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RESUMO

0 presente estudo teve como objetivo verificar a contribuição que um sistema de
gerenciamento de relacionamentos com clientes (Customer Relationship
Management, ou apenas CRM) pode ter nos resultados de uma unidade de
negócios de uma indústria farmacêutica ao longo de 2007. Para tal. as seguintes
variáveis de análise foram determinadas: grau de compartilhamento de informações
entre funcionários, empresa e clientes; fluxo de relacionamento entre os três:
características e objetivos da estratégia adotada pela organização. A população
estudada foi composta por todos os representantes da forge de vendas da unidade
de negócios denominada 1A no pais, e a coleta de dados, realizada por meio de
questionários, foi feita entre a primeira quinzena de outubro e a primeira quinzena de
novembro de 2007. Tendo em vista o contexto no qual as empresas se encontram
inseridas atualmente, a maior integração entre organizações e clientes (interno e
externo) acaba se mostrando um fator crucial na sobrevivência e sucesso das
mesmas. Dai a importância da aplicação dos conceitos e estratégias do CRM e
consequentemente da análise de projetos desenvolvidos pelas empresas que já
perceberam tal necessidade, assim como a Roche. Ao final do estudo fi ca evidente
que a ferramenta, adotada para implementer de forma prática a estratégia de
negócios baseada em CRM, apresenta os recursos necessários para tal, e os
resultados alcançados ate a conclusão do presente estudo confirmam que a adoção
do Sistema B pode ter beneficiado o desempenho da empresa.

Palavras chave: Gerenciamento de relacionamento com clientes. Compartilhamento
de informações. indústria farmacêutica.
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ABSTRACT
The objective of this current paper was to check how a Customer Relationship
Management system can contribute on the results of a business unit from a
pharmaceutical industry throughout 2007. For that, the following analysis terms were
chosen: information sharing degree among staff, company and clients: relationship
flow among them; characteristics and targets of the strategy taken by the company.
The studied population was composed by all the 1A unit's sales representatives of
the company all over the country, and the data gathering was made through
questionnaires between the first fortnight of October and the same period in
November 2007. Aiming at the context in which the companies are included at
present days, a better integration between company and customers (both internal
and external) turns up to show an essential factor on the companies survival and
success. So that, the relevance of the appliance of all CRM's concepts and
strategies, and, consequently, the importance of the analysis of the projects
developed by the companies which have already realized that, as Roche did. At the
end of the study, it becomes so clear that the tool, which was used to improve in a
practical way the business strategy based on CRM, has a bunch of sources needed
for that, and the results reached up to the conclusion of this current study assure that
the adoption of System B could have improved the company's development.
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INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta o contexto no qual a pesquisa se encontra inserida e a
definição do problema o qual o trabalho se propõe responder.

11 Contextualização do tema e apresentação do problema
0 mercado em que as empresas se encontram apresenta , atualmente, um
cenário cada vez mais delicado para a sobrevivência das mesmas: concorrência
predatória com a entrada de conglomerados industriais em setores antes explorados
basicamente por empresas nacionais; maior acesso dos clientes as informações;
aumento do investimento em propaganda de produtos.
Fatores esses que fazem com que as empresas precisem , cada vez mais.
recorrer as diversas ferramentas que lhes possibilitem apresentar diferenciais
competitivos, frente não apenas aos concorrentes , mas principalmente aos clientes.
E por mais que as organizações procurem na tecnologia a "fórmula milagrosa" para
a fidelização de seus clientes , é na maior integração entre empresa e cliente (interno
e externo) que pode se encontrar o fator crucial na sobrevivência e sucesso das
organizações.
De acordo com Mckenna (1997), para que as empresas sobrevivam em
mercados dinâmicos, elas precisam estabelecer estratégias capazes de resistir as
turbulências do mercado. Nesse cenário, o autor destaca o desenvolvimento de
relações com fornecedores, distribuidores, investidores, clientes e demais envolvidos
nas atividades da organização como uma estratégia muito mais viável do que uma
simples redução de preços ou mesmo promoções instantâneas ou apenas os
investimentos em tecnologia.
Também conhecido

como CRM (do inglês

Customer Relationship

Management ou Gerência do Relacionamento com o Cliente), ou - Orientação ao
cliente", o maior objetivo do Marketing de Relacionamento é desenvolver estratégias
capazes de aumentar tanto a lealdade quanto as vendas de forma sustentável no
curto, médio e longo prazo, e também aproveitar os canais de comunicação já
existentes para formar um banco de dados capaz de trazer maior conhecimento
sobre os clientes.
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É nesse contexto que entra em ação o conceito de CRM destacado por Swift
(2001)

Gerência de Relacionamento com Clientes é uma abordagem
empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento dos
clientes, por meio de comunicações significativas para melhorar as
compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade deles. Ë um
processo interativo que transforma informações sobre clientes em
relacionamentos positivos com os mesmos (SWIFT, 2001).

Segundo Gummesson (2002, apud SCHVVElTZER 2004), CRM é a aplicação
pratica de todos os conceitos e estratégias do marketing de relacionamento, levando
o cliente para o centro do negócio das organizações.
Grande parte da literatura sobre o conceito de CRM dá maior ênfase a um
dos seguintes temas: princípios do marketing de relacionamento na aplicação das
estratégias de CRM e tecnologias que viabilizam a implantação do CRM. De acordo
com Peppers e Rogers (1996), um número significativo de empresas percebe o
Marketing de Relacionamento como um mero investimento em tecnologia, e se
esquece que tão importantes quanto a ferramenta, são as estratégias de
comunicação, de aplicação e o processo de aquisição de novas culturas.
Na última década,

o

volume de projetos de CRM tern

aumentado

consideravelmente, não s6 em número absoluto, mas em investimento financeiro. No
entanto, o investimento nem sempre tem um retorno evidente e os principais motivos
para o fracasso do processo de acordo com pesquisa da Cap Gemini Ernst 8( Young
(2001, apud SCHVVEITZER 2004) se refere principalmente à falta de mecanismos de
medição de retorno, ao foco excessivo no produto e não no cliente, a inexistência de
um banco de dados único e integrado com as informações acerca dos clientes e a
falta de integração entre os setores de Tecnologia de Informação e de estratégia
para CRM.
Dentre as questões acima citadas, o tema deste trabalho tratará basicamente
do ultimo item, ou seja, os resultados que a integração entre Tecnologia da
Informação e estratégia de CRM podem trazer à organização ao implementar uma
ferramenta de CRM.
Dessa forma, o trabalho se propõe a avaliar o impacto que a implantação de
um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes pode causar nos
resultados de uma organização do ramo farmacêutico e tem como problema central:
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Qual a contribuição de um sistema de gerenciamento de relacionamentos
com clientes (CRM) nos resultados financeiros de uma unidade de negócios da filial
brasileira da Roche ao longo do ano de 2007?

1.2 Objetivos do estudo

Visando responder a questão norteadora do estudo , definem-se os objetivos
geral e específicos que serão abordados na presente seção.

1.2.1 Objetivo geral
Verificar a contribuição que um sistema de gerenciamento de relacionamentos
com clientes (CRM) pode ter nos resultados de uma unidade de negócios da Roche
ao longo de 2007.

1.2.2 Objetivos específicos
Para chegar a resposta do objetivo geral, são estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:
a) identificar e analisar as vantagens derivadas da ferramenta recentemente
implementada em relação à ferramenta anterior;
b) analisar o volume de vendas apresentado com a utilização da ferramenta
anterior no período de agosto a dezembro de 2006 e o apresentado com a
utilização da nova ferramenta no período de janeiro a agosto de 2007.;
c) analisar o CRM como mecanismo de gestão voltado à fidelização dos
clientes da Roche, a partir da aplicação da ferramenta atualmente utilizada.

1.3 Justificativa

Partindo do pressuposto de que o objetivo principal de uma organização ao
se preocupar com o Marketing de Relacionamento (corn o uso ou não de algum tipo
de solução informatizada em CRM) é o aumento cia lucratividade de suas operações.
o presente trabalho se mostra relevante para comprovar se o objetivo maior da
implantação do sistema foi realmente alcançado.
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Visando obter urna justificativa efetiva para o presente estudo, Castro (1978)
cita três critérios a serem atendidos: importância, originalidade e viabilidade.

Segundo o autor, um tema pode ser considerado importante quando ele está
ligado a uma questão importante que afete um segmento substancial da sociedade e
assim mereça um estudo mais continuo da literatura especializada. 0 tema em
questão pode ser considerado importante por tratar de algo ainda pouco explorado e

que ganha cada vez mais atenção do departamento de marketing e da organização
como um todo, e por ele tratar dos possíveis resultados alcançados com o uso do
sistema.
Além disso, a importância do tema pode ser identificada nos seguintes
aspectos;

a) possibilitar a comparação entre as duas ferramentas de gerenciamento de
relacionamento com clientes (CRM);
b) possibilitar o estabelecimento de proposições acerca do impacto da nova

ferramenta implementada nos resultados financeiros alcançados ao final do
período em análise;
C) identificar possíveis formes de fidelização dos clientes da organização por
meio de tecnologias no setor de ORM;
d)

identificar possíveis formes de implementar,

de modo integrado , a

ferramenta de CRUI e a estratégia determinada pela organização.
Para Castro (1978), um tema pode ser considerado original quando o
resultado da pesquisa tem o potencial de surpreender ou no minimo gerar
questionamentos mesmo quando já foi pesquisado anteriormente. 0 estudo pode

ser considerado original pelo projeto de implantação do sistema na empresa em
análise ser inédito no segmento farmacêutico no Brasil e se desenvolver com base
nos anos de 2006 e 2007, o que possibilita uma avaliação do processo com dados
ate então não estudados e, portanto, atuais.
Além disso, Castro (1978) comenta que a viabilidade diz respeito aos prazos.
recursos financeiros

e

disponibilidade

de

informações necessários

para a

consecução da pesquisa. 0 presente trabalho pode ser considerado viável por
apresentar baixo custo no desenvolvimento da pesquisa, realizado pelo próprio

autor, que trabalha na organização; pela disponibilidade de informações e dados
necessários para o desenvolvimento do estudo e pela disponibilidade de tempo para
desenvolvê-lo.
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1.4 Estrutura do trabalho
0 presente trabalho se encontra dividido em cinco partes: introdução,
fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, estudo de caso

e

considerações fi nais.
Em fundamentação teórica, encontram-se os principais conceitos a serem
explorados posteriormente no estudo de caso. Tais conceitos apresentam-se
divididos da seguinte forma:
a) conhecimento, onde é abordada a diferença entre o conceito de informação

e conhecimento, propriamente dito;
b) organizações do conhecimento, onde são analisados o conceito de criação
do conhecimento, sua classificação, o modelo de gestão de conhecimento e a
comparação entre organizações voltadas para informação

e

para

conhecimento;
C) capital intelectual, com a apresentação do conceito de capital intelectual e
suas categorias:
d) foco no cliente, no qual são abordados o perfil e as necessidades dos
mesmos , e os indicadores de fluxo de relacionamento entre empresa

e

clientes;
e) gestão de relacionamento com clientes (CRM), que apresenta tanto a
definição quanto os benefícios para a empresa ao adotar os conceitos de
CRM e suas ferramentas de implementação;

f) automação da força de vendas, item no qual são expostas as
características das ferramentas

e

os fatores mais importantes na

implementação das mesmas.
Em metodologia são detalhados os procedimentos utilizados para

o

desenvolvimento do trabalho, a classificação do mesmo e as suas caracteristicas
mais importantes. Além disso, são destacadas a pergunta de pesquisa e as variáveis
de análise discutidas ao longo do estudo.
Em estudo de caso são apresentados, num primeiro momento, a empresa e
os projetos desenvolvidos pela organização. Além disso, no tópico em questão, a
ferramenta denominada no estudo de B é detalhadamente descrita e comparada 6
anterior (ferramenta A). São apresentadas as análises referentes aos documentos
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disponibilizados pela empresa e os resultados obtidos com o questionário aplicado
junto aos membros da força de vendas da unidade de negócios
Na última etapa do trabalho, são expostas as considerações finais, a análise
geral e as recomendações feitas com base nos resultados obtidos ao longo do
estudo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo abordar-se-á a fundamentação teórica

acerca

de

conhecimento, organizações do conhecimento, capital intelectual, foco no cliente,
gestão de relacionamento com clientes e automação da força de vendas.
Ao final, são retomados os principais temas-chave a serem tratados ao longo
do trabalho.

2.1 Conhecimento
Sveiby (1998) atenta para uma confusão conceitual muito freqüente entre a
palavra "conhecimento" e "informação", mesmo que em alguns setores como o da
tecnologia da informação, os dois sejam utilizados como sinônimos.
0 termo informação é definido pelo autor como um método não confiave1 e
ineficiente de transferir conhecimentos de pessoa para pessoa devido ao fato dos
receptores (e não os transmissores) imprimirem à informação o seu próprio
significado. Já o termo conhecimento é visto por Sveiby como a interpretação da
informação (seja em forma de simbolos, fotos, números ou palavras).
Embora

os termos "informação"

e "conhecimento" sejam usados com

freqüência como termos intercambiáveis, Nonaka

e Takeuchi (1997) também

percebem diferenças entre ambos. De acordo com os autores , a informação
proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, o
que torna visíveis significados antes não percebidos. Por isso a informação é um
meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento.
Além disso, para os autores, o conhecimento, ao contrário da informação, diz
respeito a crenças e compromissos. O conhecimento seria função de atitude,
perspectiva ou intenção especi fi ca. Ao contrário da informação, o conhecimento
estaria relacionado à ação. Por fim, os autores percebem algo em comum entre os
dois termos, o conhecimento, assim como a informação, diria respeito ao significado
e seria especifico ao contexto no qua/ se encontra.
Na definição de Polanyi (1958 apud SVEIBY 1998), o conhecimento é visto
como algo pessoal e formado dentro de um contexto social e individual, ou seja, não
pode ser considerado propriedade da organização ou da coletividade. 0 conceito de
conhecimento se baseia em três fatores: ele 6, ao mesmo tempo, público e na maior
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parte, pessoal; o conhecimento subjacente ao explicito é mais fundamental e todo
conhecimento pode ser considerado tácito ou com raizes no tácito; a descoberta real
não é conseqüência de um conjunto de regras articuladas ou algoritmos.
Ainda de acordo com o autor, embora o conhecimento seja considerado
pessoal, ele é construido no contexto social e, portanto, transmitido socialmente com
base na experiência que o indivíduo possui da realidade.
Já Sveiby (1998) complementa a definição de Michael Polanyi

e define

conhecimento como a capacidade das pessoas de agir continuamente baseado no
processo de saber, ou seja, o conhecimento é inerente ao seu meio e não deve ser
destacado do contexto em que pertence.
De acordo com a visão de Drucker (1993, apud NONAKA; TAKE UCHI 1997).
na nova economia, o conhecimento não é apenas mais um recurso ao lado dos
tradicionais fatores produtivos (trabalho, capital e terra), mas o único recurso
realmente significativo. A sociedade do conhecimento, como o autor se refere a nova
economia ou sociedade, acaba se distinguindo da do passado pelo papel crucial que
o conhecimento possui.
Tofler (1993, apud NONAKA; TAKEUCHI 1997) retoma a definição de Drucker
ao afirmar que o conhecimento é a fonte de poder de mais alta qualidade e o fator
crucial para a futura "mudança de poder". O autor constata que o conhecimento
passou de auxiliar do poder monetário e da força física a sua própria essência e é
por isso que a batalha pelo controle do conhecimento e dos meios de comunicação
esta se tornando tão acirrada ao redor do mundo, não apenas no contexto da
sociedade moderna, mas principalmente no ambiente organizacional.

