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OS APLICATIVOS de gestão ganham desta-
que cada vez maior. Após altos investimen-
tos em informatização no fim da década
de 90, as ferramentas estão se fixando
como as tecnologias que vão garantir com-
petitividade para as empresas. Uma pes-
quisa da consultoria Edge Group sobre o
sistema de relacionamento com os clientes
— o Costumer Relationship Management
(CRM) - mostra o seguinte: 93% das em-

presas vão investir mais na tecnologia neste
ano e no próximo. A conclusão da pesquisa
é que praticamente todas as empresas já
adquiriram a infra-estrutura tecnológica
básica. Agora, é a hora de aliar a tecnologia
à estratégia da empresa.

Outra pesquisa, da IBM, com 450 ge-
rentes de finanças em 35 países, inclusive
no Brasil, mostrou que as empresas têm to-
tal consciência da importância dos aplicati-

vos de gestão corporativa. Só que ainda não
sabem explorar a funcionalidade plena dos
sistemas. Na fase atual, a saída para a ques-
tão precisa combinar duas coisas: orçamen-
tos menores para investimentos em TI e uso
mais analítico e inteligente das informações
que os aplicativos de gestão proporcionam.

A explosão dos "pacotes" integrados de
sistemas corporativos, no fim dos anos 90,
se deu na mesma época das bolhas da inter-
net e das telecomunicações e do "bug" do
ano 2000. Como conseqüência, houve in-
vestimentos extraordinários em tecnologia.
Nesse período, ocorreram problemas de im-
plementação dos sistemas de gestão. As duas
coisas juntas levaram as empresas a associar
aplicativos de gestão com custos altos. Em
parte com razão, em parte, não. Mas o resul-
tado é que as empresas passaram a controlar
melhor os orçamentos da área de TI.

Assim, a ordem do dia nas empresas, é
aproveitar ao máximo os recursos adquiri-
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dos. Os novos investimentos devem ser
destinados ao fortalecimento das bases de
informações empresariais. A partir dos apli-
cativos, as empresas poderão definir estra-
tégias, aproveitar as oportunidades para no-
vos negócios e tomar decisões que vão ter
impacto nos negócios futuros.

As informações geradas pelos aplicati-
vos já não se restringem às atividades inter-
nas da empresa. De forma contínua, as fer-
ramentas se integram à cadeia produtiva
em que as companhias se inserem. De um
lado, isso acirra a competição entre as em-
presas, cada vez mais prontas para respon-
derem à demanda do mercado. De outro,
produz cadeias de valor mais inteligentes,
eliminando custos desnecessários ou re-
dundantes e transformando clientes e for-
necedores em parceiros de negócios.

Há também de se verificar que a ex-
ploração dos aplicativos de gestão exige
casa em ordem no parque tecnológico da
empresa. O uso otimizado de redes e de
servidores, a redução nos custos com li-
cenças de software e a segurança das redes
levam as empresas a cuidar da infra-estru-
tura de TI. Por isso, a "gestão dos aplicati-
vos" e a da própria infra-estrutura da em-
presa também ganharam importância.

A próxima onda levará os aplicativos
para empresas cada vez menores. Trata-se
de fenômeno mundial que, embora de
forma lenta, dá sinais de que não passa-
rão ao largo do Brasil. Isso sem falar nos
aparelhos móveis, que transportarão os
aplicativos para fora das empresas, nos
celulares e nos computadores de mão
dos funcionários.
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Produção de remédios na Roche: dados de clientes de toda a América Latina

AO RECEBEREM uma série de inovações
em seus programas nos últimos anos,
as aplicações de CRM (Customer Rela-
tionship Management) evoluíram. Hoje,
passaram a influenciar de uma forma mais
dinâmica os negócios das empresas. Entre
as novidades que as tecnologias de relacio-
namento com o cliente trazem figuram
duas principais: o uso de ferramentas de
análise de dados coletados entre os clientes
e a troca de informações entre empresas —
com acesso remoto via web. Por meio desse
"novo" CRM, ganham força as redes cola-
borativas de valor (RCVs), em que indús-
tria, comércio e intermediários se unem
para atender clientes com maior eficiên-
cia: melhor, mais rápido, mais barato.

Para o instituto de pesquisas Gartner,
há uma regra para se avaliar um sistema de
CRM eficiente. E ela vale tanto para quem já
comprou a tecnologia há anos como para
quem ainda está dando os seus primeiros
passos na área. "Um bom CRM deve de-
monstrar três coisas", diz Waldir Arévolo,
diretor de pesquisas do Gartner no Brasil.

