
Com o BI, fica mais fácil ver o

ATALHO
Os visitantes do

SAP Fórum, realizado

em março, encheram

as salas em que

os palestrantes

explicavam como

usar melhor o

sistema da Business

Objects, de análise

estatística dos

dados (ou BI), para

extrair vantagens

dos bancos de dados

principais do sistema

de gestão. Nesta

reportagem, três

usuários de SAP e

de Business Objects

(Volkswagen, Cemig

e Zilor) mostram as

vantagens do sistema

de BI não só para

usar as informações

guardadas pela

empresa, mas

também para ajudar

a empresa a escolher

quais informações

buscar, e a decidir

como guardá-las.

|Urante 2007 e durante
pane de 2008, a

Volkswagen vendeu
menos canos do que a Fiat.
Profissionais da área de
marketing da Volkswagen
tentaram fazer com que a
marca entrasse na cabeça
do consumidor, a ponto de
gerar vendas. Eles gastaram
bastante com publicidade, e
até patrocinaram eventos de
música e um campeonato de
surfe.

Mas os relatórios sobre
os eventos não enganavam
ninguém. Os clientes não
apareciam. Nos corredores da
Volkswagen, os funcionários
se perguntavam: para quem
mandar os convites? Eles
obviamente mandavam
convites para as pessoas
enadas. Então o pessoal do
marketing foi conversar com o
pessoal de informática.

Rogério Luís Palmieri,
consultor de estratégia de
TI, processos e sistemas da
Volkswagem, participou
dessas conversas desde
o começo, e estudou o
problema. Para retirar um
conjunto de informações
úteis (por exemplo, úteis
para mandar convites}, os
funcionários de marketing
precisavam procurar
informações em 20 sistemas,
onde havia 5 milhões de
registros sobre clientes. Eles
levavam sempre uns dez dias.
"Para completar, os dados
não eram confiáveis", diz
Rogério. "Havia cadastros

desatualizados, duplicados,
incompletos."

Dados bagunçados

Marcelo Barros Andrade,
executivo responsável
pelo sistema de gestão de
clientes da Cemig, já pilotou
um sistema desorganizado
de gestão de clientes — a
empresa, diz Marcelo, perde
o controle do que produz.
A Cemig achava que tinha
6,8 milhões de clientes, mas
distribuía energia elétrica
para quase 8 milhões. Seus
funcionários, portanto,
cumpriam tarefas para atender
6,8 milhões, e punham em
risco os clientes e a própria
Cemig.

Na Zilor, os sistemas a
cargo deWellington Brigante,
o CIO, levavam dois dias para
processar uma simulação de
mercado. No agronegócio,
em dois dias uma empresa
perde vendas o suficiente para
notar a diferença no balanço,
nos estoques de açúcar e
nos tanques de álcool. Dados
bagunçados, diz Brigante,
deixam mesmo uma empresa
mais lenta.

A Volkswagen, sugeriu
Rogério aos colegas, deveria
reunir os 20 sistemas num
sistema de gestão de clientes
(CRM) único. Trabalhando
com um sistema único, o
pessoal de TT conseguiria
melhorar a qualidade das

informações sobre clientes.
Seus colegas do marketing
aceitaram a proposta, e
Rogério levou um ano para
deixar o banco de dados
melhor. Nem tudo está 100%.
Todos os que entram em
contato com clientes da
Volkswagen, diz Rogério,
precisam cadastrar as
informações de forma coneta,
ou aproveitar a conversa
com o cliente para confirmar
algumas informações-
chave. Isso é difícil de
conseguir, especialmente
com funcionários das
concessionárias e do call
center, pois, na verdade,
não são funcionários da
Volkswagen. "Sem isso", diz
Rogério, "o trabalho de refazer
as fichas é muito grande."

A descoberta do BI

Depois de reunir 20 bancos
de dados num só, Rogério
começou um projeto de
análise estatística dos dados
(business intelligence) no meio
de 2008. A instalação demorou
dois meses e meio, e depois
disso o pessoai de marketing
conseguiu agrupar os clientes
em diversos perfis. Havia
quem comprava carro popular,
mas voltava corn freqüência à
concessionária para uma boa
revisão. Havia quem comprava
um cano de luxo de vez em
quando, e não aparecia mais.



 cliente.
Havia quem se cadastrava no
portal da Volkswagen só para
acompanhar as promoções.
Havia quem vendia um
Volkswagen velho e aparecia
numa concessionária para
comprar um novo. Enfim, com
a ajuda dos computadores,
o pessoal de marketing
começou a desvendar: quem
é o cliente da Volkswagen? O
pessoal até passou a mandar
convites para as pessoas
certas.

Segundo Brigante, a Zilor
ficou mais rápida depois da
faxina nos bancos de dados.
Simulações de mercado
passaram a ficar prontas
em meia hora. Simulações
de menor porte, gue os
funcionários da Zilor faziam
com o Excel em 50 segundos,
eles passaram a fazer em 3
segundos com o BI.

Com o tempo, diz
Rogério, os funcionários da
Volkswagen usarão o banco
de dados central para quase
tudo. Eles já mandam cartas
especificas para cada perfil de
cliente, já fazem promoções
rápidas e personalizadas,
BI, banco de dados central
com informações de melhor
Qualidade e funcionários bem
treinados no marketing fazem
a diferença. Nos três primeiros
meses de 2009, a Volkswagen
colocou três carros na lista
dos dez mais vendidos, e
emplacou o primeiro lugar da
lista — com o novo Gol.

Text Box
Com o BI, fica mais fácil de ver o cliente. Informática Hoje, São Paulo, a. 24, p. 25, abr. 2009.




