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RESUMO

Este case se destina a exercitar e estudar os conceitos de Intranet e Extranet, duas fer-
ramentas essenciais da era digital. No case iremos estudar uma empresa fictícia, chamada 
Vittallia, que atua na indústria farmacêutica, mais precisamente fabricando medicamen-
tos para doenças do coração. Iremos analisar como a empresa utilizou as ferramentas de 
Intranet e Extranet para treinar funcionários, realizar ações de endomarketing e fidelizar 
clientes e parceiros com a marca. Passo a passo, iremos visualizar como é possível otimizar 
processos, medir resultados e administrar treinamentos usando a tecnologia da empresa a 
favor dos funcionários e colaboradores.
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INTRODUÇÃO

A “Vittallia” é uma empresa paulista que atua na in-

dústria farmacêutica, mais especificamente no ramo 

de medicamentos para doenças cardiovasculares. A 

empresa já tem certa notoriedade com sua marca e 

seus produtos são vistos como sinônimo de qualidade 

e confiança.

Apesar de estar com ótimos números nas vendas e 

um elevado share of mind perante o público consu-

midor, a “Vittallia” enfrenta alguns problemas com 

seu público interno. Pesquisas recentes mostraram 

que a equipe de vendas, que é formada por quase 

mil funcionários, apresenta um gasto muito grande 

com treinamentos e eventos especiais, só que a “Vit-

tallia” não consegue medir a eficiência de todos es-

ses esforços, e muitos deles não são aproveitados da 

melhor maneira.

Outro problema existente dentro da empresa é o de 

não haver um canal de comunicação ou pesquisa de 

satisfação que funcione. O departamento de Recur-

sos Humanos tentou, por diversas vezes, aplicar pes-

quisas e até fez uma revista de circulação interna, 

mas nada deu resultado efetivo.

Após inúmeras decisões estratégicas e reuniões com 

a equipe de Tecnologia e Infraestrutura, foi decidido 

que seria criada uma Intranet para os funcionários 

da “Vittallia”, especialmente para ser utilizada em 

ações dirigidas à equipe de vendas. Além do e-mail, 

forma de comunicação já consagrada na empresa, 

agora os funcionários terão um canal interativo para 

saber com detalhes tudo que acontece na empresa, 

podendo opinar e até mesmo participar de pesquisas 

e treinamentos 100% digitais.

Uma agência de comunicação foi chamada para es-

truturar a parte gráfica e conteúdo do projeto.

Este material se destina a estudar como, na era digi-

tal, a tecnologia pode ser utilizada para aperfeiçoar 

processos, ouvir funcionários e minimizar erros.

Histórico da empresa

Como supracitado, a “Vittallia” é uma empresa fictícia 

criada para os fins desse estudo de caso. A empresa 

surgiu em 1989 tendo o pioneirismo e a pesquisa de 

ponta como seus estandartes de mercado.

A empresa cresceu ganhando notoriedade e confian-

ça no segmento que atua; hoje é altamente reco-

nhecida como padrão de segurança e qualidade na 

fabricação e distribuição de medicamentos voltados 

ao tratamento de pacientes com doenças do coração 

e problemas vasculares.

A empresa nos últimos anos vem passando por um 

intenso programa de re-estruturação de seus proces-

sos com o intuito de conseguir certificados ISO, além 

das certificações básicas que toda empresa farma-

cêutica deve ter. Para isso, contratou equipes de con-

sultores e gestores de processos que foram estudar o 

ambiente interno da empresa.

O departamento de vendas hoje apresenta um gasto 

muito alto dentro do orçamento da empresa e pro-

blemas de comunicação e falhas em treinamentos 

acarretam perdas fantásticas de tempo e dinheiro.

A indústria farmacêutica possui players extrema-

mente fortes e agressivos, sendo que nomes como 

Pfeizer, Novartis e Biossintética são concorrentes que 

fazem frente a qualquer oponente. A “Vittallia” não 

pode se permitir errar com a equipe de vendas e para 

isso precisa modernizar o canal de comunicação e 

controle da mesma.

Para tal, será utilizada uma intranet visando o bem 

de todos os funcionários, mas com certeza a equipe 

de vendas será o maior alvo desta ação. A ferramen-

ta irá permitir um aumento de eficácia nos processos 

e será uma excelente base de contato, pesquisa e 

controle que fará interface com os colaboradores.

Público-Alvo

Nesse case teremos o desafio de trabalhar o público 

interno da “Vittallia”, mais especificamente sua equi-

pe de vendas; que é formada por homens, classe B, 

com idades entre 28 a 35 anos, moradores da cidade 

de São Paulo. Vale frisar que a equipe de vendas atua 

nas regiões Sudeste e Sul intensamente, locais onde 

a marca tem mais notoriedade.

Os vendedores da “Vittallia” têm conhecimentos bá-

sicos de tecnologia e manejo de computadores. Dos 

mil vendedores, 350 possuem grau superior comple-

to, o restante só terminou o colegial. Gostam de mú-

sica pop, 80% são casados e têm filhos, apreciam o 

passeio no shopping e ir a bares com os amigos.
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O público é extremamente ligado no mundo dos es-

portes, sendo que futebol e fórmula 1 são os favori-

tos. Marcas como Skol, C&A, Playboy e SporTV são 

referenciais para o perfil dos vendedores.