2.2 Organizações do conhecimento

Nonaka e Takeuchi (1997) definem criação do conhecimento organizacional
como a capacidade de uma empresa criar novo conhecimento, difundido pela
empresa como um todo e incorporá-lo aos produtos, serviços e sistemas. Os autores
destacam esse processo de criação como a chave para a inovação continua das
organizações japonesas.
Para Terra (2000), os desa fi os e complexidade da "nova era" começam pelas
tentativas de quantificar ou medir o recurso conhecimento. Pois diferentemente dos
estoques financeiros, de recursos naturais ou mesmo de mão-de-obra não-
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qualificada, o valor econômico do recurso conhecimento dificilmente pode ser

medido e quantificado.
Alem disso, o autor percebe o conhecimento como um recurso invisível,
intangível, difícil de imitar e acima de tudo, altamente reutilizável, ou seja, quanto

mais utilizado e difundido, maior o seu valor.
[...1 os custos de produção de conhecimento são independentes dos
seus custos de distribuição e uso. [...] A crescente importância e
valores dos contratos de licenciamento de tecnologia ou marca
também ajudam a caracterizar a economia baseada no recurso
conhecimento. (...1 Ademais, estima-se que 34% do faturamento das
dez maiores empresas farmacêuticas do mundo venham de produtos
baseados em tecnologias que estas empresas adquiriram por meio
de licenciamento (TERRA, 2000, p.20).

Nonaka e Takeuchi (1997) classificam o conhecimento humano em dois tipos.
0 primeiro é o denominado conhecimento explicito, que pode ser exteriorizado na
linguagem formal, ou seja, em afirmações gramaticais, expressões matemáticas,
especificações, manuais. Esse tipo pode ser transmitido, formal e facilmente entre os

indivíduos.
Já o conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, pois

envolve o conhecimento pessoal associado à experiência individual, e fatores
intangíveis como crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor. Embora o
conhecimento tácito tenha sido "deixado de lado", de acordo com os autores, como
componente critico do comportamento humano coletivo, ele é uma fonte importante
de competitividade das empresas japonesas (foco do estudo dos autores no livro
"Criação do conhecimento na empresa - Como as empresas japonesas geram a
dinâmica da inovação"). De acordo com os autores, a interação entre as duas formas

de conhecimento é extremamente importante e a principal dinâmica na criação do
conhecimento na organização de negócios.
A distinção entre conhecimento explicito e conhecimento tácito é a
chave para compreensão das diferenças entre as abordagens
ocidental e japonesa ao conhecimento. 0 conhecimento explicito
pode ser facilmente "processado" por um computador, transmitido
eletronicamente ou armazenado em bancos de dados. No entanto, a
natureza subjetiva e intuitiva do conhecimento tácito dificulta o
processamento ou a transmissão do conhecimento adquirido por
qualquer método sistemático ou lógico. Pois, para que possa ser
comunicado e compartilhado dentro da organização, o conhecimento
tácito terá que ser convertido em palavras ou números que qualquer
um possa compreender. É exatamente durante o tempo em que essa
conversão ocorre — de tácito em explicito e, conforme veremos,
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novamente em tácito — que o conhecimento organizacional é criado
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.8).
Além disso, de acordo com os autores, mesmo que os gerentes ocidentais

estejam mais acostumados a lidar com o conhecimento explicito, os autores
entendem que a comprovação da existência do conhecimento tácito

e

sua

importância têm uma série de implicações signi fi cativas, entre elas:
a) perspectiva da organização como um organismo vivo e não como uma
máquina de processamento de informações — dentro deste contexto,
compartilhar a mesma compreensão a respeito do que a empresa representa,
que rumo está tomando, em que tipo de mundo quer viver,

e como

transformar esse mundo em realidade se tornaria muito mais importante do
que apenas processar informações objetivas. Conclusões, insights e palpites
altamente subjetivos são, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), parte
integrante do conhecimento , O conhecimento também abrange ideais, valores
e emoções, bem como imagens e simbolos. Estes elementos flexíveis e

qualitativos são, de acordo com os autores, essenciais para a compreensão
da visão japonesa do conhecimento;
b) a segunda implicação do conhecimento tácito deriva-se naturalmente da
primeira — a partir do momento em que se nota a importância do
conhecimento tácito, se passa a considerar a inovação de uma forma
inteiramente diferente. Não se refere apenas a reunir dados e informações.
mas de um processo individual de auto-renovação organizacional e pessoal.
O compromisso pessoal dos funcionários e sua identi fi cação com a empresa
e sua missão tornam-se fundamentais, segundo os autores. Nesse sentido, a

criação do novo conhecimento envolveria tanto ideais quanto idéias. E isso é
considerado pelos autores como fundamental para a inovação (cuja essência
é recriar o mundo de acordo com uma perspectiva especifica ou ideal). Criar

novos conhecimentos signi fi ca, quase que literalmente, recriar a empresa e
todos dentro dela de forma continua de auto-renovação organizacional e
pessoal. Isso seria uma responsabilidade de toda a organização;
c) uma terceira implicação importante é a de que os gerentes ocidentais
precisam "desaprender" sua antiga abordagem ao conhecimento e entender a
importância da abordagem iaponesa — de acordo com os autores, é
necessário esquecer a "velha forma de pensar", pela qual o conhecimento
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pode ser adquirido, transmitido e treinado por meio de manuais, livros ou
conferências. E passar a prestar mais atenção ao lado menos formal e
sistemático do conhecimento, além de começar a focalizar os insights.
intuições e palpites altamente subjetivos adquiridos por meio de metáforas.
imagens, ou experiências. Isso permite que os gerentes ocidentais entendam
o que as empresas japonesas de sucesso estão fazendo.
Já Polanyi (1958 apud SVEIBY, 1998) classi fi ca o conhecimento humano em
duas dimensões um pouco diferentes da adotada por Nonaka e Takeuchi: o
conhecimento de foco é aquele em relação ao objeto ou fenômeno focalizado, e o
conhecimento tácito, aquele utilizado como uma ferramenta para lidar com o que
esta sendo focalizado.
O conhecimento tácito e o conhecimento de foco não são categorias ou níveis
em uma hierarquia, mas duas dimensões do mesmo todo. Um complementa o outro:
as funções do conhecimento tácito como conhecimento básico auxiliam na
realização da tarefa que esta sendo focalizada. Além disso, a parte tácita do
conhecimento varia de acordo com a situação.
Sveiby (1998) destaca que as regras existem para processar o conhecimento
de forma consciente ou inconsciente, ou seja, com o passar do tempo, as pessoas
criam inúmeros padrões que funcionam como regras inconscientes de procedimento
para lidar com todo tipo de situação possível. Embora úteis, o autor vê as regras de
procedimento como "limitadoras", porque filtram os conhecimentos novos.
Tendo em vista a importância de desenvolver e testar empiricamente um
modelo de gestão empresarial com foco na aquisição, geração, armazenamento e
difusão do conhecimento individual e organizacional, Terra (2000) propõe um
modelo de "Gestão do Conhecimento".
O modelo proposto por Terra (2000) foi testado em uma pesquisa de campo
envolvendo 600 gerentes e diretores de empresas atuantes no Brasil e se divide em
sete dimensões: fatores estratégicos e o papel da alta administração; cultura e
valores organizacionais; estrutura organizacional; administração de recursos
humanos; sistemas de informação; mensuração de resultados e aprendizado com o
ambiente.
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2.2.1 Gestão do conhecimento
Na primeira dimensão, fatores estratégicos e o papel da administração. o
autor destaca a importância da alta administração na defi nição de "areas de
conhecimento" a serem exploradas pela empresa

e o

estabelecimento de

macrovisões para a condução de projetos inovadores. Essas visões, além de de fi nir
resultados esperados acerca dos produtos e adição ao estoque de conhecimento da
organização, acabam ajudando na tomada de decisões no dia - a - dia.
Segundo essa visão, o fator critico de êxito empresarial passa a ser a
capacidade das empresas em dominar um conjunto limitado de
habilidades e areas de conhecimento que são importantes para seus
clientes ou consumidores. Por conseguinte, a visão da concorrencia
também muda. Concorrentes passam a ser as empresas que tern
uma base de conhecimento semelhantes e não aquelas que,
simplesmente, tern uma linha de produtos similar. Nesse ambiente, a
capacidade de liderança, organização e o gerenciarnento da forge de
trabalho são fundamentais para qualquer estratégia competitiva, pois
são vantagens e ativos difíceis de ser imitados. (TERRA, 2000. p.91).

Para Terra (2000) cabe a alta administração criar um permanente senso de
urgência — não ansiedade — e de necessidade permanente de inovação. Sendo que
o líder deve atuar como professor, mentor, guia ou facilitador, incentivando as

pessoas e a organização, de maneira geral, a desenvolver habilidades fundamentais
para a existência de um aprendizado capaz de recriar o mundo. 0 que não quer
dizer que a liderança deve ditar a estratégia, mas sim promover o pensamento

estratégico.

Na segunda dimensão, cultura e valores organizacionais, Terra (2000)
questiona o fato dos temas que dão nome ao segundo bloco de análise
normalmente estarem associados a um lado mais "leve" do mundo empresarial , e

por isso mesmo, relegado a segundo plano por muitos gestores empresariais.
A Cultura Organizacional pode ser entendida pelas normas e valores
que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é apropriado e
inapropriado. Estas normas e valores podem ser vistos ainda como
sistemas de controle capazes de atingir grande eficácia, uma vez que
levam a um alto grau de conformação, ao mesmo tempo que
conferem elevada sensação de autonomia (TERRA, 2000, p.102).

Segundo Terra

(2000),

o

tempo deve ser

visto

como um recurso

imprescindível para a geração do conhecimento e a impossibilidade de se replica-lo.

torna-o o recurso mais escasso de todos. Os gerentes devem aceitar a ideia de que
a existência de um tempo para aprender e pensar é um dos principais indicadores da
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orientação da empresa na direção do conhecimento e que as melhores idéias
precisam de tempo e, em alguns casos, de longos períodos de incubação.
Já na terceira dimensão, estrutura organizacional, o autor comenta que o

modelo burocrático de organização, percebido por ele como cada vez mais
inadequado para enfrentar os desafios atuais impostos a organização,
frequentemente encontrado em ambientes relativamente estáveis.
Ha que se destacar, enfim, que apesar de tudo, as burocracias ainda
são a forma predominante de organização na maior parte das
regiões e países do mundo. Essa situação, entretanto, com a
crescente importância da gestão do recurso conhecimento, está se
modifi cando rapidamente. [...] Existem numerosos relatos de
implantação de estruturas organizacionais mais inovadoras que
buscam alavancar a criatividade, o conhecimento e a capacidade de
aprendizado dos vários níveis hierárquicos das empresas. (TERRA,
2000, p.116).

De acordo com o autor, quem já participou ou mesmo viu uma equipe de alto
desempenho em ação, não precisa ser convencido da importância que esta pode ter
para o resultado de qualquer empresa. Com a crescente necessidade de gerar
novos conhecimentos e inovar rapidamente, isto se torna ainda mais importante.
Na dimensão quatro, administração de recursos humanos, o autor percebe
uma relação direta entre as tendências recentes em termos de políticas de recursos
humanos nas organizações reconhecidamente mais inovadoras e o crescimento da
importância do aprendizado, conhecimento e criatividade para a competitividade das
empresas. Segundo Terra (2000), os trabalhadores querem cada vez mais não
apenas a compensação financeira, mas também a possibilidade de desenvolvimento
pessoal, ou seja, a lealdade é cada vez mais com a profissão do que com a empresa
empregadora. Por outro lado, as empresas querem cada vez mais que os
trabalhadores aumentem continuamente o estoque de conhecimento organizacional.
0 problema é que o desenvolvimento tecnológico obriga um novo
aprendizado por definição bastante incerto. Isso leva ao imperativo
da educação continuada [...] No que diz respeito ao treinamento dos
funcionário, algumas questões emergentes estão substituindo o
modelo paternalista do
passado.

Como desencadear
o
processo de auto-aprendizado?
Como tornar
o
aprendizado um processo coletivo?
É possível se aumentar a capacidade criativa e de auto-aprendizado
das pessoas
mediante
treinamentos?
Que tipos de treinamentos são eficazes? Treinar ou facilitar o
aprendizado?
Parece-nos, ademais, que as empresas lideres estão se movendo do
paradigma do treinamento para o do aprendizado, pois já não
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conseguem determinar, centralmente, quais são todas as habilidades
e competências que cada area ou funcionário precisa desenvolver
(TERRA, 2000, p.135).

Quando o autor aborda a quinta dimensão, sistemas de informagao , ele
afirma que recentes avanços na informática como a Internet, novas interfaces
gráficas, técnicas como o data mining (encontro de relações não-evidentes entre
variáveis). information farming (uso de computador como espaço pessoal para
obtenção de informações) e knowledge-based search systems tendem a elevar o

poder de encontrar conhecimento onde antes havia apenas uma grande quantidade
de dados e informações.
Alguns autores chegam mesmo a considerar a informática ou, mais
especificamente, o software como o elemento central do processo
inovador, capaz de diminuir, unir ou eliminar varias de suas etapas.
Em particular, esses autores argumentam, com vários exemplos de
implementações de sucesso, que o uso intensivo de software permite
trazer a interação com clientes para um patamar bem mais elevado
de qualidade, serviço e personalização além de permitir a detecção
de macrotendências com extrema velocidade (TERRA, 2000, p.149).

