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conta ainda que uma das importantes
decisões tomadas foi a disponibiliza-
çào de diversos canais de contato com
a empresa. "Termos um aten-
dimento on-line via internet
foi uma demanda crescente
originada principalmente de
clientes que utilizavam o e-
mail corno meio de conta-
to", finaliza. A diretora de
marketing da Plusoft, Anna
Zappa, completa dizendo
que a empresa aposta na ino-
vação constante e na anteci-
pação das necessidades de
seus clientes, desenvolvendo solu-
ções que contemplem todo o ciclo de
customer experience e promovam a

criação de marcas fortes.
Usuária do Siebel CRM,

da Oracle, desde 2001, a
Sky Brasil é outra compa-

nhia que contabiliza benefícios. A
ferramenta possibilitou que a empre-
sa estivesse 100% comprometida

com seus clientes, como salienta o
gerente de sistemas e responsável
pela implantação, Maurício Bianco.
Ele conta que a empresa teve uma
significativa redução de retrabalhos
nas residências dos clientes bem
corno precisão nos agendamentos de
visitas. "Estamos trabalhando no ajus-
te fino em busca de mais eficiência
reduzindo prazos em vários servi-
ços", justifica Bianco. Francisco
Chang, diretor de alianças e canais
da Oracle do Brasil, afirma que o
Siebel CRM possibilita urna oferta
mais completa de soluções CRM dis-
poníveis nos modelos on demand e
no modelo de licenças tradicional.
"Desde o lançamento do primeiro
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banco de dados relacionai-lo mun-
do, em 1977, a Oracle tem contribuí-
do para a revolução tecnológica que
mudou definitivamente os negócios
das empresas. Fomos a primeira em-
presa de software a desenvolver e
distribuir ao mercado corporativo so-
luções de TI 100% habilitadas para
internet", diz Chang.

Na Pirelli, o Microsoft Dynamics
CRM foi quem contribuiu para os re-
sultados positivos ao acompanhar o
histórico dos contatos de seus clien-
tes, visualizar a participação em e-
learning e na obtenção de uma maior
visibilidade dos chamados e controle
de SLAs. O diretor de TI da Pirelli,
Ricardo Miranda, que utiliza a solu-

ção da Microsoft desde janeiro do
ano passado, afirma que a ferramen-
ta é bem completa e que o próximo
passo é implementar pesquisa de sa-
tisfação automática. De acordo com
Maurício Prado, gerente-geral da di-

visão Microsoft Business
Solutions, na Microsoft
Brasil, a nova versão do
CRM, o Microsoft Dynamics
CRM 4.0, vem completar a
oferta da companhia de so-
luções para gestão de rela-
cionamento com o cliente.
"Trata-se de uma solução
inovadora que possibilita às
empresas gerenciarem suas
relações com os clientes tão

bem quanto sua cadeia de fornece-
dores", revela Prado.

A Allianz Seguros, também apoia-
da na solução Microsoft, é nova na
experiência - iniciou a implementa-
ção em maio de 2007 -, e aposta no



CRM como canal para otimizar a taxa
de conversão de negócios e o relacio-
namento com os corretores. As infor-
mações estratégicas geradas
pela solução para as áreas
de produtos, comercial e de
operações proporcionou
redimensionamento de e-
quipes para melhorar SLAs,
identificação e solução de
problemas recorrentes no
service desk, reação à ini-
ciativas de concorrentes.
Uma das novidades apon-
tadas pelo diretor de ope-
rações e TI, Emílio Vieira,
é a difusão do uso da ferra-
menta em mobilidade
(PDAs). Outra empresa que
aposta no CRM é a Delia Via Pneus.
Com a implementação da solução
da Totvs ha quase dois anos, a em-
presa passou a ter um melhor co-
nhecimento do seu público. "Com
isso temos hoje a possibilidade da
criação de campanhas e promoções
específicas para um determinado
grupo de clientes", conta Marcos

