte até
negócios com cinco empregados.
"Podemos atender a diferentes
segmentos porque o nosso produto
escala muito bem. O apoio do nosso
canal, abrangente e altamente
especializado, aumenta a capilaridade.
Temos também uma licença especial
para pequenas e médias empresas e
podemos colocar um projeto no ar em
uma ou duas semanas, com qualidade,
agilidade e baixo custo", argumenta
Maurício Prado, gerente-geral da divisão
Microsoft Business Solutions (MBS).

Prado aponta que o pequeno
empresário também precisa ter um
controle das vendas, necessita investir
para crescer, alavancar os negócios e
melhorar o relacionamento, o que
representa uma grande oportunidade.
"Existe um contingente grande de
empresas que não possui nenhuma
ferramenta, não tem coisas básicas
como registro ou cadastro de clientes.
Assim como temos empresas de porte
nas quais o CRM já existe, mas que
buscam fazer uma troca. O nosso trunfo
está no menor TCO. O Gartner afirma
que nosso CRM chega a 20% do custo
dos grandes players. E isso sem falar em
uma implementação menos onerosa",



compara Fritou, da Microsoft.
Na análise das verticais, Assis aponta

ainda que a área de serviços começou a
investir, porém tem uma boa caminhada
no tema, enquanto os setores de
indústria e a de agrobusiness estão muito
atrasados. "Acredito que as companhias

de seguros estão muito defasadas, a
segmentação delas ainda é por produto.
Já tivemos algumas oportunidades, mas
eles ainda não olham bem o cliente",
garante Fernanda, da SAS. Uma exceção
neste caso é a AGF como pode ser visto
no box: Aos milhares.

Ferramentas e soluções
Todos os executivos afirmam que as

soluções de suas empresas atendem a
visão de 360°. Fernanda, da SAS,
aponta, entretanto, que os clientes
contratam de forma modular. "Alguns
clientes não trabalham com modelos
preditivos. E, uma vez que a empresa

tem os dados estruturados, consegue
fazer muito mais a partir do CRM
analítico. Nossa nova suíte abrange até
mesmo campanhas online, que era uma
demanda das telcos e bancos. Quem
trabalha com "propensão de compras",
'pode assim otimizar as campanhas que
podem trazer um melhor resultado",

completa. Em dezembro, a SÃS lança a
versão 5.1, cuja grande novidade é o
scoring online e o real-time decision
manager, que faz a escolha da melhor

oferta para o cliente de forma online.
Já a Informática Corporation,

empresa global com 2.850 clientes em
todo o mundo, aposta no Data Quality
Assessment dentro do modelo de SaaS
(software como serviço), para integrar os
dados e unificar as ilhas. "Usamos regras
de qualidade de dados, gerando uma
informação única e consistente. Não

basta gerar o dado é preciso ter
qualidade, segurança e oferecer o tempo

adequado de resposta para as áreas de
negócios", explica Assis,

O quesito performance é primordial,
a janela entre processar e entregar a
informação é cada vez menor. "Ao
trabalhar dentro do conceito de
reutilização de componentes, o cliente
pode conectar camadas de negócios
com as regras de negócios de cada

software, como SAP e outros. Outro
ponto importante é conhecer o DNA da
informação, como ela foi gerada,

processada e quais as regras", finaliza o
executivo da Informática Corporation.

Fritolí, da Microsoft, destaca que a
solução da companhia é mais leve e
flexível que seus concorrentes e enfatiza
a idéia de trabalhar com o canal. "É

importante ter um parceiro de negócios,
mais até que de tecnologia. Até como
forma de saber se será uma solução que
vai trabalhar com o legado ou ser turn-

key. O Dynamics está pronto para se
integrar com o que já existe na casa do
usuário", admite. A solução, ele continua,
permite que o cliente tenha o CRM em
todas as áreas, independente da vertical

ou mesmo do departamento.
"É comum falarmos com clientes

que estão se sentindo perdidos, que
sentem que não tem continuidade de um
determinado fabricante ou vêem que a
migração para uma nova versão é muito
cara", argumenta Prado, da Microsoft.
Como comparação, ele afirma, que um
projeto com o Dynamics custa 1/3 de
outras soluções concorrentes.
Especialmente se olhados os custos de
manutenção. O executivo enfatiza que
uma grande parte de seus clientes já
migrou para a versão 3.0, a mais recente,
sem que isto tenha representado
investimento adicional. "No Dynamics

A pesquisa de soluções da Wurth no Brasil passou por contatos com parceiros
A até que a área de TI listou os fornecedores com presença local. "Buscamos a

solução que se adequava melhor a nossa área de atuação, E dentre todas
chegamos a Plusoft. Um fator determinante foi a experiência da Plusoft no mercado,
seus clientes e a estrutura da companhia. Assim como a área de treinamento deles",
admite Kitahara. E ainda a integração natural do CRM com o ERP da Logocenter,
utilizado pela Wurth, e o sistema de telefonia da Philips, que poderiam ser gargalos na
implementação.