De acordo com o autor, a associação entre tecnologia de informação e gestão
do conhecimento está relacionada ao uso de sistemas de informação para o
compartilhamento de informações ou conhecimento. Em particular, o autor destaca
varies tecnologias que podem ser empregadas para esse fi m: intranets, groupware,
document management systems, data warehouses, desktop-videoconferencing.
Electronic bulletin boards, etc. Uma das melhores classi fi cações identificada por

Terra (2000) divide essas ferramentas em três grandes areas:
a) repositório de materiais de referência: conhecimento explicito que pode ser

facilmente acessado e que evita duplicações de esforços;
b) expertise maps: banco de dados com listas e descrições das competências

de indivíduos de dentro e de fora da organização. Isso facilitaria

o

compartilhamento de conhecimento tácito ao permitir que as pessoas se
localizem mais rapidamente e estabeleçam o devido contato pessoal:
C) List.-in-time knowledge: ferramentas que reduzem as barreiras de tempo e
distância no acesso a conhecimentos (TERRA, 2000, p.150)

0 autor comenta ainda que o excesso de informações é um problema serio e
que pode causar o declínio de produtividade. Tendo em vista esse fato. muitas
empresas estariam tratando o conhecimento como uma "commodity" e não como um
processo de melhoria da inteligência empresarial, que se traduziria mais
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apropriadamente em habilidades superiores de interpretação dos fatos e da tomada
de decisão. De acordo com Terra (2000), os sistemas de informação só podem ser
úteis a medida que os dados, informações e bases de conhecimento que os
alimentam são confiáveis, relevantes e atualizados. Caso não exista uma relação de
grande confiança entre a empresa e os funcionários, dificilmente as pessoas se
sentirão a vontade para compartilhar seu conhecimento e tornar os sistemas de
informação ferramentas que aumentam a disponibilidade e o flux o de conhecimento

da empresa.
Já em relação a sexta dimensão, mensuração de resultados, o autor aborda a
dificuldade em medir a contribuição e o valor de ativos intangíveis ou baseados no
conhecimento, numa sociedade baseada quase que exclusivamente nos métodos

contábeis tradicionais.
Segundo o autor, é muito difícil mensurar o valor dos ativos intangíveis
(conhecimento cuja propriedade é amparada por lei, tais como patentes, marcas e
direitos autorais) pelos métodos contábeis tradicionais. Além disso, os recursos
intangíveis (processos de trabalho, conhecimentos e habilidades dos funcionários,
relações da empresa com clientes, fornecedores, comunidade) não são refletidos de
maneira alguma nos balanços contábeis.

Os sistemas contábeis em vigor refletem, na maioria dos casos, apenas o
passado. A aquisição e a geração de ativos intangíveis e baseados no conhecimento
estão voltadas para o futuro, os produtos do conhecimento exigem elevados

investimentos e têm retornos apenas no médio e longo prazos. Contrário dos
produtos de natureza física, que apresentam custos de reprodução muito baixos.
LI Ativos baseados no conhecimento são extremamente difíceis de
ser mensurados e avaliados. Além disso, os valores dos ativos
intangíveis podem sofrer grandes oscilações dependendo de quando
são avaliados e também de quem os possui. For exemplo, uma
empresa ou mesmo uma marca pode ter seu valor alterado
dramaticamente se adquirida por outra empresa (TERRA, 2000,
p.164).
Por fim, com a sétima dimensão, aprendizado com o ambiente, o autor

prioriza a necessidade de estender para além das fronteiras da empresa

aprendizado, ou seja, clientes, fornecedores, outras empresas (concorrentes

o
ou

não), institutos de pesquisa, universidades.

De acordo com o autor, a formação de alianças permite as empresas
manterem alto nível de flexibilidade e adquirirem apenas as competências de que
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necessitam, ao contrário das aquisições, que trazem consigo várias habilidades que
não são importantes e, principalmente, vários problemas de integração cultural e
operacional.
Além disso, o conhecimento está sendo gerado, cada vez mais, na esfera
privada e não na pública. Dai a crescente importância de participar de acordos e
alianças de cooperação para se ter acesso a esses conhecimentos.
Além disso, Terra (2000) considera que a gestão do conhecimento não
envolve apenas a adoção de algumas práticas gerenciais, mas também um grau
elevado de compreensão, estimulo e mesmo empatia com os processos humanos
básicos de criação e aprendizado tanto individual quanto coletivo. A transformação
das empresas brasileiras em "empresas que aprendem" exigirá, na visão do autor,
profundas revisões nos próprios valores das lideranças empresariais nacionais.

2.2.2 Organizações voltadas para conhecimento e organiza coes voltadas pare
informação

De acordo com Sveiby (1998), as estratégias orientadas para a informação
mantêm muitos dos atributos da perspectiva da era industrial em relação à atividade
empresarial, principalmente quando se fala das organizações fundadas no auge
desta era. E muitos desses atributos acabam se mostrando positivos neste contexto.
Primeiro, é uma perspectiva eficiente, pois a produção per capita
aumenta quando as pessoas são substituidas por computadores.
Essa é a base lógica da nova tecnologia desde os primórdios da era
industrial e continua válida até hoje. Mesmo em áreas relativamente
intocadas pela tecnologia da informação, os métodos industriais
quase sempre oferecem uma importante vantagem competitiva. L.]
Segundo, os bens e serviços produzidos pelas empresas que adotam
estratégias da era industrial são prontamente quantificáveis. Os
gerentes podem confiar nos demonstrativos financeiros. Os clientes
podem perceber um valor tangível em um prato de comida servido
em três minutos, um livro de trezentas páginas sobre gerenciamento
ao custo de um centavo por página, ou uma viagem muito longa que
custe pouco por milha percorrida. Terceiro, trata-se de uma
perspectiva que oferece coerência e previsibilidade. Os Big Macs têm
mais ou menos o mesmo gosto em qualquer lugar; uma cópia de um
programa de computador é idêntica ao original. Não existem
surpresas agradáveis ou desagradáveis. Por fim, essa estratégia
proporciona controle. Quando as pessoas são substituidas pela
tecnologia da informação, o processo parece mais maleável porque é
mais fácil controlar computadores do que pessoas, A divisão do
trabalho e a avaliação sistemática também facilitam o controle das
pessoas necessárias (SVEIBY, 1998: p.163).
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O autor complementa ainda que a perspectiva da era industrial é comum tanto
no setor de produção quanto no setor de serviços e na maioria dos casos é
considerada de bom senso, e ate mesmo inevitável. As empresas estariam, de
acordo com Sveiby, utilizando a informação para fins de comunicação

e para

conhecer melhor os seus clientes. Além disso, as informações ganham outra
conotação ao pensar em seu potencial como ferramenta de controle organizacional.
No entanto, o autor questiona até que ponto uma organização voltada para a
informação é capaz de sobreviver na era do conhecimento.

Sveiby (1998) considera que o problema mais serio em relação as estratégias
orientadas por um paradigma da era industrial é que elas tendem a subutilizar os
ativos intangíveis e provocar acirrados conflitos internos capazes de prejudicar
seriamente o desenvolvimento e/ou a lucratividade da empresa. 0 outro problema
critico em relação a uma estratégia da informação é a facilidade de copiá-la. È
impossível alcançar uma vantagem competitiva a longo prazo com a tecnologia da
informação, porque ela esta disponível a todos. Os lucros cada vez maiores só estão
disponíveis para o vencedor, enquanto aqueles que vêm atras enfrentam

dificuldades. Alem disso, a partir do momento em que se torna explicito

o

conhecimento tácito ou a oferta se torna informatizada, esta sujeito a ser imitado e é
obrigado a reduzir o preço.
Já o autor, quando comenta sobre as estratégias orientadas para
conhecimento, deixa claro que elas,

além de focalizarem

o

o

potencial dos

pro fi ssionais para aumentar as receitas e não a capacidade do nível gerencial em
reduzir custos, definem receita de forma mais ampla, incluindo tudo de bom que
possa vir dos clientes, como metodologia, experiência e imagem, além do dinheiro.
Uma estratégia orientada para
o conhecimento pode ser
quantificável? Certamente, se puderem ser encontradas formas de
medir não apenas os fluxos de dinheiro, mas também os fluxos que
afetam os ativos intangíveis. As oscilaçães nos ativos intangíveis de
uma empresa são a causa subjacente de grande parte das
oscilações inesperadas de receita e custos. [...] A estratégia de
conhecimento pode ser copiada? Não. A iniciação é difícil e pode
levar tempo porque a estratégia esta baseada em relações com
clientes e pessoas. Isso pode explicar por que algumas empresas
detentoras de nichos são tão competitivas em mercados do
conhecimento, apesar de sua falta de competência superior ou
tecnologia. Seus nichos consistem na qualificação de uma
determinada pessoa ou do relacionamento com determinados
clientes que essas empresas conservam. Uma estratégia orientada
para o conhecimento pode ser previsível? Sim, mas hoje isso é
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considerado uma deficiência. Os gerentes que seguem urna
perspectiva da era industrial provavelmente acham que os
investimentos em ativos do conhecimento são menos previsiveis do
que os investimentos nos sistemas de computação. Muitos clientes
também gostam de ser tranqüilizados antes de aderir a uma solução.
mas se o produto for gerado em um diálogo — corno acontece em
uma estratégia orientada para o conhecimento — os clientes não
saberão o que irão receber enquanto não o recebem efetivamente.
[...I (SVEIBY, 1998: p.166).

Segundo Sveiby (1998), a estratégia orientada para o conhecimento pode ser
muito competitiva não pela utilização dos ilimitados recursos do conhecimento, mas
por contrariar o bom senso em muitos setores, o que possibilita surpreender os
concorrentes. Na realidade, o autor acredita que a estratégia orientada para o
conhecimento é menos arriscada do que a orientada para a informação.
Ainda de acordo com o autor, a estratégia orientada para o conhecimento
pode oferecer novas oportunidades de negócios porque os ativos intangíveis até
então não identi fi cados hoje, podem se revelar uma valiosa fonte de receitas
tangiveis. Um exemplo disso comentado por Sveiby é o caso da empresa de

seguros

Skandia,

que

identi fi cou

uma série de processos administrativos

tradicionalmente vistos como processos de base e vendeu-os a outras empresas do

setor .
Outra questão importante levantada pelo autor diz respeito à tecnologia da
informação no contexto da estratégia do conhecimento. Para ele,

a maioria dos

sistemas de tecnologia da informação carrega consigo a marca dos obsoletos
paradigmas industriais, mas isso não é da natureza da tecnologia. A tecnologia da
informação é utilizada para tornar a operação mais eficiente

e melhorar a

transferência de informações. A Internet, a multimidia e o groupware, como o Lotus
Notes, estão facilitando cada vez mais a realização de operações muito grandes que

envolvem sistemas de informação muito distintos. Além disso, ate o momento, não
existe um software capaz de transferir conhecimento de forma a empregar a
capacidade humana no aprendizado com todos os sentidos e é muito mais difícil e

demorado transferir competência de uma pessoa para outra do que transmitir
informações.
0 autor comenta que o maior problema em relação as estratégias orientadas

para o conhecimento é o chamado "fantasma" da era industrial que ainda assombra
o ambiente empresarial e a dificuldade em adotar uma estratégia que desafia o born

senso da grande maioria das organizações. Além disso, aqueles que optam pelo
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caminho do conhecimento tem outra dificuldade, a falta de pesquisa acadêmica
sobre o assunto e a falta de "bagagem" pratica dos consultores que acabam em sua
maioria focalizando apenas a informação.
Para Sveiby, dificilmente as grandes organizações tem capacidade de utilizar
uma estratégia orientada para

o

conhecimento

devido ao alastramento da

burocracia, no entanto, uma alternativa apontada pelo autor é a criação de pequenas
equipes criativas — pró-equipes — dentro das grandes unidades, que poderiam utilizar
de forma construtiva a energia gerada entre elas e a organização maior.
Além disso, o autor não percebe como viável optar pela estratégia orientada
para a informação ou para o conhecimento de forma isolada. O mais interessante
para Sveiby, é a organização utilizar um pouco de cada uma delas e fazê-las
coexistir dentro de um mesmo ambiente organizacional.
Já de acordo com Edvinsson e Malone (1998), o "núcleo" da chamada
economia do conhecimento é formada por enormes fluxos de investimento em
capital humano (conhecimento, experiência, poder de inovação dos empregados,
cultura, filosofia da empresa, etc.)

e estrutural (equipamentos de informática,

softwares, patentes, bancos de dados, marcas, capital de clientes, relacionamento
com clientes, etc.), que somados num modelo de equação, resultariam no chamado
capital intelectual.

