
CRM em todo o lugar
A PARTIR DA LEI DO SAC, A MANUTENÇÃO DE ALTOS ÍNDICES DE QUALIDADE TORNOU-SE UMA OBRIGAÇÃO. UM NOVO
ALIADO NESSA BATALHA DIÁRIA É A MOBILIDADE, QUE SURGE EM MUITAS SOLUÇÕES E TAMBÉM NA PRÁTICA.

Quem nunca ouviu um atendente
de call-center de uma operado-
ra de celulares tentando ofere-
cer planos novos e mais bara-
tos que jogue o celular pela

janela! Porém, mais do que relembrar
uma prática rotineira e cada vez mais
comum, resultante da concorrência e da
possibilidade de troca de assinatura de um
player para outro, o uso do canal móvel
em práticas de CRM começa a sair da futu-
rologia para o mundo prático.
Principalmente com a abundância de solu-
ções disponíveis.

Assim como não se pode fugir da nova
realidade imposta pela Lei do SAC, que
prevê um atendimento mais rigoroso.
Fabrício Cardoso, diretor de vendas de
CRM da Oracle, dizia, durante o 1° Fórum
Mobile+, realizado há um ano: "as empre-
sas precisam ter processos abertos para
facilitar a integração com esse mundo
novo". Em resumo, as corporações preci-
sam analisar tanto a necessidade do ven-
dedor ou atendente de serviço que está na
rua como a do cliente que não tem tempo
de se comunicar por outros canais, e ainda
aquilo que a legislação impõe.

Desta forma, as soluções de
CRM se adaptam aos devices, sejam
eles celulares, PDAs ou mesmo
notebooks, e não apenas são migra-
das sem pensar na característica de
cada um dos equipamentos em
questão. E vai além: o CRM móvel
deve ser integrado e fazer parte dos
processos internos de negócios e
não apenas ser uma vertente para-
lela do business. Não é simples-
mente investir em mais atendentes
e software. É preciso pensar no
processo como um todo, do back
office ao atendimento.

O ferramental existe e os forne-
cedores trabalham com metodolo-
gias que trazem dinamismo e rapi-
dez para a implementação. Mas
colocar essas mudanças e essa cul-
tura na prática, claro, leva tempo. O
mercado, principalmente o brasi-
leiro, ainda vislumbra uma longa
estrada até atingir a maturidade de
utilização. "A tecnologia existe e a
disciplina começa a amadurecer,
porém ainda é algo pouco utilizado.
Discutimos com um cliente, sobre

uma oferta segmentada para o consumi-
dor, com o envio de ofertas específicas,
casando cadastro de telefonia com o de
compras. Uma rede de varejo como o Pão
de Açúcar, por exemplo, pode fazer esse
cruzamento de informações com uma tele
e realizar campanhas extremamente per-
sonalizadas", diz Cássio Pantaleoni, dire-
tor de vendas SAS Brasil - Regional SP.

O executivo admite que ainda existe
uma alta dificuldade de adoção (veja box)
e explica as razões para essa timidez.
"Ninguém deseja ser o early adopter neste
campo. Embora as telcos sejam muito
ousadas e o advento do 3G mostre um
pouco da predisposição de oferecer servi-
ços agregados como o de CRM Mobile, elas
ainda gastam o maior tempo em evitar
que o cliente fique com elas. Quando isso
estabilizar o segmento poderá avançar
mais rápido", assegura.

Modo de usar
As soluções existem e estão disponí-

veis. Ainda no ano passado a Oracle lan-
çou suas primeiras duas soluções de CRM
Mobile voltadas para a plataforma do
iPhone, a Siebel CRM e a CRM On Demand.
Mais recente, em maio, foi anunciada a
parceria entre a SAP e a Research In
Motion (RIM), fabricante dos smartpho-
nes BlackBerry. Ela prevê que a solução
SAP CRM seja ofertada nos dispositivos
de forma totalmente integrada. O objetivo
é que as forças de vendas ganhem um
acesso mais simples e em tempo real às
informações dos clientes com a mesma
experiência que eles já possuem na plata-
forma móvel.