O inicio do projeto aconteceu entre junho e julho e terminou em dezembro do
mesmo ano, fruto do trabalho conjunto do pessoal da Plusoft e da área de TI da
empresa. "O planejamento foi muito bem feito para que nada parasse, sem percalços.
Nossa área de relacionamento não registrou nenhum problema na transição", garante
Kitahara.

A primeira área implementada foi a ponta do call-center, e a partir dela todo o
processo ocorreu rapidamente, de acordo com o executivo. Como resultado, a Wurth
conseguiu uma resposta muito mais rápida para o cliente. "Temos o objetivo de venda
dos produtos, mas buscamos vender valor agregado. Com a melhor qualidade no
atendimento ao cliente, reduzimos em 10% o tempo de resposta no primeiro
momento, e agora chegamos aos 15%. Temos registros de todas as manifestações
que ele faz conosco, e o relacionamento está mais pontual. Conquistamos ainda uma
melhoria de produtividade de 30% nas áreas envolvidas nos processos, com aumento
do tempo de resposta e mais agilidade", conclui.

A Wurth Brasil se tornou um pólo de atração com visitas de outras empresas do
grupo alemão na região, como a filial do México que observou o trabalho realizado. E
até a mesmo a Toyota Brasil, cliente da Wurth, também se mostrou curiosa. "Para
todos, dizemos que o processo depende muito das pessoas envolvidas, a ferramenta
é 30% e o pessoal é 70%", completa Kitahara.



não é preciso gastar a mais em novas
versões. E criamos uma plataforma, mais
pio que um produto, permitindo que
sejam desenvolvidas novas
funcionalidades, não construímos uma
caixa-preta", conclui.

A L3, que representa as soluções da
SalesCentric no país, aposta na
aderência ao Dynamics, da Microsoft.
:"0 diferencial do produto a ser
comercializado será a facilidade na
manutenção e visualização dos dados do
CRM de uma forma mais objetiva e ágil.
Permitindo às empresas otimizar e
construir cadeias de contatos
visualmente, através do software",
explica o CEO da L3, Leandro Lopes.

Já a SAP aponta no conceito de one-
office, criando portais, data warehouse e
promovendo a integração das bases de
dados. "Nos plugamos na informacão'de
concorrentes. Trato tudo como um legado
a partir do Netweaver", garante Altavista.
Integração, aliás, é a palavra de ordem de
todos os fornecedores. "Temos experiência
na nossa base de clientes e nela não
temos grandes dificuldades, os processos
estão estabelecidos e é preciso apenas
trazer a informação para a ponta. Quem
pão está na nossa base precisa criação
apenas uma nova camada", argumenta o
executivo.

Para Altavista, a diferença entre ERP
e CRM no quesito integração é simples:
o ERP seria algo mais abrangente e mais
complexo, aonde um simples pedido de

que existem na empresa. Entretanto,
aqui, o velho problema de corrigir nome
e endereço em diferentes bancos de
dados deve ser corrigido o quanto antes.

O cenário que temos hoje é que as
empresas têm problemas de qualidade
de dados que são detectados apenas na
hora da integração. Um processo que vai
rodar em todos os sistemas, e que agora
elas começam a entender ao construir
pontos de contenção de qualidade da
informação. "Temos um número de
empresas caminhando rápido, porém
ainda existe um bom contingente que
desconhece o problema", alerta Assis.
Algo que se amplifica quando uma
empresa precisa agregar o legado de
uma companhia recém adquirida, por
exemplo.

A melhor estratégia de integração em
CRM é em cima de processos e da
cultura das pessoas. Abrir a caixa-preta

vendas vai para todas as áreas da
empresa. Já o CRM não tem processos
tão amarrados, utilizando as informações

deve ser algo que parte de cima para
baixo, de uma estratégia maior. Quem
tem a ilusão que a tecnologia vai resolver

de pessoas que contabiliza 800 mil apólices moveu a AGF
Seguros a buscar uma nova solução de CRM, dentro do
programa de melhoria da excelência operacional dos serviços a
corretores, parceiros e clientes. "Neste programa há vários
desafios correndo em paralelo, cada um deles busca melhorar
um pilar de fundamento de negócios da companhia", conta
Emílio Vieira, CIO responsável por uma equipe de 150
profissionais na AGF Seguros.