2.3 Capital intelectual

Edvinsson e Malone (1998) utilizam a definição de Capital Intelectual

(Cl)

criada pelo departamento de Cl da Skandia: "0 capital intelectual é a posse do
conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento corn
clientes e habilidades pro fi ssionais que proporcionem a Skandia uma vantagem
competitiva no mercado".
Cabe ressaltar que, de acordo com os autores, o maior avanço na pesquisa
sobre Capital Intelectual ocorreu em maio de 1995, quando a Skandia, maior
companhia de seguros e de serviços financeiros da Escandinávia, após anos de
trabalho interno pioneiro, divulgou o primeiro relatório anual público sobre Capital
Intelectual, apresentado como suplemento do relatório financeiro.
Após quatro anos de investigação sobre o assunto, Leif Edvinsson (co-autor

do livro em uso - Capital Intelectual: descobrindo o valor real de sua empresa pela

identi ficação de seus valores internos) foi nomeado o primeiro executivo no mundo a
ocupar o cargo de diretor corporativo de Capital Intelectual. A partir de 1991.
Edvinsson e uma equipe de especialistas contábeis e financeiros começaram a
desenvolver para a divisão de seguros e serviços financeiros da Skandia, a Skandia
AFS, a primeira estrutura organizacional a ser criada para apresentar o capital
humano, o capital estrutural, e os outros componentes do Capital Intelectual.
0 ponto central do modelo de Cl da Skandia estava na idéia de que o valor
real do desempenho de uma empresa estava em sua habilidade para criar valor
sustentável pela adoção de uma visão empresarial e de sua estratégia resultante.
Além disso, os autores destacam três categorias básicas de capital: humano;
estrutural e de clientes.
Em capital humano, Edvinsson e Malone (1998) agrupa todo tipo de
capacidade, conhecimento, habilidade e experiências individuais dos empregados e
gerentes. No entanto, apenas a soma dessas características não seria suficiente
para a sobrevivência das organizações, seria

necessário,

que ela estivesse

preparada para se adaptar dinamicamente ao ambiente competitivo no qual estava
inserida. Ainda em relação ao capital humano, os autores destacam a importância da
criatividade e da inovação organizacional.
Os autores definem capital estrutural como o arcabouço, o empowerment e a
infra-estrutura que apdia o capital humano. Inclui também fatores como a qualidade
e o alcance dos sistemas informatizados, a imagem da empresa, os bancos de
dados exatos, os conceitos organizacionais, a documentação e a propriedade
intelectual, que inclui patentes, marcas registradas e direitos autorais. Os autores
propõem uma forma de "organizar" o capital estrutural para facilitar sua identificação.
Com base nessa estrutura, o capital estrutural seria dividido em fire's tipos de capital:
organizacional, de inovação e de processos. Em capital organizacional, os autores

agrupam

o

investimento da empresa em sistemas, instrumentos

e filosofia

operacional que agilizam o fluxo de conhecimento pela organização e em areas
externas.
Já em capital de inovação, os autores se referem a capacidade de renovação
e aos resultados da inovação sob a forma de direitos comerciais amparados por lei,
propriedade intelectual e outros ativos e talentos intangíveis utilizados para criar e
colocar rapidamente no mercado novos produtos e serviços. 0 capital de processos
é definido por Edvinsson e Malone (1998) como o agrupamento de processos,
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técnicas e programas direcionados aos empregados, que aumentam e ampliam a
eficiência da produção ou prestação de serviços.

De acordo com o capital de clientes, o relacionamento de uma empresa com
seus clientes é distinto das relações mantidas com os empregados e parceiros
estratégicos e, além disso, esse relacionamento é de importância fundamental para

o valor da empresa. Os autores acreditam que é no relacionamento com o cliente
que o fluxo de caixa se inicia e não na área contábil como muitos gerentes
normalmente consideram. 0 principal desafio nesta categoria de capital é a forma
como medir a solidez e lealdade dos clientes. A junção dessas três formas de
avaliação do capital é capaz, de acordo com os autores, de captar uma empresa em
movimento na medida em que transforma suas habilidades e seu conhecimento em

competitividade e riqueza.
Para tat, os autores identificam alguns

indices, entre eles: satisfação,

longevidade, sensibilidade a preços e até mesmo o bem-estar financeiro dos clientes
mais antigos.

2.4 Foco no cliente

No processo de tentar alcançar a meta de "atendimento total ao cliente",
Edvinsson e Malone (1998) destacam que muitas organizações estão aplicando
quantidades consideráveis

de recursos corporativos, bem como uma grande

variedade de novas ferramentas tecnológicas A tarefa de manter os clientes
satisfeitos pelo maior tempo possível.
Segundo os autores, o perfil e necessidades dos clientes se transformaram de
forma significativa nos últimos quarenta anos.
D consumidor de 1960. imerso em uma sociedade de consumo de
massa, estava acostumado a um relacionamento do tipo tamanho
único/transação única/serviço instantâneo com seus fornecedores. 0
consumidor de 1997, tendo participado de uma década de controle
crescente sobre o processo de compra, espera ter condições de
definir pessoalmente o produto ou serviço que atenda as
necessidades. O consumidor moderno também espera receber um
treinamento integral para a utilização do produto, deseja que este
nunca quebre [...] 0 mesmo se aplica a serviços. O consumidor
moderno deseja uma entrega imediata, personalizada e impecável,
seja ela feita por um restaurante drive-thru ou por um catalogo
eletrônico (EDVINSSON; MALONE, 1998: p.81).
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Edvinsson e Malone (1998) afirmam que o consumidor deveria dizer de forma
clara o que deseja obter. No entanto, duas ocasiões são freqüentes:
a) o cliente geralmente não sabe exatamente o que quer, principalmente
quando de se trata de produtos, serviços ou tecnologias novas sobre os quais
nada conhecem. Assim, é necessário ter conhecimento suficiente a respeito
das preferências, necessidades e interesses de seus clientes de maneira a
antecipar-se e, se a "sorte" ajudar, "canalizar" a demanda;
b) o conhecimento de todos esses fatos sobre os clientes só será possível se
os consumidores fornecerem volumes suficientes de informações pessoais.
Isso acaba requerendo uma confiança, que muitas empresas não possuem de
seus clientes. No entanto, aquelas que já possuem algum tipo de programa a
longo prazo para obter de seus clientes solida confiança e lealdade, estarão
mais aptas a "encantar" seus clientes.
De acordo com Edvinsson e Malone (1998), a tarefa, reservada para a
avaliação do Cl relativo ao cliente, consiste em encontrar aqueles parâmetros que
melhor captem a nova realidade das relações eficazes

e inteligentes entre a

empresa e o cliente. Segundo os autores, existem indices e indicadores capazes de
captar cumulativamente o fluxo de relacionamentos entre uma empresa e seus
clientes em potencial. Entre eles, se destacam: tipo; duração; papel; suporte e
sucesso do cliente.
a) tipo de cliente - nessa categoria são questionados: o perfil de clientes para
o produto da empresa e quão adaptável tal perfil se torna para a evolução a
longo prazo da empresa;

o potencial desses clientes para que sejam

desenvolvidos como consumidores de futuros produtos e serviços;
b) duração do cliente - nessa categoria são questionados: o indice de
rotatividade da atual base de clientes; o tempo médio que um cliente tem
permanecido leal à empresa; com que freqüência um contato é mantido e
quais sistemas de transmissão de informações são estruturados para
compartilhar informações com os clientes;
C) papel do cliente - nessa categoria questiona-se o papel do cliente no
desenvolvimento do projeto; fabricação e entrega do produto ou serviço: o
valor agregado por essa participação e colaboração:
d) suporte ao cliente - nessa categoria, questiona-se: os programas,
esquemas e tecnologias independentes responsáveis por assegurar o mais
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alto nível de satisfação e sucesso para o cliente; o seu valor: a forma como o
resto da empresa esta organizado em relação a linha de frente dos serviços
de atendimento ao cliente; a correlação entre o investimento da empresa em
serviço e suporte ao cliente;
e) sucesso do cliente — nessa categoria são questionados os niveis de
sucesso do cliente de acordo com parâmetros do tipo índice e valor anual de
compras, clientes com e sem reclamações, clientes novos e tradicionais,
sexo, rendimento, profissão, nacionalidade e idade.
Quando se trata de fabricantes, prestadores de serviço e varejistas
uma inspeção mais cuidadosa sugere que muitos dos indices e
indicadores necessitam apenas serem expressos em unidades
produzidas, número de vendedores, devolução de produtos e
números de reclamações. Algumas das possibilidades seriam:
participação de mercado (%); número de clientes; vendas
anuais/cliente ($); número de clientes perdidos; acesso telefônico OU l
eletrônico (%); classificação dos clientes CYO; número de dias
empregados em visitar clientes; clientes/números de empregados (S):
taxa de clientes que voltam a comprar (%); etc, (EDVINSSON,

MALONE, 1998 p. 81).

Ainda de acordo corn os autores, para o Cl do cliente, existem menos
parâmetros monetários, quando comparados ao Cl fi nanceiro, e mais porcentagens
e indices. Ou seja, percebe-se uma preponderância de parâmetros numéricos e

consequentemente a preocupação maior das organizações em estabelecer urna
maior associação continua com seus clientes, visando a criação de valor.

2.5 Gestão de Relacionamento com Clientes (Customer Relationship
Management-CRM)

O CRM é de fi nido por Swift (2001) como um processo interativo capaz de
transformar informações acerca de clientes em relacionamentos positivos e por isso
deve ser um processo integrado em tudo que a empresa faz e por todos com os que
ela trabalha, desde fornecedores ate os clientes.
0 autor destaca ainda que embora muitas organizações afirmem que
praticam o relacionamento com seus clientes, raramente isso se comprova. A
maioria dos contatos é transacional e caso seja necessário são realizados contatos
adicionais prevendo-se consumo continuo do produto ou serviço em compras
posteriores. No longo prazo, as organizações, ao seguirem esse caminho, são
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obrigadas a utilizar incentivos para gerar mais compras e reterem seus clientes.
Além disso, os contatos que os clientes realizam com as organizações são
completamente "isolados" das outras atividades de marketing.
0 verdadeiro relacionamento estaria de acordo com o autor, condicionado ás
comunicações de mão dupla, integradas, registradas e gerenciadas. Além disso,
sem a existência de dados históricos, transações detalhadas, comunicações
focalizadas e categorizadas dos clientes não seria possível estabelecer efetivamente
um relacionamento.
Embora não exista uma única definição para marketing de relacionamento, a
grande maioria se fundamenta na criação de valor por meio de relacionamentos
entre as partes envolvidas. Swift (2001) destaca que visar os clientes realmente
lucrativos é um objetivo "valioso", pois de acordo com Furlong (1994), para a maioria
das empresas, 80% dos lucros vêm de apenas 20% dos clientes, sendo que em
alguns setores, como o mercado financeiro, a relação passa para 90110. Nesse
cenário, fica claro que cada cliente deve ser tratado de forma individual,
principalmente os melhores clientes, questão crucial que originou a expressão
"marketing one to one", registrada por Peppers & Rogers (2001).
Segundo os autores, a origem do marketing one to one está no marketing de
relacionamento, e para que seja realmente aplicável e autêntico, a organização deve
ser capaz de mudar seu comportamento em relação a cada cliente com base no que
sabe sobre ele e no que ele próprio diz sobre a empresa. A questão chave levantada
por Peppers & Rogers 6: Trate clientes diferentes de forma diferente.
Swift (2001) destaca que os principais benefícios com o relacionamento com
clientes podem ser encontrados em uma ou mais das áreas a seguir:
a) menores custos de recrutamento de clientes: economia com marketing;
mala-direta; acompanhamento;
b) não é necessário buscar muitos clientes para manter um grande volume de
negócios;

c) custo reduzido das vendas: os clientes já existentes respondem de forma
mais efetiva ao conhecimento dos canais ou distribuidores. 0 CRM também
possibilita redução de custos das campanhas de marketing e major retorno
sobre clientes nas comunicações de marketing;
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d) maior lucratividade por cliente: maior participação na carteira de clientes:
melhor acompanhamento de vendas; mais clientes indicados devido a maior
satisfação dos clientes;
e) retenção e lealdade crescentes dos clientes: os clientes permanecem mais

tempo, compram mais, entram em contato com a organização quando
realmente sentem necessidade (ampliando a força da relação)

e

consequentemente o cliente compra com maior freqüência;
f) avaliação da iucratividade do cliente: permite saber quais clientes são
efetivamente lucrativos; quais não são; quais clientes podem render futuros
negócios.
De acordo com Stone (apud SIMÕES, 2002), o marketing de relacionamento
nada mais é do que uma ferramenta da administração empresarial, que se baseia na
aceitação do foco para o cliente e para o lucro por parte de toda a empresa e no
reconhecimento de que é necessário se buscar novas formas de comunicação para
estabelecer um relacionamento profundo e realmente de longo prazo com seus
colaboradores, clientes, fornecedores e todos os demais envolvidos no processo. Ao
visar a maximização da lealdade e o aumento das vendas no desenvolvimento de
estratégias, a organização passa a se preocupar com os hábitos dos clientes, seus
anseios e desejos, expectativas, ou seja, de posse dessas informações a empresa
pode oferecer aquilo que eles muitas vezes nem sabem que estão procurando, ou
aquilo que efetivamente esperam. 0 marketing de relacionamento tem como um de
seus objetivos a utilização das ferramentas de comunicação já utilizadas com seus
clientes para a formação de um banco de dados ou database Marketing, capaz de
trazer maior conhecimento de quem é e como os clientes ou mesmo parceiros
comerciais se comportam.

2.5.1 Ferramentas de implementação do marketing de relacionamento

Um número significativo de empresas acaba vendo

o

marketing de

relacionamento como um mero investimento tecnológico, se esquecendo das
estratégias de comunicação, das estratégias de aplicação e gerenciamento do CRM
e principalmente do processo de assimilação de novas culturas. A questão é que

desta forma, de acordo com Peppers & Rogers (1996), a empresa tenta apenas
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"comprar" os relacionamentos, ao invés de construi-los, mante-los e gerencia-los da
forma como realmente deveriam.
Além disso, de acordo com os autores, a organização, ao se preocupar quase
que exclusivamente com as ferramentas tecnológicas, tais como sistemas de
gerenciamento da forge de vendas, sistemas de automatização de marketing, call
centers, data warehousing e data mining, acaba se esquecendo que o CRM não se

limita a apenas urn pacote de software, mas a uma nova maneira de realizar
negócios.
Terra (2000) confirma essa visão destacada pelos autores ao defender que
não adianta as empresas investirem pesadamente em informática se, para a maior
parte dos funcionários, os sistemas serem vistos apenas como uma maneira de a
empresa incrementar sua capacidade de controle.
De acordo com Edvinsson e Malone (1998), aplicar uma nova tecnologia é na
maioria dos casos como um "jogo de dados". Ao adotar uma nova invenção, a
empresa pode obter uma vantagem decisive sobre os seus concorrentes. E por outro
lado, se a nova tecnologia não servir de alguma forma e não se tornar padrão, a
empresa poderá estar condenada a ocupar um lugar atrás de seus concorrentes
mais conservadores ou sem recursos financeiros necessários para se atualizar.
Outro ponto importante abordado pelos autores diz respeito a adoção de uma
nova tecnologia por empresas suficientemente grandes que sejam capazes de forçar
seus fornecedores, distribuidores, varejistas e clientes a fazerem o mesmo. Nesse
caso, é quase que garantido que aquela tecnologia se tornará padrão do setor. Por
outro lado, em caso de erro, não apenas a empresa poderá se prejudicar. mas todos
os seus parceiros.
Gordon (apud SIMÕES, 2002) destaca que a nova geração analitica de
softwares apresenta a capacidade de converter dados em informações, e por sua
vez, informações em conhecimento. Atenta ainda que é cada vez mais comum
encontrar empresas utilizando ferramentas de relacionamento já integradas com os
sistemas de ERR (Enterprise Resource Planning) ou associadas a soluções de Sup ly
Chain Management (gestão de cadeias de suprimentos).

