
epois de passar por urna agressiva
estratégia de expansão, com a aqui-
sição de seis empresas no Brasil, a
operadora de telefonia celular Claro,
hoje com 28 milhões de clientes,

precisava unificar e centralizar as informações
dos data warehouses das companhias, que fica-
vam em regiões diferentes do país. Controlada
pela América Móvil, um dos cinco maiores
grupos de telefonia móvel do mundo, a Claro
iniciou, em 2004, por decisão dos acionistas,
um projeto de centralização dos dados, que
começou com os sistemas de billing e o SAP.
"Faltava encontrar uma estratégia para aumen-
tar a retenção de clientes", afirma Ricardo
Santoro, diretor executivo de TI da Claro. No
final de 2005, a operadora resolveu investir na
implementação de uma solução de BI (Business
Intelligence) para tentar resolver o problema.

O primeiro passo foi unificar os data ware-
houses originários das empresas que formaram
a operadora: Americel, ATL, BCP Nordeste,
BCP SP, Claro Digital e Tess. O trabalho envol-
veu a centralização dos dados sobre tráfego,
receita e clientes, por regional, criando uma
visão única por produtos pré-pago e pós-pago.



Num segundo momento, os dados de receita
foram integrados com as informações de inter-
conexão, co-billing e roaming'. Em oito meses,
75 usuários dos departamentos comercial e de
marketing passaram a ter acesso a informações
de vendas atualizadas diariamente — serviço
que antes levava três dias. Os dados sobre a
base de assinantes passaram a ser atualizados
com um dia de atraso. Com isso, as ações de
retenção de clientes tornaram-se mais efetivas.
O BI continuará em implantação até o final de
2008. A meta é chegar a 200 usuários, com a
utilização do BI também nas áreas financeira,
de planejamento, cobrança e atendimento a
clientes. Também foi desenvolvido um algorit-
mo de compressão, que reduziu o consumo de
storage. Hoje, os 40 bilhões de linhas de infor-
mação utilizam 10,5 TB de espaço.

CRM analítico Depois de ter conseguido
uma visão única do cliente e disponibilizar o
acesso às informações, a Claro partiu rumo à
qualificação das informações. Em 2006,
começou a implantar um sistema de CRM
(Customer Relationship Management), unifi-
cando nove aplicações utilizadas pelo call cen-
ter, que conta com 7 mil posições de atendi-
mento. A primeira etapa da iniciativa teve o
objetivo de atender os clientes pré-pagos, que
representam 80% da base da empresa. Com
legados desenvolvidos internamente ou por
antigos fornecedores, o principal desafio foi
integrá-los e criar intefaces com a nova solu-
ção. "Chegamos até a criar documentação para
alguns sistemas", diz Santoro. Segundo ele,
depois de superadas as dificuldades, o CRM
começou a funcionar em quatro meses,
melhorando o fluxo de informação para as
regionais e o marketing. Com o acesso aos
dados analíticos por meio da nova plataforma,
é possível avaliar o comportamento dos clien-
tes, permitindo decisões rápidas, fator crucial
no competitivo mercado de telefonia celular.

Os processos deixaram de ser manuais e
foram criadas 1,2 mil regras de workflow, que

podem ser implementadas e adaptadas de
acordo com os processos e as necessidades das
regionais. Também começam a funcionar as
etapas de data quality, com o refinamento da
qualidade das informações cadastrais, e a in-
clusão de novos data marts vindos do BI, como
os dados de cobrança e receita. O projeto já
começa a apresentar resultados, principalmen-
te para a imagem da empresa. O uso do CRM
no atendimento ao cliente permitiu que a Claro
deixasse o posto nada confortável de operado-
ra de cobertura nacional com o maior número
de reclamações na Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações). "Conseguimos identificar
melhor as causas das reclamações e corrigir os
problemas na origem", diz Santoro. Antes da
implantação dos sistemas de BI e CRM, o volu-
me total de reclamações, dividido pela base de
assinantes, era de 0.47 no pré-pago e de 1,20
no pós. Esse número caiu, este ano, para 0,26 e
0,81, respectivamente.

A empresa conseguiu reduzir em 10% as
reclamações enviadas à Anatel e ao Procon e
em 20% as rechamadas. Segundo Santoro,
também foi possível minimizar fraudes, ter
maior controle sobre o processo e gerenciar o
nível de satisfação dos clientes de maior valor.
Hoje, o call center da Claro faz cerca de 7
milhões de atendimentos por mês. Só de soli-
citações de extrato pré-pago são aproximada-
mente 3 mil mensais e mais de 11 mil ordens de
serviços. A próxima etapa do projeto de CRM é
ampliar o número de usuários para as lojas pró-
prias, as áreas de vendas e a de retenção.
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