Mais da metade do público vê a empresa apenas como 

um local onde eles devem vender muito para ganhar 

comissão, não reconhecendo os treinamentos de ven-

das como algo útil e sim como perda de tempo. A maio-

ria não enxerga a importância do trabalho em equipe e 

isso é extremamente ruim para a “Vittallia”.

A implementação de uma intranet

A “Vittallia” irá ganhar sua intranet. O processo será 

feito em etapas e devidamente monitorado por uma 

equipe de T.I. contratada especialmente para o caso. 

No primeiro mês será montada a base tecnológica de 

servidores que irá levar até os funcionários a intra-

net, que receberá o nome “IntraVitta”.

Assim que instalada, serão feitos testes de interface 

e usabilidade e os funcionários poderão opinar e dar 

sugestões de melhora, para então ser colocada 100% 

em funcionamento.

A intranet trará os seguintes benefícios para a equipe 

de vendas:

• Após cada treinamento que os funcionários recebe-

rem, serão convidados a participar de uma espécie de 

corrida virtual, onde serão apresentados desafios no 

modelo de QUIZ Games e Enigmas. Os melhores de-

sempenhos serão premiados com brindes como chur-

rasqueiras, ingressos de futebol, camisetas de time e 

DVDs de shows. Para o funcionário fica a sensação de 

recompensa e para a “Vittallia” fica um medidor, em 

tempo real, que aponta em gráficos perfeitos onde os 

funcionários estão acertando e errando mais. Logo, 

baseado nessa ferramenta, é possível atender casos 

em grupos específicos e oferecer treinamentos dire-

cionados para correções menores.

• A intranet irá trazer um canal com vídeos sobre téc-

nicas de vendas. Os funcionários receberão e-mails 

sendo convidados a assistir um “mini-treinamento” 

duas vezes por semana. Ao final de cada vídeo, os 

colaboradores podem participar de uma enquete ou 

uma nova bateria de perguntas para concorrer a um 

prêmio menor.

• O novo sistema irá possuir uma área de mural vir-

tual para discussão de problemas da empresa e um 

eficiente canal de comunicação para dúvidas e suges-

tões. O RH será responsável por essa área, inclusive 

para divulgar palestras, treinamentos presenciais e 

eventos internos, sempre pontuando a importância 

de cada um desses eventos.

• A intranet ainda irá permitir que os funcionários orga-

nizem seus perfis em uma rede social interna, podendo 

criar grupos de discussão para assuntos da empresa ou 

até mesmo assuntos triviais. Essa área deverá sofrer 

um monitoramento mais intenso para que os funcioná-

rios não “abusem” da diversão na hora do trabalho. A 

principal função dessa parte da intranet é fazer um tra-

cking de perfil dos vendedores e conhecer seus hábitos, 

gostos, paixões e aspirações.

• Haverá uma agência responsável pela criação de 

animações interativas em tecnologia Macromedia 

Flash, que irá criar episódios mensais de visitas de 

vendas virtuais. Nessa modalidade, os vendedores 

irão passar por uma situação virtual de venda e de-

verão optar pelos melhores diálogos para efetuar a 

venda. Novamente, esse evento será monitorado 

para melhorias futuras em pontos específicos. 

E a Extranet?

Uma vez que a intranet for instalada e estiver operan-

do com sucesso, o segundo passo é a criação de uma 

Extranet, nesse caso focando clientes da marca.

No site da “Vittallia” será criada uma área exclusiva 

de acesso para os clientes, onde eles poderão entrar 

com um login e senha especiais para consultar pe-

didos, verificar histórico de compras, fazer pedidos, 

tirar dúvidas e enviar sugestões.

A Extranet funcionaria como um diário “vivo” e sem-

pre atualizado de toda a relação da marca com o 

cliente comprador.

Claramente estamos focando a fidelização do cliente 

com essa tecnologia, mas sem dúvida nenhuma o de-

safio é criar uma sinergia entre tudo o que foi discuti-

do para um aproveitamento maior da ferramenta.
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Questões para discussão

1. No case da “Vittallia” pudemos ver alguns usos 

que uma intranet pode oferecer para uma equipe de 

vendas. Estruture mais dois usos para esta ferramen-

ta, focando ainda a equipe de vendedores.

2. Analise o case da intranet “Vittallia”, reflita e res-

ponda: Como esta ferramenta pode ser útil para o 

departamento de (a) Marketing, (b) Recursos Huma-

nos e (c) Finanças?

3. Quais as principais diferenças que podemos notar 

entre uma intranet e uma extranet?

4. Como é possível usar a intranet para geração de con-

teúdo colaborativo para o site da empresa “Vittallia”? 

5. Como a intranet poderia ser usada para aplicação 

de uma pesquisa de satisfação com a empresa? Quais 

os problemas e vantagens que esse fato geraria?

6. A extranet é uma ferramenta usada, entre outras 

vantagens, para fidelizar clientes. Como você estru-

turaria uma maneira de abordar um cliente e mostrar 

as vantagens de usar seu novo sistema on-line?
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