Swift (2001) nomeia as ferramentas de relacionamento de tecnologias de
relacionamento (TRs) e as define como as orientações estratégicas criticas de
tecnologias para a realização do gerenciamento e desenvolvimento de relações em
uma economia em rede.
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Ainda de acordo com o autor, as TRs tem o potencial de melhorar e expandir
os relacionamentos com clientes

e

fornecedores por meio de velocidade.

flexibilidade, criatividade, especialização, personalização

e interações ricas de

informações. De acordo com Swift (2001), muitas empresas lideres em seus setores
tam a missão de transformar transações em relacionamentos. Pela visão do autor,
para que as transações sejam convertidas em conhecimento

é necessária a

utilização de um software especifico, agentes altamente preparados ou modelagem
sofi sticada de Goleta de informações.
No entanto, diferentemente da visão de Swift, Terra (2000) defende que o
compartilhamento de informação pela interação humana seria mais eficiente do que
pelos sistemas de informação. Algumas empresas como McKinsey, Andersen, Bain
e Merryl Lynch, embora investindo pesadamente em sistemas de informação.
estariam privilegiando sistemas que forcem o contato pessoal e redesenhando suas
práticas gerenciais e sistemas de avaliação para incentivar a troca pessoal de
informações.

Ou seja,

acabaram

reconhecendo, na visão do autor, que o

conhecimento é poder e que, em geral, as pessoas não estão dispostas a abrir mão
deste, a não ser que recebam algo em troca.
Para Peppers & Rogers (2001), as soluções tecnológicas devem ser utilizadas
não apenas visando a pura automatização das formas de atendimento

e

comunicação, mas como ferramentas capazes de "enriquecer" o relacionamento
com o cliente. Os autores destacam que o papel da tecnologia no CRM é captar os
dados do cliente por toda a empresa, agrupar todos esses dados capturados interna
e externamente em um banco central, analisar os dados consolidados, oferecer os
resultados das análises aos vários pontos de contato com

o cliente e usar as

informações necessárias para interagir com o cliente por meio de qualquer ponto de
contato da empresa.
Edvinsson e Malone (1998) corroboram a visão de Peppers & Rogers ao
comentar que o raciocínio "passe de magica" é o principal inimigo no momento de
implementar uma nova tecnologia na organização. Ou seja, muitos gestores acabam
vendo a aquisição de computadores de última geração, por exemplo , como a
solução defi nitive para seus problemas, sendo que muitas vezes, ao !rives de se
enquadrarem como ativos para a organização, passam a ser considerados
verdadeiros passivos devido aos estragos a produtividade e ao desvio de dinheiro
que poderia ser utilizado para outra finalidade.
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Segundo Nash (apud SIMÕES, 2002), as organizações geralmente executam
as estratégias tecnológicas em um de quatro níveis, o que indica a existência de
coordenação longitudinal ou latitudinal e o nível de eficiência de sua aplicação. Os
níveis são classificados em: funcional, departamental, CRM parcial e CRM total. A
empresa que opera no nível funcional é caracterizada pela compartimentação de
seus processos realizados de forma independente. Nesse nível, o retorno dos
investimentos so é obtido em grandes organizações nas quais as economias de
escala tornam isso possível.
As empresas que operam no nível departamental caracterizam-se pela
sincronização intradepartamental obtida pelo desdobramento da tecnologia por um
departamento inteiro. Alem disso, os processos entre os departamentos

e a

tecnologia são raros. Nesse modelo, o retorno é geralmente de duas a cinco vezes
maiores do que o investimento inicial e continuo.
As empresas que operam no nível de CRM parcial, tem como principal
objetivo a sincronização intradepartamental com processos coordenados
tecnologia departamental,

e

e tem sua organização baseada nos processos já

descritos. A empresa conta com múltiplos bancos de dados, o modelo é mais viável
em empresas menores e o retorno do modelo é geralmente de quatro a sete vezes
maiores do que o investimento inicial e continuo.
As empresas que operam no nível de CRM total possuem apenas um banco
de dados sobre os clientes, no qua( a organização inteira coordena suas estratégias
e seus processos. Esse modelo é extremamente complicado para grandes empresas
e exige das organizações muita coordenação operacional e de processos. 0 retorno
chega a ser de cinco a dez vezes o valor dos investimentos inicial e continuo e a
tecnologia utilizada nesse ambiente chega a oferecer benefícios a todas as camadas
da estrutura operacional, ajudando a tornar todos os setores da empresa mais
efi cientes e eficazes. Além disso, as organizações que implantaram sistemas
operacionais de nível de CRM em toda a empresa acabaram obtendo maior
crescimento de receitas, margens, satisfação e fidelidade dos clientes do que
aquelas que implantaram sistemas parciais de CRM.
Tendo em vista a grande variedade de soluções de ferramentas disponíveis
no mercado, Meta Group (apud SCHVVITZER, 2004), propôs uma classi ficação das
soluçÕes em três grandes grupos: operacional, analítico e colaborativo.

A
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classificação em discussão é considerada como uma das oficiais do setor e é
detalhada a seguir:
a) CRM operacional: são os aplicativos voltados para o cliente. Esta

relacionado aos sistemas de back-office, front-office e mobile office. Os
sistemas de back-office estão relacionados aos sistemas integrados de
gestão, sistemas de gestão da cadeia de suprimentos e sistemas ligados. Os
sistemas de front-office estão relacionados a automação do atendimento aos
clientes, automação do marketing e automação de vendas. Já o mobile office
está relacionado aos sistemas móveis de atendimento aos clientes

e

automação de campo;
b) CRM Analítico: esta dimensão, de acordo com Rodriguez (apud

SCHVVEITZER 2004) está relacionada à inteligência dos sistemas, com o
objetivo de prospectar o conhecimento, identificando diferenciais competitivos
para a gestão dos negócios. Geralmente utiliza a tecnologia de

data

warehouse5 e data mart6 para orientar as estratégias para CRM, com base

na análise de fatos e dados armazenados;
c) CRM Colaborativo: está relacionado a toda interação entre o consumidor e

os canais de comunicação da organização. Os vários canais de contato
devem estar preparados para não s6 permitir essa interação, mas também
garantir o fluxo adequado dos dados resultantes dela para

o resto da

organização. As ferramentas tecnológicas devem permitir a coordenação da
informação trocada nos diversos canais de contato, tais como: face-a-face,

correio, correio eletrônico, Web, telefone, fax ou qualquer outra forma que
permita a interação com o cliente.
Com a definição da ferramenta a ser adotada para implementar o conceito de
CRM na empresa, parte-se para a próxima etapa, que se refere à automação dos
diversos setores da organização. Dentre eles, a força de vendas, departamento
diretamente envolvido no contato com o cliente, se destaca.

2.6 Automação da força de vendas

Para grande parte das áreas de vendas das organizações com pelo menos
dois vendedores, identi fi car e rastrear potenciais clientes exige algum tipo de
ferramenta de automação capaz de capturar as informações necessárias, e evitar
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assim, a dependência quase que exclusiva da memória do funcionário. Além disso,
conforme a tecnologia avança, os equipamentos se tornam cada vez mais
acessíveis e a facilidade para entregar um notebook ou Personal Coputer (PC) para
cada vendedor é cada dia maior.
Ainda de acordo com Peppers & Rogers (2001), a automação e a sincronia da
força de vendas depende de um sistema detalhadamente projetado para que os
vendedores (devidamente treinados e equipados) possam utiliza-lo não apenas nos
procedimentos de contato com clientes, como para qualquer tipo de comunicação.
Para isso, os autores separam alguns pontos importantes a serem
considerados, entre eles:
a) o sistema deve ser fácil de utilizar, mesmo por novos funcionários e os
treinamentos e testes devem ser realizados;
b) o sistema deve possibilitar a formação de conhecimento sobre os clientes
da empresa e tratamento diferenciado para clientes diferenciados . Do
contrário, toda coleta de dados pode ser inútil;
c) o sistema deve minimizar as atividades manuais de escrita, arquivamento e
análise de relatórios impressos, minimizando assim, possíveis erros;
d) os dados devem seguir um fluxo coerente dentro do sistema, para que os
funcionários adequados sejam acionados quando necessário;
e) o sistema deve permitir que a informação possa ser compartilhada e
acessada pelos funcionários interessados.
Esse Ultimo item é apontado pelos autores como um dos mais importantes,
pois o compartilhamento de informações é visto como vital para o sucesso de
qualquer tipo de ferramenta de CRM. Toda e qualquer pessoa que venha a ter
contato com o cliente deve ter acesso a "memória interna" da empresa e poder
retomar o relacionamento com o mesmo do ponto em que parou. Essa e, de acordo
com os autores, a única forma de realmente crier relacionamentos de aprendizagem
com cada cliente, aumentar sua lealdade no decorrer do tempo e todos os ganhos
financeiros possíveis no futuro.
0 processo de automagão da força de vendas acaba impactando nos clientes
também, pois além de facilitar o acesso a informações como lista de preços e
programação de entregas, o cliente não terá o incômodo de responder a mesma
pergunta mais de uma vez.
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Os autores sistematizam ainda alguns pontos a serem conferidos no processo
de automatização, entre eles:
a) avaliação junto ao pessoal de tecnologia de informação se os objetivos e
orientação são compatíveis com os planos de cada area envolvida:
b) confecção de uma lista corn todas as funções e processos relacionados
com a comunicação de rotina com a equipe de vendas visando assim,
determinar exatamente o que pode ser automatizado;
c) criação de um modelo de formulário para as informações relevantes de
rastreamento visando a criação de relacionamentos de aprendizagem corn o
cliente;
d) exame constante do modelo criado e respectivo follow up;
e) avaliação constante das necessidades de capacitação e treinamento da
força de vendas;
f) inicio da implementação a partir do momento em que já existe urna massa
critica de informações disponíveis entre os próprios vendedores;

g) informatização dos relatórios de vendas;
h) requisição de previsões e informações rastreáveis sobre cada um dos
clientes;
i) inicio da implementação com os gerentes;
I) disponibilidade constante de treinamento

e atualizações

para a

maximização do conhecimento sobre o sistema.
Outra questão importante diz respeito a criação

e utilização de uma

ferramenta com base na Internet para que a disponibilidade do material

e

informações necessárias estejam disponíveis a equipe independentemente do local
em que os vendedores se encontrem.
Segundo Brown (2001, apud SCHVVITZER, 2004), os fatores essenciais para
desenvolver os processos de negócio adequadamente alinhados a estratégia de
CRM são:
a) ter uma abordagem de fora para dentro, com o cliente no coração do
processo;
b) dar limites aos processos pelas fronteiras funcionais existentes para
fornecer o melhor serviço ao cliente.:
C) criar processos que permitam que problemas e pesquisas sejam resolvidos
logo no primeiro contato do cliente com a organização;
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d) fornecer aos clientes a capacidade de se auto-ajudarem.
Além disso, as soluções de CRM visam fornecer as pessoas envolvidas direta
ou indiretamente a area de vendas, as informações certas, no momento certo e no
local certo para assim entregar maior valor ao cliente. Quando se fala da
implantação das ferramentas de CRM, destaca-se o objetivo de aumentar a
produtividade e receita, além de reduzir custos para os processos das areas de
vendas.
Para Stone (apud SIMÕES, 2002), a maximização das receitas ocorre
quando:

a) a equipe de vendas possui capacidade suficiente de visitar clientes que
possam gerar receitas mais altas;
b) perda menor de negócios e de clientes em conseqüência de um cuidado
maior com os clientes, a medida que o CRM proporciona melhores canais
para sinalizarem as necessidades que possuem;

c) aumento das receitas geradas por novos produtos em razão de uma maior
capacidade de atrair clientes, e como resultado, facilitar o lançamento desses
novos produtos;
d) maior capacidade de identificar o potencial de haver rendimentos maiores
entre os clientes atuais;
e) maior volume de vendas em conseqüência da capacidade de atingir mais
eficientemente as promoções.
0 autor destaca que em relação à redução dos custos, as soluções de CRM
para a area de vendas permitem:
a) reduzir o custo das vendas por causa de uma melhor harmonização entre
os canais

e as necessidades dos clientes, levando a capacidade de

conquistar fatias de mercado maiores a pregos menores;
b) reduzir o número de funcionários para cobrir um mercado especifico, em
virtude de um tempo menor para identificar e obter informações sobre clientes
potenciais;
c) reduzir a equipe de apoio necessária por causa da qualidade das
informações para a equipe de vendas;
d) reduzir a rotatividade de pessoal na forge de venda, em conseqüência da
qualidade do apoio dado e da motivação,
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Com a maximização da receita e a redução dos custos impactados pela
implementação de uma ferramenta de CRM, não apenas a força de vendas, mas

toda a organização acaba se beneficiando de forma significativa.

2 1 Resgate dos temas-chave

Com base no que foi exposto acima em relação aos principais conceitos a
serem confrontados com a realidade da organização em estudo, podem se destacar:
informação e conhecimento; o conceito de Customer Relationship Management
(CRM) e capital intelectual.

Por motivos puramente didáticos, foi adotado a definição de apenas um autor
para cada termo explorado ao longo do trabalho.
Quando trata de informação e conhecimento, Sveiby (1998) atenta de forma
muito clara para a distinção entre os dois termos. Informação é definida pelo autor
como um método não e fi caz de transferir conhecimentos de pessoa para pessoa,
enquanto conhecimento é percebido pelo autor como a interpretação da informação.
Complementando o conceito de informação, Swift (2001) destaca que
Customer Relationship Management, ou simplesmente CRM, nada mais é do que o
processo

interativo

de

transformar informações

acerca de

clientes

em

relacionamentos positivos, e por isso deve ser um processo integrado em tudo que a

empresa faz e por todos que nela trabalham.
Nonaka e Takeuchi (1997) destacam o conceito de criação do conhecimento

organizacional como a capacidade das organizações criarem novos conhecimentos,
difundi-los pela empresa e incorporá-los aos produtos, serviços e sistemas.