"Quanto ele pode ajudar às empresas a re-
ter clientes, quantos novos clientes podem
ser incorporados e quais as facilidades que
esses clientes podem vir a ter", enumera
Arévolo. Ele indica que as empresas brasi-
leiras estão se atualizando rapidamente e
investindo mais em tecnologia. "A preocu-
pação agora é usar a tecnologia para valori-
zar os negócios", afirma ele.
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Nos últimos dois anos, a grande evo-
lução tecnológica do CRM se deu na in-
corporação de melhores ferramentas de
análise - que acabaram criando o termo
CRM analítico. De uma maneira simplifi-
cada, a diferença é esta: já não basta ob-
ter as informações de um contato do
cliente ou de uma operação comercial
isolada. Agora, o CRM ajuda a entender
por que o cliente ligou, como esse con-
tato está relacionado com a operação co-
mercial e o que fazer e a quem comuni-
car em caso de problemas.

Segundo Meva Duran, diretora de
pré-vendas da SAP no Brasil, além de aná-
lises consolidadas, o CRM analítico ofe-
rece também recursos de data mining - a
exploração contínua dos dados — e de seg-
mentação de clientes. Através dos recursos
de data mining, as empresas podem en-
contrar informações invisíveis entre as
operações de seus clientes e os produtos
ofertados. "A descoberta dessas relações
ocultas oferece subsídios para entender o
comportamento dos clientes e seus pa-
drões de consumo", diz Meva. "É um ins-
trumento importantíssimo para ações de
vendas e fidelização de clientes", diz ela.

Banco de dados
No Brasil, os setores de telecomunicações,
financeiro e governo são os maiores com-
pradores de ferramentas de CRM analí-
tico. "Uma operadora de telefonia, por
exemplo, pode evoluir dos indicadores de
crescimento no número de chamadas para
uma análise do nível de rentabilidade por
cliente", indica Wagner Andrade, diretor
regional da Siebel Systems. "A operadora
pode oferecer novos produtos e campa-
nhas de fidelização por grupos de clien-
tes-chave", completa.

A Siebel implantou o CRM na filial
brasileira do laboratório farmacêutico Ro-
che, que soma 1,7 mil empregados no
País. A nova estratégia de relacionamento
engloba todos os escritórios da compa-
nhia na América Latina, que concentrarão
as informações sobre clientes da região
em um único banco de dados integrado.
O projeto, batizado de Customer Innova-
tive Management (CIM), além de permi-
tir à empresa traçar perfis de comporta-
mento dos clientes, vai reduzir os custos
operacionais da filial da Roche.

A internet é uma nova fronteira para o
CRM. A explicação para isso está no fato de
que, para atender ao atual nível de exigên-
cia dos consumidores, as empresas depen-
dem da ajuda de todos os fornecedores que
compõem sua cadeia de valor. E a integra-
ção dos negócios via internet é um passo
fundamental para isso. "É necessária uma
solução que crie um ambiente de colabora-
ção entre o fabricante de um produto e ou-
tros parceiros do negócio", explica Lávio
Falcão, presidente da filial brasileira da IFS
Industrial & Financial Systems. "As empre-
sas precisam ver as informações que estão
nos sites de seus fornecedores", diz Falcão.

Em suma, trata-se de pular de estágio:
em vez de apenas saber o que se passa com
os clientes, transfere-se a responsabilidade
para todos os envolvidos na fabricação e

André, da PeopleSoft: "Internet e colaboração"

no comércio de um produto. Um exemplo:
a companhia francesa Cegelec, prestadora
de serviços na área de engenharia, adotou
uma solução de CRM que estabelece um
sistema integrado de dados entre seus
clientes e fornecedores - tudo feito com
acesso e envio de informações remota-
mente, via internet.

A oferta de sistemas para segmentos
específicos de negócios é outra aposta dos
fornecedores para atender à demanda das
empresas por tecnologia como fator de
competitividade. A PeopleSoft, um dos
maiores fornecedores mundiais de soft-
ware de gestão, por exemplo, decidiu
investir mais fortemente na oferta de so-
luções para companhias de seguros, ins-
tituições bancárias e órgãos governamen-
tais. Um dos novos clientes da empresa é o
banco ABN Amro Real, um contrato mun-
dial da PeopleSoft. A inovação é um pro-
grama multicanal cujo objetivo é integrar
os relacionamentos com os clientes a partir
de um único ponto, independentemente
de esse contato ser feito por internet ou
call center. "Utilizamos um software
aberto, que trabalha em tempo real, ba-
seado na internet e com alto grau de cola-
boração", diz Carlos André, diretor-geral
da PeopleSoft no Brasil.