No projeto específico de Gestão Integrada de Negócios, a
seguradora buscava otimizar seu portal de relacionamento e
melhorar as relações diretas, com os corretores, e indiretas, com
os segurados. "Nossos parceiros da área comercial precisavam
de uma solução integrada que tivesse opção de mobilidade,
fosse parametrizada e facilmente integrável com os sistemas de
seguros já existentes", explica Vieira. A saída foi a contratação da
solução Microsoft Dynamics CRM 3.0, customizada aos
processos da AGF com ajuda da integradora de serviços
Columbus IT.

Vieira admite que o grande desafio foi garantir que o novo
modelo fosse aceito em substituição a um sistema departamental
específico há muito utilizado . Para ajudar a equipe de TI na
escolha, foi montada uma matriz comparativa que avaliava
requisitos funcionais e arquiteturais, como integração,

compatibilidade e evolução da plataforma, e analisava riscos de
implementação, como prazo e complexidade, e custos em cada
uma das ferramentas existentes. "A decisão acabou saindo de
um consenso entre a áreas de negócios e a área de TI e
operações, que ponderaram todos os aspectos eleitos e o
suporte da Columbus IT e da Microsoft", detalha Vieira.

A implementação da ferramenta buscou automatizar a força
de vendas ao mesmo tempo em que estabeleceu um fluxo
eletrônico de interações do corretor com as áreas técnicas que
fazem cotação, envolvendo os gerentes de contas. "A solução
trata de gestão de oportunidades, visitas, campanhas, resultados
negociais, níveis de serviços acordados (SLAs) para
atendimentos técnicos e administrativos aos corretores, além de
prover uma base de conhecimento para auxiliar as áreas
técnicas, comercial e de retaguarda a oferecerem melhores
serviços", cita Vieira. Faz parte desta plataforma, ainda, o
controle de todas as interações que envolvam pedidos de serviço
do corretor, a gestão de todas as oportunidades de negócios e a
administração de campanhas de marketing.

O Dynamics está em operação na AGF Seguros desde o
início do ano e, na avaliação de Vieira, já é possível comprovar as
facilidades e funcionalidades da solução. "A principal vantagem
de uma solução integrada se dá em longo prazo. A implantação
inicial é um pouco mais difícil, mas compensa, pois contempla
várias necessidades importantes que teriam de ser desenvolvidas
mais à frente", argumenta o executivo.

O que fazer quando o relacionamento chega aos centenas
de milhares de clientes? O desafio de fazer com que 10
mil corretores aprimorassem o contato com uma massa



tudo, está enganado. Áreas como
vendas e marketing, que são aquelas
mais propensas a criar ilhas, são as que
têm uma maior necessidade de um CRM
360°. Ou seja, a maior ilha de resistência
é, em tese, quem mais se beneficia.
"A área de negócios é nossa maior
aliada, assim como TI que vê que é
mais fácil todo o suporte", assegura
Prado, da Microsoft.

Para Altavista, da SAP, o CRM
começa muitas vezes em uma camada
estratégica, não apenas de TI. "Já
tivemos demandas até mesmo de CFOs.
Mas não falamos de produto, ele quer
saber o que podemos fazer, nossa visão
de futuro, por quê SAP, por quê agora",
explica. Para ajudar nessa tarefa, a
empresa alemã possui parcerias para
todos os tipos e tamanhos, de um canal
voltado para o SMB a acordos com as
grandes consultorias, e campanhas em
conjunto para negócios e
implementação.

No entanto, o maior problema em
um projeto reside no campo das

pessoas. O principal ponto é que existe
hoje uma zona de conforto na qual os
indivíduos ainda resistem a sair. As
pessoas querem construir na linguagem
que a "ilha" utiliza e não partir para as
melhores práticas. Querem construir
"camadas" infinitas entre as ilhas e a
empresa como um todo. E tem um quê
de retenção do poder na receita. Ao não
ter uma maior cultura, os executivos não
conseguem convencer a direção a
desembolsar o budget para o projeto.
Mas nem todos são pessimistas. "O
nosso mercado está mais maduro para
aceitar uma ferramenta de CRM, as
empresas não sabiam exatamente o que
fazer, qual informação seria tratada. Hoje,
o cliente está pronto, não apenas
interessado no hype", assegura Ana
Vibancos, executiva da SAP.

O mercado ainda é muito grande e
parece ter se curado da ressaca de
conviver com a expectativa alta e até
errada dos benefícios dos CRMs lá atrás,
em projetos que resultaram em fracasso.
"Não é por acaso que o CRM é o nosso

produto que mais cresce, o Brasil é o 8 o
maior mercado para a Microsoft. Muitas
empresas não foram bem atendidas por
outros fornecedores e ainda existe muita
gente com soluções heterogêneas dentro
de casa", garante Prado. Agora, como:
um todo, os investimentos se tornaram^
mais responsáveis.
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