Já Edvinsson e Malone (1998) de fi nem Capital Intelectual como a posse do
conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional e relacionamento
com clientes e habilidades profissionais que possam proporcionar as empresas
vantagens competitivas no mercado em que atuam.
Com base nas definições acima, sera possível confrontar a realidade vivida
pela organização em estudo com os conceitos explorados pelos autores utilizados
no presente estudo.
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3 METODOLOGIA
Neste capitulo é apresentado o método usado para o desenvolvimento do
presente estudo, sendo que são detalhados a classi ficação da pesquisa e os
procedimentos metodológicos utilizados.
0 presente estudo apresenta características de pesquisa cientifica do tipo
avaliação formativa, exploratória e descritiva, além de utilizar para o aprofundamento
no assunto, um estudo de caso.
Patton (apud ROESCH et al, 1999) estabelece um modelo de pesquisa
cientifica dividido em cinco alternativas de pesquisa, classi ficadas de acordo com
seu propósito: básica; aplicada; avaliação de resultados, avaliação formativa e
pesquisa-ação.
a) pesquisa básica: tem como objetivo entender como o mundo opera,
procurando entender e explicar os fenômenos. Na pesquisa básica, os
pesquisadores têm como intenção gerar novas teorias e testá-las;
b) pesquisa aplicada: nessa categoria, os pesquisadores trabalham com
problemas humanos e tentam entender como lidar com problemas, utilizando
um referencial teórico de determinada disciplina, e apresentando soluções
alternativas;
C) pesquisa de avaliação: tem como objetivo testar a efetividade das
intervenções humanas. Enquanto a pesquisa aplicada se dedica a entender
os problemas sociais e identificar soluções, a pesquisa de avaliação estuda
os processos e resultados esperados a partir das soluções testadas. 0 autor
separa a pesquisa em questão em avaliação de resultados e formativa. A
primeira se propõe a julgar a efetividade de um programa, política ou piano,
ou seja, deseja saber se a idéia em si é ou não efetiva, se pode ou não ser
generalizada e em quais condições. Já na avaliação formativa , não há
intenção de generalizar os resultados além do contexto no qual se está
trabalhando. A idéia é melhorar a efetividade do programa naquela situação
baseando-se, para isso, em estudos de processo, avaliação de
implementação e estudos de caso;
d) pesquisa-ação: procura resolver problemas específicos, dentro de um
grupo, organização ou programa. A pesquisa acaba se tornando parte de um
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processo de mudança, ao encorajar as pessoas envolvidas com o programa a
estudar os seus próprios problemas e resolvê-los.
De acordo com Roesch et al (1999), a tipologia estabelecida por Patton é de
suma importância para confrontar a utilidade da pesquisa cienti fi ca nas areas
acadêmica e financeira. Os autores destacam que na universidade, tende-se a
atribuir importância exagerada a pesquisa básica e a aplicada e pouca importância
para a avaliação de resultados e a avaliação formativa e pesquisa-ação. Já na area
da Administração, enquanto ciência social aplicada, a hierarquia se inverte, dandose maior importância à ação e a pesquisa formativa.
Com base no objetivo da pesquisa, a necessidade primordial pode ser a de
explorar o tema que é de desconhecimento do pesquisador. De acordo com Vergara
(1997), a investigação exploratória normalmente é aplicada em determinadas areas
nas quais existem pouco conhecimento sistematizado e acumulado.
Cervo et al (2006) define pesquisa descritiva como a observação, registro.
análise e correlação de fatos ou fenômenos sem nenhum tipo de manipulação. Além
disso, ela procura descobrir com o máximo de precisão a freqüência com que um
fenômeno acontece, sua relação e conexão com outros.
Além disso, os autores destacam que a pesquisa descritiva pode assumir
várias formas, entre elas: estudos descritivos; pesquisa de opinião; pesquisa de
motivação; estudo de caso e pesquisa documental.
Cervo et al (2006) especifica que qualquer espécie de pesquisa supõe e exige
uma pesquisa bibliográfica prévia para o levantamento do "estado" do tema sela
para a fundamentação teórica ou para justificar os limites e contribuições da própria
pesquisa.
A pesquisa bibliográ fi ca busca explicar o problema estabelecido a partir de
referências teóricas publicadas em livros, dissertações e teses. Além disso, os
autores apontam que a pesquisa pode ser independente ou parte da pesquisa
descritiva ou experimental. Alheio a razão da pesquisa, o fato é que a busca visa o
conhecimento e a analise de contribuições culturais ou cientificas do passado sobre
determinado assunto, tema ou problema. Nesse sentido, a presente pesquisa se
iniciou com uma pesquisa bibliográ fi ca.
Numa etapa seguinte, a presente pesquisa demonstrou características de
pesquisa conclusiva descritiva se compondo basicamente de objetivos de fi nidos.
questionamentos estruturados e procedimentos devidamente pré-estabelecidos. Isso
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ficou evidente no momento em que se d escreve a possível contribuição de uma
ferramenta de Customer Relationship Management nos resultados financeiros da
organização em estudo.
A metodologia utilizada no estudo para aprofundar ainda mais

o

conhecimento acerca do tema do presente estudo foi o estudo de caso. De acordo
com Yin (2001), o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem
acontecimentos contemporâneos, mas quando não

é possível manipular

comportamentos relevantes. 0 autor comenta ainda que apesar de o estudo de caso
ser uma forma distintiva de investigação empírica, muitos pesquisadores
demonstram certo desprezo pela estratégia e

acabam percebendo três

preocupações mais significativas:
a) falta de rigor da pesquisa: talvez a maior preocupação seja a falta de rigor
da pesquisa de estudo de caso, que muitas vezes ocorre por negligência do
próprio pesquisador em se permitir aceitar evidências equivocadas ou visões
tendenciosas para influenciar o signi fi cado das descobertas e conclusões;
b) fornecimento de pouca base para generalizações: a preocupação pode
estar embasada no argumento de que por se tratar de um caso único, os
estudos de caso não forneceriam base para uma generalização cienti fi ca.
Entretanto o autor confronta os próprios experimentos cientificos, que
diferentemente do estudo de caso, mesmo que sejam realizados várias vezes,
dificilmente são feitos sob as mesmas condições. Com base nisso, o autor
acrescenta que os estudos de caso, assim como os experimentos, são
generalizáveis a proposições teóricas e não a populações e universos;
0) demora na realização: a terceira reclamação diz respeito a demora para a
realização e aos documentos " ilegíveis" gerados ao final do estudo. Segundo
o autor, no passado a reclamação até fazia sentido, mas atualmente a
situação não se repete. Os estudos de caso não precisam demorar muito
tempo e nem utilizar narrativas maçantes e tradicionais ao extremo para se
efetivarem.
O estudo de caso é uma investigação empírica que trata de um fenômeno

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o

contexto não estão claramente de fi nidos. A

investigação de estudo de caso acaba enfrentando uma situação tecnicamente única
em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como
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resultado, se baseia em várias fontes de evidências

e

benefi cia-se do

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de
dados (YIN, 2001).

3.1 Variáveis de análise

De acordo com Ferrari (1974, apud CERVO et. al 2006), a ciência e,
consequentemente, a pesquisa, têm como tarefa principal descobrir e expressar as
relações existentes entre os fenômenos, isto 6, a relação entre variáveis. 0 autor
define variáveis como aspectos, propriedades ou fatores reais potencialmente
mensuráveis pelos valores que assumem e que são discerniveis em um objeto de
estudo. Variável é um valor que pode ser dado a uma quantidade, qualidade,
característica, traço, dentre outros, e que pode variar de caso para caso. 0 autor
segmenta variáveis em três subcategorias:
a) Variável independente: é o fator, causa ou antecedente que determina a
ocorrência de outro fenômeno;
b) variável dependente: é o fator, propriedade, efeito ou resultado decorrente
da açáo da variável citada acima;
c) variável interveniente: é o fator que modi fi ca a variável dependente sem
que se tenha ocorrido modificação na variável independente.
Após o desenvolvimento da revisão bibliográfica, ficaram determinadas as
seguintes variáveis de análise a serem tratadas ao longo do estudo: grau de
compartilhamento de informações entre funcionários, empresa e clientes; fluxo de
relacionamento entre os três; características e objetivos da estratégia adotada pela
organização.
Na primeira variável de análise pressupõe-se a existência de três
personagens envolvidos no processo de compartilhamento de informações, são eles:
os funcionários (no caso, os representantes que compõe a força de vendas da
organização); a empresa em seu contexto global e os clientes atendidos pela
mesma. Com base nisso, vislumbra-se medir o grau de compartilhamento de
informações originadas pelos três.
Na segunda variável, parte-se do pressuposto de que o relacionamento entre
as três partes envolvidas no processo existe e que é possível traçar um fluxo
estruturado com base em indicadores previamente determinados no estudo. Dentre
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eles destacam-se: acesso a empresa via telefone

e sites da organização,

participaçâo de mercado e número de clientes que ut)lizam o produto da organização
e estudo e que não utilizam.
Já na terceira variável, tenta-se verificar se a estratégia de implementação de
um sistema de gerenciamento de relacionamentos com clientes

(Customer

Relationship Management CRM) pode ser considerada voltada para o conhecimento
-

e elemento de vantagem competitiva, se ela

é quantificável, controlável

ou

facilmente copiada por concorrentes. Alguns dos indicadores utilizados foram
evolução ou involução de demanda (indices estatisticos), relatórios gerenciais,
dados cadastrais dos clientes, obstáculos para a copia da estratégia de
implementação dos conceitos de CRM.

3.2 Tipos de dados e técnicas de coleta de dados

Segundo Chizzotti (2001), as pesquisas podem ser caracterizadas corno
quantitativas e qualitativas, dependendo do tipo de dados coletados e pela analise
que se pretende fazer deles.
Enquanto as pesquisas quantitativas prevêem a mensuração de variáveis
preestabelecidas, procurando veri ficar e explicar sua influência sobre outras
variáveis, mediante a análise da freqüência de incidências e correlações estatísticas.
As pesquisas qualitativas baseiam-se em dados coletados nas interagbes
interpessoais, na co-participação das situações dos informantes , analisadas a partir
dos significados que estes dão aos seus atos.
De acordo com Roesch et a) (1999), as pesquisas quantitativas devem ser
utilizadas caso o objetivo do projeto seja medir relações entre variáveis ou avaliar o
resultado de algum sistema ou projeto. Para que a analise seja feita da melhor forma
possível e com garantias de uma boa interpretação de resultados, o autor
recomenda que seja utilizado algum tipo de controle do delineamento da pesquisa
Já no que se refere à pesquisa qualitativa, Staw (1977 apud ROESCH et al,
1999) considera que ela deve ser utilizada em avaliações formativas, quando se
trata de melhorar a efetividade de um programa ou piano, ou mesmo quando é o
caso de propor planos, ou seja, quando se pretende selecionar as metas de urn
programa e construir uma intervenção.
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Tendo em vista os conceitos acima descritos e as variáveis de análises
utilizadas ao longo do estudo, percebe-se um equilíbrio entre as características
qualitativas e quantitativas.
Foram avaliadas de forma qualitativa a variável relacionada a implementação
do sistema de gerenciamento de relacionamentos com clientes: se pode ser
considerada voltada para o conhecimento e se é quantificável ou facilmente copiada
por concorrentes do mesmo setor.
A abordagem quantitativa foi utilizada ao analisar as demais variáveis: grau
de compartilhamento de informações (solicitação de serviços, eventos medicos,
visitas aos clientes) e fluxo de relacionamento entre os três componente-chave do
estudo (contato com a empresa via telefone e site, participação de mercado, número
de clientes que utilizam os produtos da empresa e os concorrentes).

3.3 Delimitação da pesquisa

3.3. 1 População e amostra
De acordo com Malhotra (2001), a grande parte dos projetos de pesquisa de
marketing tem como objetivo obter informações sobre as caracteristicas ou
parâmetros de uma população. 0 autor define população como a soma de todos os

elementos que compartilham algum conjunto de características comuns,
conformando o universo para o problema de pesquisa.
De acordo com o autor, uma informação sobre os parâmetros populacionais
pode ser obtida fazendo-se um censo ou extraindo-se uma amostra. Censo
envolveria, segundo Malhotra (2001), a enumeração completa dos elementos de
uma população, sendo que os parâmetros populacionais poderiam ser calculados
diretamente depois de enumerado o censo.
Já amostra, é definida pelo autor como um subgrupo de uma população,
selecionado para participação no estudo. Para tal , são utilizadas caracteristicas
amostrais, chamadas estatísticas, para poder efetuar inferências sobre os
parâmetros populacionais

Easterby-Smith et al. (1991. apud ROESCH et al, 1999) aponta quatro tipos
de amostras: a aleatória simples: a aleatória estrati fi cada: a por quotas e a por
blocos.
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a) Amostra aleatória simples: a escolha dos elementos é realizada por meio
de uma tabela de números aleatórios, de modo que cada membro da
população tern a mesma chance de ser incluído na amostra,
b) amostra aleatória estratificada: a população é muito grande e torna-se mais
econômico e mais rápido aplicar o principio da amostra probabilistica a
estratos desta população:
C) amostra por quotas: não se enquadra exatamente no padrão de uma
amostra aleatória , mas apresenta vantagens em termo de rapidez

e

economia:
d) amostra por blocos , não utiliza a escolha aleatória, mas considerando uma
empresa com dez departamentos, por exemplo, decide-se entrevistar todo o
pessoal dos departamentos 1 e 5.
0 presente estudo tem como objetivo analisar a percepção de todos os
membros da força de vendas da unidade de negócios denominada 1A. composto de
104 representantes farmacêuticos espalhados pelo pais caracterizando-se, portanto.
como um censo.

3.4 Tipos de dados e técnicas de coleta de dados

Para a consecução da coleta de dados foram utilizados dois tipos de fontes, a
primária e a secundária.
De acordo com Lakatos e Marconi (1982, apud SCHMITT, 2006) os dados
secundários são aqueles que já existem e que podem ser coletados, tabulados e
catalogados de acordo corn o objetivo do pesquisador. Os autores destacam duas
principais utilidades para esse tipo de dado: evitar esforços desnecessários

e

duplicados: auxiliar sugerindo demais fontes. Já os dados primários, são definidos
pelos autores como aqueles que necessitam de coleta e que têm por finalidade
atender especificamente a pesquisa.
A coleta dos dados primários contou com a utilização de questionários
autopreenchidos e enviados via Internet para os respondentes. O questionário
seguiu o formato estruturado não disfarçado, por meio do qual, as perguntas eram
sempre apresentadas exatamente com as mesmas palavras , na mesma ordem e
com as mesmas opções de respostas. 0 objetivo da padronização era ter certeza de
que todos responderiam as mesmas perguntas.
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A elaboração do questionário seguiu a estrutura lógica determinada por
Chizzotti (2001) por meio da qual, o questionário deve ser: progressivo, partindo do
simples para o complexo; preciso e coerentemente articulado, se preocupando em
expor uma questão por vez: deve contar com questões e subquestões que
componha um todo lógico e ordenado: claro na linguagem adotada, visando assim
utilizar palavras simples, usuais, exatas e facilmente compreendidas: etc.
Sua aplicação foi realizada entre a primeira quinzena de outubro de 2007 e a
primeira quinzena de novembro do mesmo ano. A coleta de dados foi realizada via
e-mail para todos os componentes da força de vendas da unidade de negócios
denominada 1A, e ocorreu no mês de outubro de 2007. A escolha do periodo de
coleta foi determinada pelo cronograma de desenvolvimento do presente trabalho.

