
O cliente sempre tem razão
As tecnologias que ajudam a investigar hábitos do consumidor e, com isso,
elaborar estratégias começam a chegar às pequenas empresas

ROBINSON N. DOS SANTOS

C
rescer é complicado também

para as empresas. Quando se

é pequeno e os clientes são

amigos, tudo pode ser resolvido cara

a cara, Mas, e quando já não dá mais

para reconhecer todos que ligam ou

entram na loja? A solução existe e

atende pelo nome de CRM. Por trás

desta sigla, formada pelas iniciais de

Customer Relationship Management,

esconde-se um conceito simples: um

banco de dados que registra todos os

contatos entre empresa e cliente. A

tecnologia preserva, assim, a memó-

ria desses relacionamentos.

"O CRM é um repositório unificado

de interação com o cliente", define, em

termos um tanto herméticos, Adrian

Duran, gerente sênior de consultoria

de vendas da Oracle. "Com ele, você

pode projetar o faturamento e saber o

que o cliente vai fazer." Para o vice-

presidente da Microsiga, Wilson de

Godoy, a tecnologia é fator crítico de

sucesso para qualquer pequena em-

presa. "Para crescer rapidamente, só

com as ferramentas adequadas à

mão", resume. Godoy dá um exemplo.

"Se uma oficina mecânica atende a

dois carros por dia, tudo bem. Mas,

para atender 250 carros por dia, só

com o uso de tecnologia." É aí que o

CRM entra. "O software ajuda a pre-

servar o tratamento pessoal dado aos

clientes", diz o executivo. A Microsoft,

que também vende software de CRM,

é ainda mais taxativa. "CRM é para dar

mais lucro e eficiência à empresa. É

para reter e ganhar clientes", enume-

ra Rodrigo Munhoz, gerente geral da

Microsoft Business Solutions.

No mercado de aplicações corpo-

rativas, o nome do jogo é consolida-
ção. Como resultado, o número de

fornecedores diminuiu. Em maio, a

Oracle deu por finalizada a fusão com

a Peoplesoft que, por sua vez, já ha-

via comprado a J.D.Edwards. A Micro-

siga comprou a Logocenter em feve-

reiro e anunciou, em junho, a aquisi-
ção da pequena AP Soft, especializa-

da na área médica. Já a Microsoft

criou sua divisão Business Solutions

com a compra de quatro empresas -

Axapta, Solomon, Great Plains e Na-

vision. Como se tivessem combinado,

todas agora olham com atenção para

o mercado constituído de pequenas e

médias empresas. "É esse mercado

que atualmente puxa o crescimento

dos investimentos", explica o gerente

de consultoria da Oracle.

UM NOME, VÁRIOS PERFIS
E como saber se já está na hora de

adotar uma solução de gestão de

relacionamento com o cliente? Basta

seguir a trilha das grandes empresas.

"Quando quiseram arrumar os pro-

cessos internos, as grandes adota-

ram o ERP", lembra Duran, da Ora-

cle. "Depois, para conhecer o clien-

te, buscaram o CRM." Uma das difi-

culdades é que não existe apenas um

tipo de CRM. A empresa Meta Group,

que faz pesquisas de mercado em

tecnologia da informação, classifica

os sistemas de CRM em três perfis:

operacional, colaborativo e analítico.
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"O CRM operacional é o que equi-

pa o setor de atendimento, como call

centers", explica Duran. -Segundo ele,

o analítico ajuda a empresa a tomar

decisões com base no comportamen-

to dos clientes, que é detectado por

meio de técnicas de mineração de

dados. O colaborativo, por sua vez,

permite que informações sobre os

clientes trafeguem entre departa-

mentos e parceiros de negócio. "É

quando os dados não estão estan-

ques em seus módulos e podem ser

vistos pela empresa como um todo",

conta Munhoz, da Microsoft.

O uso do CRM também leva a mu-

danças na gestão, já que, com o soft-

ware, o empresário deixa de centrali-
zar as ações sobre os clientes. "Esse

é um aspecto importante, pois mui-

tas pequenas e médias empresas sur-

gem de uma organização familiar",

lembra Duran. Para vencer resistên-

cias, a consultoria é peça-chave. "Ela

faz o que chamamos de 'change

management'. É um tipo de evangeli-

zação: o consultor mostra outras ex-

periências e bons casos de sucesso

para provar que a mudança vale a pe-

na", ressalta o executivo da Oracle.

SOFTWARE E SERVIÇO
Ao contrário de softwares de prate-

leira, as soluções de CRM não têm

preços fixos. A Oracle, por exemplo,

tem diversas formas de empacota-

mento do E-Business Suite, um con-

junto que pode incluir diversos soft-

wares, entre Supply Chain, ERP (En-

terprise Resource Planning), CRM e

BI (Business Inteligence).

Para os pequenos, a Oracle ofere-

ce o software na versão Special Edi-

tion, com custos a partir de 2.000 dó-

lares por usuário. A empresa também

oferece o E-Business Suite On De-

mand, uma versão de aluguel, ao cus-

to de 90 dólares por mês, por usuá-
rio e por aplicativo.

Godoy, da Microsiga, diz que CRM

é parte de um todo, que inclui, além

da gestão da companhia propriamen-

te dita, a gestão do cliente. "Por is-

so, temos um pacote que combina

ERP e CRM, com preços a partir de
3.000 reais por usuário".

Como a maioria das empresas, a

Microsoft comercializa licenças do

Microsoft CRM por meio de parcei-

ros. O custo por usuário começa em

cerca de 100 dólares - o valor diz res-

peito ao pacote combinado de CRM

e Small Business Server. E o custo da

instalação? "Depende muito do clien-

te", ressalta Munhoz. Em média, a ca-

da dólar gasto com licenças, outro é

gasto com serviços. De acordo com

previsões da própria Microsoft, o

tempo de retorno do investimento va-
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ria de 6 a 12 meses.

Fonte: PCWORLD, n. 156, p. 22-23, jul. 2005.