A solução, de acordo com a gigante
alemã e seu parceiro, tem como foco bene-
ficiar organizações que desejem aperfeiço-
ar seu serviço e garantir maior produtivi-
dade ao colaborador, ao mesmo tempo em
que habilita os usuários móveis para aces-
sar informações críticas dos clientes em
qualquer lugar. Entre as funcionalidades
estão o acesso instantâneo às informações
atualizadas, notificações baseadas em
envio automático e acesso aos dados de



CRM de qualquer dispositivo móvel.
"Ampliamos as informações dos
clientes em SAP CRM para o
BlackBerry, aproveitando os pontos
fortes da plataforma, incluindo a
confiabilidade, tecnologia "push" em
tempo real, integração de aplicações
e segurança", explicou Jim Balsillie,
co-CEO da RIM.

Já a SAS tem como estratégia a oferta
do CRM móvel como um componente do
seu framework de Marketing Automation.
"O SAS Mobile Interaction, por exemplo, é
um plugin da nossa plataforma. Os con-
correntes possuem ferramentas, mas não
trazem o componente analítico desde a
sua gênese. Usamos os mais modernos
elementos de modelagem estatística desde
o princípio", compara Pantaleoni.

Aqui e agora
Parceira da Microsoft, a L3 é uma con-

sultoria focada no segmento de CRM que
montou uma oferta específica da solução
MS para a plataforma de smartphones
disponíveis no mercado local. O objetivo
declarado é facilitar a utilização do aplica-
tivo para a força de vendas, promotores e
atendentes de campo, direcionado à "posi-
tivação de vendas", monitoramento geo-
gráfico e também a integração com solu-
ções de Business Intelligence e de planeja-
mento estratégico.

"As funções que levamos ao mercado
hoje são de características futuristas utili-

"A tecnologia existe e
a disciplina começa a

amadurecer, porém ainda
é algo pouco utilizado"

CÁSSIO PANTALEONI, DA SAS

zando tecnologias exis-
tentes, integração com
mapas e recursos de
inteligência analítica através de
uma parceria com as principais
desenvolvedoras de soluções de
inteligência estratégica do merca-
do", destacou Leandro C. Lopes,
CEO da L3. Com esta extensão da
solução, o usuário pode visualizar
a gestão do relacionamento com os
clientes de sua empresa e também
a atuação de sua equipe comercial
baseado no conceito de vendas
realizadas.

Até o momento, a L3 negocia a
comercialização desta oferta com
duas empresas. "Estamos em pro-
cesso. Em breve, teremos novida-
des sobre o assunto", acrescenta
o executivo. E, de acordo com a
consultoria, a oferta deve ser
apresentada nos próximos meses
no mercado.

Introdução ao tema
A Salesforce também lançou

uma aplicação de CRM móvel,
em abril último, que traz uma
diferença: é grátis. O Mobile
Lite permite que os usuários
consultem informações direta-
mente de seus aparelhos celula-
res e, como o nome indica, é
uma versão simplificada do
CRM sob demanda da fornece-
dora - produto que pode ser
adquirido nas versões
Professional e Enterprise no

regime de assinatura.
O Lite serve como uma introdução e

um teste da solução para que as empresas
migrem para a versão mais robusta quan-
do se sentirem seguras do investimento.
No primeiro momento, ele está pronto
para operar com o iPhone e o BlackBerry
e roda no Windows Mobile, mas existe a
previsão para trabalhar com o Android.

A tarefa do mercado e dos players é
juntar as duas áreas, as corporações e as
teles em projetos que façam sentido, como
o de agregar os cadastros e informações
de ambos os lados. "Somos bem recebi-
dos, mas nas duas pontas existem dúvidas
quanto ao relacionamento. Porém é uma
possibilidade de negócios importante e
que pode moldar o que será o futuro da
prática de CRM móvel", completa
Pantaleoni.
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