Os mercados mais tradicionais de
CRM, como os call centers, também estão
mais rentáveis. As centrais de atendimentos
têm crescido e se sofisticado. Entre as neces-
sidades que dependem de um CRM, estão
a garantia de fidelidade, a simplificação dos
processos de marketing e vendas e o forta-
lecimento da marca.



A TENDÊNCIA de maior inte-
ração e troca de informações
entre empresas em rede está
chegando aos consumidores.
Em estudo do Edge Group
deste ano, detectamos os pri-
meiros sinais de mudanças na
forma de algumas empresas
interagirem com seus merca-
dos. O marketing colaborativo

surge como resultado dos esforços de aumentar a capacidade de
inovação de produtos e serviços por meio da comunidade em que
as empresas estão inseridas. Além das trocas entre empresas, os
consumidores passam a ter maior importância e a serem vistos
como "parceiros-chave" para o sucesso de toda a rede cooperada.

Os consumidores passam a integrar a cadeia produtiva pelo
seu próprio comportamento na hora da compra. Suas escolhas e
direcionamentos vão realimentar toda a cadeia que se forma
para levar um produto até a ponta do varejo. A grande mudança
é que a tecnologia está pronta para abastecer as empresas com
informações precisas de cada consumidor. A análise de informa-
ções sobre produtos e serviços — via todos os meios de mídia, fi-
xos e móveis, 24 horas por dia, sete dia por semana, etc. — é cada
vez mais utilizada, desde fornecedores de insumos a consumido-
res finais. As empresas monitoram melhor os concorrentes e
ampliam a capacidade de respostas aos novos produtos e demais
novidades que surgem no mercado.

Os ganhos dessa colaboração em rede permitem às empresas
saber melhor o que fabricar, em qual quantidade, em que mo-
mento e onde. Essas práticas, apesar de revolucionárias, não serão
suficientes para garantir a competitividade das empresas. O diferen-
cial nos próximos anos estará na capacidade de antecipação, tanto

dos desejos dos consumidores quanto das ações da concorrência.
Isso só será possível se o consumidor for visto como parceiro da
rede colaborativa e contando com uma rede de empresas na reta-
guarda, que sejam capazes de rapidamente inovar e operacionalizar
seus negócios em conjunto.

Essa necessidade de intensa interatividade entre firma e cliente,
que possibilita o ingresso do consumidor na rede colaborativa, altera
as atuais práticas de relacionamento e estratégias de marketing. O
CRM colaborativo, que vai muito além do bem atender e ouvir os
clientes, pressupõe a troca intensa de informações com eles, incen-
tivando sua participação, tanto na melhoria contínua dos produtos

e serviços quanto na obtenção de informações da concorrência.
Mais informadas sobre seus concorrentes, as empresas em rede pas-
sam a enriquecer o processo, criando assim a inteligência competi-
tiva. Ao mesmo tempo, contribuem com os seus respectivos conhe-
cimentos na inovação de produtos, serviços e abordagens comerciais.

O aprendizado constante e dinâmico entre as empresas parcei-
ras do marketing colaborativo, de como operar em sintonia com
clientes e consumidores finais, e a capacidade de rápida reação
dessas empresas em rede serão os fatores-chave de diferencial com-
petitivo. O CRM em rede inteligente, ágil e intenso em troca de in-
formações entre todos os protagonistas da cadeia de valor, passa a
contar com novas tecnologias e métodos, como a gestão do conhe-
cimento e a inteligência competitiva. Tomar decisões com base
nos relatórios analíticos resultantes do atendimento a clientes do
CRM hoje praticado pelas empresas é como ler a notícia do jornal
que informa o que aconteceu, mas não o que virá. No emergente
CRM colaborativo, a inteligência compartilhada e a gestão dos di-
versos canais de informações externos serão capazes de garantir
previsibilidade de comportamentos. Essas atividades passarão a ser
o core business das empresas em futuro bem próximo.
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AS EMPRESAS brasileiras de médio e pe-
queno porte estão começando a adqui-
rir sistemas de Costumer Relationship
Management (CRM). Há duas explica-
ções para isso. De um lado, a melhora
da economia está estimulando os em-
presários a investir em seus negócios.
De outro, há um esforço da indústria
de tecnologia para oferecer soluções
mais adequadas ao caixa das empresas
de menor porte.