Paulo Corrêa, C!O da em-
presa. O executivo revela
ainda que a Delia Via está
desenvolvendo ferramentas
internas que estão sendo
incorporadas ao CRM para
atender as novas necessi-
dades que surgiram após a

implantação do produto.
A Nestlé, também cliente há 13

anos da Plusoft, justifica contar com
processos mais modernos de relacio-
namento. Alice Hirose, gerente de
gestão de relacionamento da empre-
sa alimentícia, fala dos benefícios da
implementação do CRM, como a
possibilidade de registro de histórico

do relacionamento, interfaces com
outras áreas e da extração de relató-
rios. Ela afirma, porém, que a infor-
mação precisa gerar conhecimento e
inteligência, pois ela ern si pode não
ter utilidade. "Nesse sentido, nosso
departamento presta serviço para
toda a empresa e os relatórios são en-
viados para todos os níveis, depen-
dendo da necessidade e relevância.
Realizamos um up-grade recente-
mente e ainda estamos em fase de
implementação e avaliação de algu-
mas melhorias", diz Alice.

DISSEMINAÇÃO
Os resultados positivos não ficam

apenas em companhias globais, como
demonstram as pesquisas de tendên-
cias de mercado dos institutos de pes-
quisa. Sérgio Galbinski, da Casa Louro,
uma rede de lojas de moda feminina,
que faz uso do CRM da Dinamize des-
de 2002, conta que um dos benefícios
foi a otimização do envio das mensa-
gens. Antes enviadas pelo correio, ago-
ra são mandadas para os clientes por
e-mail, o que diminuiu muito os custos
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e aumentou a agilidade em suas pro-
moções. "É claro que o ganho mesmo
não está na redução de custos. O ga-
nho real está na criação do canal de
comunicação e tabulação das opiniões
dos clientes. Desta forma podemos afi-
nar nossas ações de marketing e com-
pras com as reais possibilidades de
fechamento de vendas", avalia
Galbinski. Júlio César dos Santos, dire-
tor comercial da Dinamize, comple-
menta dizendo que o foco da empresa
tem sido o e-mail marketing. "A Casa
Louro nos surpreendeu pelo uso de
CRM de forma natural e integrado a
seu processo de venda", diz Santos.

Com seu sistema integrado pela
solução da Deak Sistemas, imple-
mentada em 2004, a Couro Top
Revestimentos Automotivos otimi-
zou o planejamento da produção e
os principais controles da empresa.
Hoje, além de saber quais os produ-
tos que o cliente comprou, é possí-

vel enxergar qual o
fornecedor da matéria pri-
ma utilizada e qual o nu-
mero da nota fiscal e lote
do produto utilizado. "Com
o cadastro de clientes inte-
grado ao módulo de produção, nos-
so atendimento ao cliente enxerga
em tempo real qual a situação do
serviço realizado e em que processo

produtivo ele se encontra, anteci-
pando as informações aos nossos
clientes e evitando vários transtor-
nos. A agilidade em passar as infor-

mações corretas aos nossos
clientes nos coloca bem a
frente de nossos concor-
rentes que não possui tal
ferramenta", avalia a dire-
tora comercial Adriana
Miotto. A executiva diz
ainda que, com o amadu-
recimento do sistema na
empresa, já estão investin-
do na criação de novos re-
latórios gerenciais. "Nossa
maior contribuição é trans-
mitir conhecimento e gerar
produtividade para nossos
clientes. Para isso, oferece-

mos diversos tipos de treinamentos
para ajudar no processo de amadu-
recimento dos usuários", conta Luis
Deak, presidente da Deak Sistemas.
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OS DESAFIOS DO CRM ,
Gerenciar o relacionamento com

clientes é um processo e, como tal, deve
incorporar a metodologia de melhoria
contínua. Desafios e obstáculos exis-
tem, mas as empresas têm de estar pre-
paradas para superá-los. Para Kinoshita,
da SulAmérica, um dos grandes desa-
fios é a velocidade de mudança do
mundo. "O consumidor está cada vez
rnais informado e consequentemente
mais exigente. Ele assimila a melhor ex-
periência, independente se a teve com
uma montadora de automóveis, banco,
ou qualquer outra empresa, transfor-
mando-a em sua referência. A partir
deste momento, a sua exigência fica
neste patamar e este é o nosso foco."