3.5 Técnica de análise de dados

Após a coleta de dados de caráter quantitativo, Roesch et al (1999) propõe
que esses sejam submetidos á análise estatística, com a ajuda de computadores.
Normalmente as medidas de cada respondente são codi fi cadas e posteriormente
manipuladas de várias maneiras. Oppenheim (1992, apud ROESCH et al, 1999)
estipula os seguintes estágios para a análise de dados: univariada; bivariada;
multivariada e estudos a respeito de certos grupos.
Na análise univariada é realizada uma análise das freqüências de cada
questão pesquisada.

E

importante por uma série de razões, entre elas, a

possibilidade de comparar as características da amostra com a da população

e

verificar a representatividade da amostra levantada, a possibilidade de verificar se foi
levantado um número suficiente de casos de cada subgrupo respondente para que
se possam realizar comparações entre os grupos.
Já a bivariada é composta de tabulações cruzadas e é possível calcular
diferentes medidas de associação entre as variáveis. Neste ponto da análise

é

importante retomar o delineamento da pesquisa para verificar quais são as variáveis
dependentes e independentes
A análise multivariada utiliza medidas que objetivam explorar o padrão de
relações entre as variáveis de estudo. Normalmente o plano de análise dessa
categoria é realizado antes de iniciar a coleta dos dados. As medidas estatisticas
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acabam por possibilitar a determinação de quais variaveis contribuem para que certo
comportamento ocorra
Por fim, a analise de subgrupos especiais é utilizada quando, após os
principais resultados da pesquisa terem sido tabulados e digeridos, e quando se
deseja levantar novas questões de pesquisa.
A análise estatística foi utilizada no estudo em questão, visando a melhor
compreensão dos fenômenos em estudo e para tal foram utilizados gráficos e
tabelas.
Além disso, Roesch et al (1999) destaca a importância da análise documental
para os trabalhos de pesquisa tanto quantitativos quando qualitativos, tais como
relatórios anuais da empresa. materiais utilizados em relações públicas , declarações
sobre a sua missão e políticas de recursos humanos
0 mesmo autor destaca a importância da análise de conteúdo, definida pelo
mesmo como o conjunto de técnicas que possibilita analisar textos levantados por
meio de transcrição de depoimentos gravados e de documentos existentes, com o
objetivo de contar a freqüência e relações entre os fenômenos.
A análise documental foi utilizada no estudo para a analise de dados
coletados em todo tipo de material disponibilizado pela organização e dados obtidos
por meio das questões abertas utilizadas na ferramenta de coleta de dados.

3.6 Limitações da pesquisa

Uma das limitações mais importantes no estudo diz respeito a análise dos
relatórios de comportamento prescritivo dos clientes. Como o formato de pesquisa
utilizado atualmente pela organização. passou a ser adotado apenas em agosto de
2006, o primeiro relatório a ser divulgado foi o referente a novembro de 2006. Por
essa razão, não foi possível realizar a comparação do relatório referente a agosto de
2007 (ultimo divulgado) com o referente ao mesmo período do ano anterior. No
entanto , por não haver nenhum tipo de impacto sazonal ou mesmo de alterações de
custo dos produtos no período (o único aumento de prego dos produtos ocorre em
abril, levando a uma demanda maior "pré-alta" em março), a análise de dois
períodos diferentes não traz desvios significantes.
Devido a uma série de eventualidades, tais como licenças médicas, vagas em
aberto, processos seletivos em andamentos

e

recusas em participar do
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preenchimento dos questionarios , não foi possível contar com a resposta de todos
os 104 membros da força de vendas da unidade de negócios em análise. 0 total de
84 respondentes representou 80,76% do departamento , e com isso foi possível
coletar informações de representantes das mais variadas localidades do pais.
Outra questão importante acerca do estudo diz respeito ao curto tempo de
LISO

da ferramenta. Tendo em vista o período de implementação e uso efetivo da

mesma, janeiro a outubro de 2007 (mês de conclusão do estudo), ainda há urna
série de correções a serem realizadas e treinamentos a serem aplicados junto a
força de vendas visando a melhor utilização do Sistema B. Após o uso da ferramenta
por no minimo 8 anos (tempo de uso da ferramenta anterior). será possível chegar a
urna comparação mais precisa de ambas.

4 ESTUDO DE CASO: ROCHE

4.1 Apresentação da Empresa

Visando o estudo mais detalhado da organização em análise, o pesquisador.
que também é membro da empresa, contou com documentos tais como o Relatório
de Sustentabilidade de 2006 e informações disponíveis no site da empresa, para
embasar o tópico referente a empresa.

4.1.1 Empresa

Fundado em 1896 na cidade de Basiléia, na Suiça e contando hoje com cerca
de 70 mil funcionários distribuídos em cerca de 150 países, o Grupo Roche é um dos
lideres mundiais na area de saúde

e tem como foco de suas atividades o

desenvolvimento de inovações para a saúde, por meio de medicamentos e testes
diagnósticos. Possui ainda, participação acionaria em duas empresas lideres em
biotecnologia: Genentech (EUA) e Chugai (Japão).
No ano de 2006. o Grupo Roche registrou crescimento recorde com 27% de
lucro em relação ao ano anterior, chegando a U$ 9,4 bilhões. Suas vendas
cresceram 17,6% o que significou para a empresa, vendas recorde na faixa de U$
33,5 bilhões.
Além disso, a empresa completou em 2006, 75 anos no Brasil

e é

considerada pelo Grupo uma das mais importantes afiliadas na América Latina, se
posicionando como responsável por algumas areas de suporte para toda a região.

Roche Brasil

No pals, está entre as maiores empresas do ranking de indústrias
farmacêuticas. Dentre os medicamentos produzidos e comercializados , destacam-se
os das areas de oncologia, dermatologia e transplantes, além de medicamentos para
o tratamento da Aids, gripe, obesidade, osteoporose. entre outros.
A Roche Brasil conta com uma fabrica no Rio de Janeiro. em Jacarepaguá, e
uma sede administrativa em sac) Paulo, no bairro do Jaguaré. Possui ainda um
centro de importação, armazenagem e distribuição em parceria com a multinacional
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DHL nos arredores de Goiania. Juntas, as unidades contam com aproximadamente
1300 funcionários.
Assim como nos outros países em que atua, a empresa se concentra em dois
segmentos: farmacêutico e diagnóstico.
A Roche Farmacêutica reúne as divisões denominadas ao longo do trabalho
de 1, 2 e 3. 0 principal foco de atuação da divisão 1 é composto por medicamentos
dos segmentos de distúrbios metabólicos, dermatologia, gripe e sistema nervoso
central e que podem ser adquiridos em farmácias por meio de prescrição médica.
A divisão 2 responde pelos produtos originados da biotecnologia nos
segmentos de cancer colorretal. de mama, de pulmão. linfoma e artrite reumatõide.
Por fim, a divisão denominada 3, atua no mercado de produtos voltados para
o tratamento de hepatite, Aids, transplantes e de uso hospitalar. Além disso, a Roche
Farmacêutica conta com um setor de operações comerciais responsável por apoiar
as demais divisões por meio de registro de produtos, pesquisa clinica local,
farmacovigilância, eventos científicos, distribuição e planejamento estratégico.
A Roche Brasil é uma sociedade anônima de capital fechado que responde
diretamente a matriz com base na Suiça.

Governança Corporativa

As decisões na unidade brasileira são tomadas pelos diretores da companhia.
com exceção dos grandes investimentos (que devem passar obrigatoriamente pela
matriz).
Com o objetivo de ampliar a sinergia entre as areas. em 2006 foram criados
dez comitês estratégicos, que reúnem entre seus membros representantes de todas
as areas da empresa que tenham alguma relação com determinado tema. Com isso,
a empresa busca um processo mais participativo na tomada de decisões não s6
relacionadas aos projetos locais mas globais também.
Por se compor de participantes de conhecimento aprofundado nos ternas
referentes aos Comités Estratégicos, o resultado é um maior alinhamento das
informações e maior agilidade na tornada de decisões. No ano de 2006, foram
criados os seguintes comitês: Planejamento Estratégico. Recursos Humanos.
Finanças, Vendas, Produtos Novos, Funding, CRM, Tecnologia de Informação (IT do
inglês Technology of Information). Sup ly Chain e Streamline.
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No ano de 2006, foi iniciado um programa de integração de todos os
processos de contato com clientes dentro da empresa. que até então eram
excessivamente focados em produtos. Teve inicio então, o Projeto Clave (Aumento
da Fidelidade e do Valor dos Clientes , na sigla em lnglês).

4.1.2 Projeto Clave
0 Projeto CLAVE (Customer Loyalty and Value Enhancement ou, em
português, Aumento da Fidelidade

e do Valor dos Clientes) foi implantado

primeiramente pela Roche Brasil e após isso passou a se estender as demais
afiliadas da America Latina. 0 projeto tem como principal objetivo identificar clientes,
personalizar ações e customizar atividades de modo a gerar maior eficiência nos
processos internos e principalmente, um melhor atendimento ao cliente.
A metodologia do Projeto Clave pode ser resumida em quatro pontos
fundamentais:
a) conhecer cada vez mais o cliente identificando e registrando informações
sobre eles:
b) utilizar essas informações para entender o que o cliente espera da
empresa, sendo capaz de diferenciar cada grupo de pessoas ou empresas:
C) estar sempre em contato com o cliente tentando interagir da melhora forma
possivel:
d) entregar algo de valor a cada contato, de forma personalizada na medida
do possível
A implementação do projeto contou também com a determinação de 23
diferentes tipos de clientes, treinamentos, workshops e cursos a distancia para as
areas de Marketing. Força de Vendas e Serviço de Informações Roche (SIR). Além
disso, numa etapa posterior foi realizado o alinhamento e integração dos sistemas
de Customer Relationship Management (CRM) das diversas areas da empresa,
reunindo assim, todas as informações de clientes em apenas uma base de dados,
que pode ser acessada por qualquer funcionário da empresa. Esta etapa foi
denominada Projeto CRM.
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4.1.3 Projeto CRM
Ao lançar o Projeto CRM, a Roche decidiu envolver todos os funcionários ,
sem exceção, e trabalhar de forma simultânea em duas frentes. A primeira voltada
para a mudança de atitude e conhecimento dos conceitos e prática de CRM e a
segunda voltada para a implementação de um sistema que fosse capaz de dar
suporte a esses conceitos de CRM, no caso, as tecnologias Sistema B (direcionada
a todos os funcionários da empresa) e Sistema B2 (ferramenta de análises
disponível apenas aos membros da gerência, diretoria e presidência).
0 objetivo era atingir todos os funcionários da empresa com os conceitos de
CRM, sendo que nas areas prioritárias seria abordada também a ferramenta B.
Pensando nisso, a area de Treinamento da Academia Roche de Desenvolvimento
(departamento responsável pela capacitação dos funcionários das áreas de suporte
da empresa cuja missão é oferecer elevados níveis de serviço aos clientes da
empresa), juntamente com o departamento de CRM e IT, desenvolveram urn plano
de ação capaz de abranger toda a empresa. Por se tratar de públicos diferentes ,
foram utilizadas metodologias diferentes para facilitar a aprendizagem do conceito
de CRM, sendo que as principais foram e learning, palestras, workshops, Sistema B
-

e B2.
a) E-learning: teve como objetivo explorar os conceitos e metodologia de
CRM e público-alvo todos os funcionários. Para tal foram utilizados módulos
customizados por área de atuação:
b) palestras: teve como objetivo desenvolver o conhecimento, habilidades e
atitudes voltadas à pratica do CRM e corno público alvo todos os funcionários.
As palestras eram divididas em várias sessões;
c) workshop: teve corno objetivo explorar o tema "Gestão CRM" e como

público alvo os diretores e gestores Esses eram divididos por area de
atuação e departamento:
d) Sistema B e B2 teve como objetivo abordar o sistema global de CRM
(Sistema B) e os relatórios analíticos (oferecidos pela ferramenta B2). 0
público alvo era composto pelos setores de administração de vendas.
Farmacovigilância, Marketing, Pesquisa Clinica Internacional e Nacional,
Licitações. Força de Vendas. etc.
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Além disso, visando atender às necessidades de cada area da empresa e
facilitar a integração entre os funcionários e os clientes da Roche, o projeto envolve
um trabalho de mudança de atitude e a implementação da ferramenta B.

4.2 Sistema B na Força de Vendas
Para que a ferramenta B chegasse efetivamente à Força de Vendas, o projeto
brasileiro de implementação seguiu um cronograma alinhado ao projeto CRM
Regional.

0 primeiro setor impactado pela implementação foi o denominado "L" (setor
atrelado ao departamento Administrativo da empresa), no primeiro semestre de

2006. tendo em vista sua importância devido as vendas governamentais e à real
necessidade do setor atualizar seus sistemas de trabalho. De acordo com

o

cronograma aplicado ao primeiro modulo piloto (L). a implementação foi dividida em
trés etapas: treinamento inicial, ciclos de teste e treinamento.
a) Treinamento Inicial: nesta primeira etapa, o objetivo era ambientar os
funcionários no cenário no qual a ferramenta seria implementada, contando
para isso com a apresentação dos conceitos essenciais do CRM. Além disso,
eram realizados os primeiros testes e simulações de uso da nova ferramenta:
b) ciclo de testes: na segunda etapa. os participantes do projeto piloto eram
levados a simular de forma mais detalhada,

o uso da ferramenta em

determinados cenários de teste corn o acompanhamento dos departamentos
de IT (Tecnologia de Informação) e Help Desk (setor responsável pelo
atendimento aos problemas relacionados à informática);

c) treinamento: por fim, a última etapa era composta por uma palestra mais
detalhada sobre CRM e pela continuidade do uso e simulação da nova
ferramenta.

