
investimento em estratégias de
aproximação com o consumidor é
um dos pontos centrais no negócio
da fabricante de bebidas Femsa
Cerveja Brasil, dona das marcas
Kaiser, Bavária, Xingu e Sol. A com-

panhia foi a primeira em sua área de atuação a
estampar, no rótulo dos produtos, um número
de telefone para atendimento ao público. No
início deste ano, a empresa decidiu renovar a
infra-estrutura de TI que apoia o relaciona-
mento com os clientes. A cervejaria de origem
mexicana fez um upgrade em seu sistema de
CRM (Customer Relationship Management) e
ainda este ano adotará uma nova plataforma de
call center. A central de atendimento tem uma
importância comercial estratégica. Atualmente,
as vendas por telefone representam 42% do
faturamento da companhia no país.

Nesse projeto, o principal objetivo da empre-
sa, que no Brasil usa o sistema de distribuição
da Coca-Cola, foi ganhar mais eficiência no
tempo de resposta ao público, uma exigência
em um setor que precisa seguir normas rígidas
de atendimento devido a regras do código do
consumidor. O upgrade também visou adaptar
a ferramenta de relacionamento com clientes ao
ERP da SAP, que foi adotado como sistema de
gestão padrão pela matriz mexicana, no ano

passado. Para isso, foi necessário desenvolver
e aprimorar a integração com o SAP por meio
da criação de regras de negócio e melhoria da
interface do CRM. O sistema de relaciona-
mento com o cliente usado na Femsa é o
Plusoft, adotado ha dez anos, quando a
empresa ainda pertencia à companhia
canadense Molson. Atualmente, com a atual-
ização, o sistema está na versão 5.

Houve um redesenho do processo de atendi-
mento, que foi dividido em quatro módulos:
telefone ativo, telefone receptivo, sistema de
atendimento ao consumidor (SAC) e programa
de fidelidade. "O objetivo era adotar um pro-
cedimento de recepção de ligação que fosse
rnais amigável para o consumidor", afirma
Adriana Bernardes, gerente de call center da
Femsa. A grande vantagem da nova versão do
produto, segundo Gerôncio Júnior, gerente de
TI da Femsa, é a possibilidade de criar infor-
mações por meio do cruzamento de dados
obtidos no atendimento, numa espécie de BI
(Business Intelligence) exclusivo da área.

Com a tecnologia, foram construídos indi-
cadores de serviço como, por exemplo, quan-
tidade de solicitações e tempo de resposta
para o cliente. Ao adotar a ferramenta, a
empresa pôde estabelecer uma política de
metas de atendimento, que é utilizada nas
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três principais atividades da empresa -
comércio, fabricação e distribuição. "Todos os
gestores têm acesso aos indicadores", diz
Adriana. Para se ter uma idéia, apenas a área
de SAC recebe 50 mil ligações por mês. Com
esses números, foi possível criar um
repositório de informações para as áreas. A
empresa trabalha com dois bancos de dados: o
Oracle para o SAP e o SQL Server para o CRM
da Plusoft. "Com o projeto, todo o call center
foi centralizado na principal unidade da
empresa em São Paulo. Anteriormente, o
atendimento ficava espalhado por oito difer-
entes unidades operacionais da Fernsa, dis-
tribuídas por sete estados. Atualmente são 67
postos de atendimento que permitem o tra-
balho de 91 atendentes. A ferramenta passou
a fazer parte do processo decisório dentro da
organização." Hoje não existe reunião de dire-
toria sem o uso dos relatórios produzidos
pelo sistema", diz Adriana.

Após a implementação do CRM, o-restante do
projeto deve ser concluído até setembro deste
ano, quando a empresa passará a adotar uma
nova plataforma de contact center IP, fornecida
pela Altitude Software. "Com a conclusão, tere-
mos uma verdadeira plataforma de CRM" afir-
ma Gerôncio Júnior. ®
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