A SAP, por exemplo, criou um pa-
cote pré-configurado com conteúdos,
ferramentas e metodologias. "Essas téc-
nicas possibilitam uma implantação rá-
pida, que chega a reduzir os custos em
mais de 50%, se comparadas às implan-
tações tradicionais", diz Marcelo Cam-
pos Glória, diretor da filial brasileira da
SAP para o mercado de pequenas e mé-
dias empresas.

Com isso, pequenas firmas têm a
chance de montar operações com um
grau de complexidade de grande em-
presa. É o que ocorre com a CD-Expert,
empresa que se especializou em vender
jogos eletrônicos em CD-ROMs em
bancas de jornal. Com um faturamento
anual de R$ 10 milhões, a firma utiliza
o mySAP CRM para administrar a com-
plicada logística de lançar e distribuir
16 revistas e 30 games por mês, cada
uma com tiragem de 450 mil exempla-
res. "Com o CRM, podemos fazer um
controle do marketing, planejar o orça-

Moncau, da Microsoft: "Enorme potencial"

Tecnologia para distribuir revistas

mento, medir os resultados das vendas e
cadastrar os consumidores", afirma Rei-
naldo Garcia, presidente da empresa.

A Microsoft entrou recentemente
no mercado de CRM. Acostumada a
atender ao segmento de pequenas e
médias por causa de seus outros produ-
tos, a empresa já figura como impor-
tante competidora. "No Brasil, existe
um potencial enorme de expansão",
diz Luiz Marcelo Marrey Moncau, dire-
tor de marketing e negócios da Micro-
soft, que aposta na familiaridade com
os produtos da marca. "Milhares de
empresas perceberam que criar um his-
tórico de relacionamento com os clien-
tes pode impulsionar novos negócios e
garantir fidelidade da base atual",
afirma ele.

A Microsoft lançou no Brasil, no
início deste ano, sua primeira solução

mundial de gestão de relacionamentos
com clientes, o Business Solutions CRM
O objetivo é ajudar empresas a aumen-
tar sua produtividade, por meio de um
conjunto de ferramentas de atendi-
mento a clientes e de instrumentos que
permitam maior eficiência e colabora-
ção entre todas as áreas.

Em conta
No mundo todo, a Microsoft já contabi-
liza mais de 1,3 mil clientes que utilizam
a solução para pequenas e médias. No
Brasil, a companhia trabalha em parceria
com a IDS Scheer, consultoria alemã de
gestão de processos de negócio. Cinco
projetos estão em andamento no mo-
mento. "A exigência de integração das
bases de dados com fornecedores e in-
vestidores e a necessidade de obter infor-
mações mais rápidas criaram um novo
nicho de ação no mercado de aplicativos
de gestão", diz Henri Wiezbicki, diretor
da IDS Scheer. As implantações para as
pequenas e médias empresas estão na
faixa de R$ 150 mil a R$ 200 mil, entre
software e serviços, mas podem chegar a
R$ 500 mil. A expectativa é de fechar o
ano com 12 negócios.

Um dos primeiros projetos do CRM
da Microsoft está sendo implantado na
filial brasileira da Novo Nordisk, indús-
tria farmacêutica dinamarquesa especia-
lizada em produtos para tratamento da
diabete. Mundialmente, a Novo Nordisk
opera em plataforma baseada no soft-
ware de ERP (Enterprise Resources Plan-
ning) SAP R/3. A empresa resolveu ado-
tar uma solução de CRM diferente para
atender a subsidiária brasileira. "A op-
ção de melhor custo/benefício foi o
CRM Microsoft", conta Luiz Áreas, ge-
rente de tecnologia da Novo Nordisk. A
compra do software vai custar R$ 60
mil, um preço 60% abaixo do oferecido
por outros competidores.

Na primeira etapa desse projeto,
que será desenvolvido durante os próxi-
mos dois meses, a implementação será
realizada no SAC (Serviço de Atendi-
mento a Clientes).Cinco funcionários da
empresa poderão trabalhar com as in-
formações obtidas junto aos clientes do
laboratório — médicos, enfermeiros e
até pacientes.