Um dos principais problemas apon-
tados por Corrêa, da Delia Via Pneus,
é a manutenção das informações ne-
cessárias para a tomada de informa-
ção. "Nem sempre todos os clientes
estão dispostos a fornecer informa-
ções que, para nós, são de extrema
importância. Mas estamos desenvol-
vendo ferramentas/controles internos
para sanar essa deficiência." Miranda,
da Pirelli, acredita que uma das difi-
culdades seja fazer com que a ferra-
menta auxilie mais em um trabalho
ativo que reativo, ou seja, capturar o
dado relevante de modo correto para

acompanhamento, solução
e posterior estatística para a
tomada de decisão.

Fazer planejamento deta-
lhado antes de implementar
a ferramenta é outro desafio das em-
presas. Segundo Cunha, da Sky
Brasil, entender a dinâmica da em-
presa e seus processos para depois
adequá-los a uma ferramenta de
CRM é essencial para a eficácia da
mesma. A resistência à aceitação de
um controle diário de objetivos tam-
bém é apontado por Vieira, da
Allianz, como um impeditivo. Miotto,
da Couro Top, concorda. "Os usuá-
rios são muito resistentes às mudan-
ças. No nosso caso, em que não
existia nenhum sistema na área pro-
dutiva e os funcionários não tinham

conhecimento em informática, as di-
ficuldades foram ainda maiores.
Outra dificuldade foi conscientizar
os usuários que o sistema não é uma

i solução mágica e que é pre-
ciso muito trabalho para en-
tender como funciona e
poder fazer o melhor encai-
xe possível entre a empresa
e o sistema/' Alice, da
Nestlé, diz ainda que os de-
safios hoje dizem mais res-
peito à infra-estrutura e a
inter-relaçao com outras
áreas de suporte da empre-
sa do que internamente com
os colaboradores, uma vez
que os profissionais estão

muito acostumados a trabalhar com
diferentes lipos de ferramenta.

INDISPENSÁVEL COMPETÊNCIA
O segredo do sucesso está na capaci-

tação de pessoal. A gestão dos colabo-
radores, por ser considerada crítica, é o
principal pilar. "Para mantê-los com-
prometidos precisamos de motivação,
motivação e motivação. E o exemplo
da auto-moíivação deve vir de seus su-
periores, para criamos um clima organi-
zacional favorável a desempenharmos
nosso papel", destaca Kinoshita, da
SulAmérica. A Casa Louro conta a táti-
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ca utilizada para motivar seus colabora-
dores: uma premiação por cada cliente
cadastrado no mailing. No caso da Sky
Brasil, existem indicadores para todos
os serviços, o que permite controlar as
atividades dos colaboradores. Os indi-
cadores também são peças fundamen-
tais para elevar a qualidade do serviço
da Couro Top. "Com a implantação da
ISO 9000:2000, os treinamentos dos
nossos funcionários são planejados e
documentados por meio de treinamen-
tos constantes", afirma Miotto.

Na Nestlé, acredita-se que a questão
do desenvolvimento de pessoas é cru-
cial em qualquer área. "No setor de re-
lacionamento, esse fator traz o
diferencial desejado quando já se tem
os demais recursos solucionados", diz
Alice. Para Vieira, da Allianz, a neces-
sidade de formar adequadamente seus
profissionais e de mantê-los compro-
metidos com os objetivos planejados é
vital. "O uso de ferramentas simples,
que favoreçam o acompanhamento
dos objetivos de negócios é um fator
de diferenciação." A Delia Via Pneus
também investe constantemente no
aprimoramento dos profissionais, mu-
niciando sempre com informações es-
tratégicas para urn melhor atendimento
e para se obter um melhor resultado
nas operações.
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