0 formato do treinamento aplicado primeiramente ao setor L. serviu de
modelo para todos os demais realizados com os outros setores da organização. No
segundo semestre foram envolvidos no projeto os departamentos denominados no
estudo de "P".
Para viabilizar todo o processo. foram envolvidos profissionais de diferentes
areas da empresa e organizada uma "força-tarefa" com lideres para cada um dos

setores mais importantes que seriam impactados pela ferramenta. Em fevereiro de
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2006. foram realizados três encontros entre esses lideres, usuários-chave e uma
consultoria externa responsável por dar suporte à empresa não so no Brasil, mas em
toda a America Latina. 0 foco das reuniões era permitir que os profissionais
envolvidos pudessem discutir de que forma seriam integradas por meio do Sistema

B, as informações existentes sobre os clientes da organização.
Por se tratar de areas extremamente diferentes entre si e pelo papel que cada
uma delas possui no relacionamento com os clientes, foi

necessário

o

desenvolvimento de treinamentos personalizados de acordo com as necessidades
especifi cas de cada setor
Por se tratar do departamento que mais tem contato com os clientes, a Força
de Vendas (FV) teve um formato de treinamento diferente daquele utilizado junto aos

demais setores. Cada uma das equipes que compõe a FV (divisões 1. 2 ou 3
subdivida

nas unidades 1A, 1B e

1C) teve um grupo-piloto composto por

representantes e gerentes territoriais designados para auxiliar como "multiplicadores"
o treinamento com o resto da divisão 1 no mês de janeiro de 2007.

0 treinamento aplicado aos grupos-piloto era dividido ern dois dias, sendo que
no primeiro, representantes e gerentes participavam juntos e no segundo, os
membros da gerência se separavam dos demais para participar do treinamento
especifico voltado a ferramenta de analises gerenciais (Sistema B2). Os temas
abordados no primeiro dia passavam pelo resgate dos principais fatores inerentes ao

Projeto Clave, pela apresentação da ferramenta B e ferramenta B2 e apresentação
da area de Customer Database Management (CDM) - setor responsável por unificar
o banco de dados da organização e transformar os dados inseridos na ferramenta
em informações de qualidade - e pelo primeiro contato pratico com algumas das
principais rotinas utilizadas no dia a dia da FV.
Já no segundo dia de treinamento, com a separação do grupo em dois
subgrupos (de representantes e de gerentes), o foco principal era a continuidade dos

exercicios práticos com a utilização do Sistema B no primeiro e do Sistema B2 no
segundo, além do aprofundamento teórico acerca do conceito de CRM e de uma
avaliação final aplicada a todos os participantes visando a identi fi cação do grau de
aprendizado durante os dois dias.
A FV 3 foi a primeira a participar da implementação por meio de seu grupo-

piloto. Este primeiro grupo ficou incumbido de testar na pratica a nova ferramenta em
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setembro de 2006 para que no mês seguinte toda a FV 3 (inclusive os gerentes)
passasse a utilizar o sistema.
Numa segunda etapa, um grupo composto de 12 pessoas da FV 2 passou
pelo treinamento e começou a usar a ferramenta em caráter também de piloto por
quatro meses (até janeiro de 2007).
Na etapa seguinte, a primeira equipe piloto da divisão 1, composta por 25
representantes e gerentes de território das três unidades de negócio existentes (1A,
1B e 1C) passaram pelo treinamento e começaram a utilizar a ferramenta na prática
Por um período de três meses (inicio em outubro de 2006).
A fase final do ciclo de treinamentos começou em janeiro de 2007, com a
participação de todo o restante da divisão 1, e acabou com o grupo da FV 3, em
fevereiro de 2007.
Os treinamentos totalizaram 116 turmas presenciais e mais 17 turmas
distancia, e foram idealizados conjuntamente pelo departamento de CRM, Suporte a
Força de Vendas, e a area de Treinamento da Divisão de Recursos Humanos e
informática.
Além disso, paralelamente a implementação por meio dos treinamentos,
foram realizados

workshops

e atividades denominadas

change management

(mudança cultural) com apoio da Divisão de Recursos Humanos para todas as
pessoas que possuem de alguma forma, contato com o processo.

4.2.1 Sistema B - Apresentação da ferramenta

Visando a implementação efetiva do conceito de CRM e o apoio que a
tecnologia pode trazer para o seu desenvolvimento, as empresas vêm adotando
cada vez mais soft wares específicos para tal fim.
A empresa em análise identificou como ferramenta capaz de apoiar a
implementação da visão de CRM por todos os departamentos organizacionais,

o

Sistema B, software desenvolvido por empresa que se consolidou como uma
organização de nível mundial focada em apoiar o CRM em diversos setores
industriais, entre eles o farmacêutico, automobilístico e aeronáutico

.

A empresa criadora do software é lider no fornecimento de soluções de
software e serviços que buscam agregar valor e lealdade aos relacionamentos entre
empresas e clientes, fornecendo funcionalidades em CRM, análise de negócios t..
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CDI (Customer Data Integration). A empresa investe anualmente U$ 2 bilhões em
pesquisa e desenvolvimento, tem mais de 11 anos de experiência em software. um
extenso grupo de parceiros e mais de 4 mil clientes (com cerca de 3,7 milhões de
usuários ativos)
0 Sistema B é um software desenhado especificamente para apoiar a
implantação do Customer Relationship Management (CRM) e tem como objetivo
ajudar as organizações a melhorarem a produtividade e o atendimento ao cliente,
permitindo que todos os usuários compartilhem e administrem as informações dos
clientes, dos produtos e dos concorrentes.
Com a implementação da ferramenta, a empresa teve como objetivo maior
criar uma interação plena entre todos os setores que "conversam" com os clientes.
Passando desde o serviço de atendimento ao cliente. eventos. administração de
vendas, medicina privada ate o setor que está em maior contato com os clientes, a
força de vendas.
A integração dessas funções fi cava comprometida pelo sistema anteriormente
utilizado pela organização (sistema implementado em 1998 que tinha como
principais objetivos a eliminação de formulários impressos, atualização diária da
base de dados de clientes, compartilhamento da base de dados entre todos os
funcionários da empresa, etc.), que tinha como principal ponto negativo a restrição
das informações apenas aos departamentos que inseriam as informações no
mesmo.
A partir do Sistema B, a empresa buscou a reunião de todos os tipos de
informações das diversas areas numa única base, visando assim, facilitar a procura
com maior rapidez. Alguns dos principais recursos que a ferramenta oferece são: a
sincronização dos dados imputados pelos funcionários, busca por palavras chave,
telas de atalho e a possibilidade de personalizar de acordo com cada usuário , a
forma de acesso ao sistema e as pesquisas existentes.
0 presente estudo irá se concentrar basicamente nas ferramentas do sistema
que se encontram disponíveis para os representantes farmacêuticos, ou seja, os
componentes da força de vendas. Para isso é necessário esclarecer que cada
representante dispõe de um notebook de uso exclusivo, com o Sistema B já
instalado e as devidas ferramentas necessárias para o desempenho de sua função.
0 sistema possui em sua página inicial um campo para a digitação do código
de usuário (login individual e exclusivo de cada representante) e outro para a
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digitação da senha, que servem como mecanismos de segurança para a abertura do

software.
Após a entrada, pode-se visualizar a primeira página do sistema. Toda a
interface do software é baseada no formato de páginas da web e as ferramentas
disponíveis para o usuário ficam disponíveis na forma de "abas".

Figura 1: Tela das abas principais do sistema
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Fonte: Sistema B

Já na página de entrada é possível acessar a barra de menu com as opções

de navegação semelhantes ás utilizadas por alguns aplicativos próprios do Windows,
entre elas: Arquivo, Editar, Visualizar, Navegar. Pesquisa, Ferramentas e Ajuda.
Dentre as abas existentes nessa primeira janela do sistema, destacam-se a
aba "Contatos" e "Contas". Na primeira, é possível visualizar e cadastrar os clientes
(reconhecido pela ferramenta como "contatos"), dentre eles médicos, farmacêuticos ,
enfermeiros, etc. Já a aba - Contas", permite visualizar e cadastrar instituições
("pessoas juridicas').
saúde, entre outros.

dentre elas, farmácias, hospitais, consultórios , postos de
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Na aba de "Eventos Médicos" 6 disponibilizada uma listagem com todos os
eventos médicos cadastrados no sistema pelo departamento especi fi co, a serem

realizados no período de interesse e é possível cadastrar os contatos que
participarão desses eventos.

Já na aba "Calendário", é possível visualizar as visitas aos clientes préagendadas pelo representante para o período de interesse, diário, semanal ou
mensal e consequentemente, o status de cada uma delas: planejadas ou concluidas.
Na aba "Atividades" 6 possível listar não apenas as "Visitas Médicas", como
as "Visitas a contas" ou "Atividades" em geral. Além de permitir o cadastramento das
atividades, a aba permite o acompanhamento e a conclusão das mesmas.
A aba "Preferências do perfil do usuário" permite ao funcionário configurar o
sistema de acordo com as suas preferências. o formato do calendário, por exemplo,
permite ao representante alterar seus dados cadastrais, como endereço e telefones
de contato.
Todo tipo de alteração que possivelmente tenha sido realizada ao longo do
dia deve ser "enviada" e atualizada na base. visando o acesso fiel por qualquer outro

funcionário que necessite de alguma informação acerca dos clientes. E para que a
base de informações (única para toda a organização) se mantenha sempre
atualizada, é necessário que todos os membros da força de vendas conectem o
Sistema B a rede da empresa (Intranet) todos os dias.

4.3 Comparativo entre o Sistema A e Sistema B

Visando a identificação e a possibilidade de comparar possíveis vantagens e
desvantagens em relação a nova ferramenta e a utilizada até o final do ano de 2006,
foi desenvolvido o seguinte quadro comparativo:
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Tabela 1: Comparativo Sistema A X Sistema B

SISTEMA A
Interface pouco pratica;

Interface Web:

Isolamento das informações;

Possibilidade de compartilhamento das

SISTEMA B

informações;
Praticidade no agendamento das visitas

Muitas rotinas a serem preenchidas ate o

aos clientes;

agendamento;

Disponibilidade de grande variedade de

A maioria dos relatórios é restrita aos

relatórios;

gerentes;

Morosidade no cadastramento de novos

Processo rápido de cadastramento

clientes;

novos clientes;

Disponibilidade de lista de pregos dos

Lista de pregos indisponível;

de

produtos no próprio sistema;
Possibilidade de cadastrar eventos no

Possibilidade de cadastrar eventos

sistema e alocar clientes participantes:

sistema e alocar clientes participantes;

Acesso

as

informações

pessoais

de

todos os funcionários da empresa pelo

no

Disponibilidade de informações pessoais
apenas do próprio usuário;

sistema;
Listas de clientes limitadas:

Listas personalizadas

de clientes de

acordo com o objetivo do usuário:
Inflexibilidade no layout do sistema;

Possibilidade de adequar o layout do
sistema de acordo com

o

perfil do

usuário;
Quantidade excessiva de "pastas" de

Quantidade

conteúdo;

conteúdo;

Indisponibilidade

da

lista de clientes

excessiva de "abas"

Lista de confirmação dos clientes

participantes de eventos da empresa;

participantes da empresa;

Poucos problemas com a base de

Muitos problemas com a base de clientes

clientes após a sincronização diária do

após a sincronização diária do sistema-

sistema;

"retrabalho - ;

Fonte: elaborado pelo autor

Ao confrontar as interfaces de ambas as ferramentas percebe-se que

o

formato de web adotado pelo Sistema B já facilita não apenas a visualização das
informações, mas o acesso as mesmas por meio de Menus e abas que se
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assemelham a um navegador de Internet comum. Com isso, o Sistema B evita
possíveis "bloqueios" por parte do usuário a uma aparência desconhecida e
complexa de utilizar.
Outra característica importante da nova ferramenta diz respeito a
possibilidade de compartilhamento de informações de todos os setores da empresa,
fato inviabilizado pelo Sistema A. Com a restrição das informações apenas aos
setores e usuários que as imputavam, a perda de agilidade na comunicação
acabava comprometendo uma série de processos. Segundo Nonaka e Takeuchi
(1997),

o

conhecimento explicito pode ser facilmente "processado" por

computadores por meio de transmissão eletrônica ou armazenado em banco de
dados, mas o conhecimento tácito necessita ser convertido em palavras ou números
para que qualquer pessoa possa compreendê-lo, e assim possibilitar a criação do
conhecimento organizacional. Por isso a importância em compartilhar as
informações de forma efetiva.
Uma das atividades mais importantes no cotidiano da Força de Vendas (FV) é
o agendamento de visitas aos clientes que compõe as suas bases cadastrais.
Sistema A possuía um mecanismo mais simples de agendamento de visitas, quando
comparado ao Sistema B. Por meio do processo de "clicar" no icone do cliente
posicionado no dia da semana de visita, "copiar" e "arrastar" para o proximo dia de
visita, todo o agendamento era rapidamente realizado para vários meses do ano. No
mecanismo utilizado pelo Sistema B. é preciso realizar o agendamento mês a mês
de forma individual, ou criar uma lista de clientes a serem visitados no mesmo dia e
apnea-10 nos meses de interesse.
O Sistema A disponibilizava para os usuários uma série de relatórios que na
migração para a nova ferramenta passou a ser limitada apenas ao sistema utilizado
pelos gerentes. Um dos principais problemas nessa mudança 6 que em muitos
casos , os representantes acabam ficando dependentes do envio dos relatórios pelos
gerentes, ou é necessário solicitá-los sempre que necessitarem dos mesmos aos
seus superiores.
Outro fator extremamente importante no cotidiano da FV diz respeito ao
cadastramento de novos clientes. De acordo com a rotina do Sistema A. era
necessário, ao cadastrar um novo cliente, preencher os dados do mesmo em uma
planilha de Excel (fora do sistema), enviar para a aprovação do setor de
gerenciamento de cadastro e. então, aguardar cerca de três dias para que o cliente
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fosse adicionado a base de dados do representante para poder visitá-lo. Já pela
rotina do Sistema B, o pr6prio representante pode realizar o cadastramento do
cliente e no mesmo momenta realizar a visita. O contato entra na base de dados do
funcionário de forma on line, e só passa por uma con firmação das informações
inseridas pelo setor de validação de cadastro na próxima sincronização diária da
ferramenta.
Uma ferramenta também disponível no Sistema A e que não compõe a lista
de abas do Sistema B é a tabela de preços de todos os produtos da empresa,
independentemente da unidade de negócios. Dessa forma, quando o cliente
solicitava algum preço de produto que não fazia parte do portfolio do representante,
era possível dar essa informação prontamente.
Uma atividade que já fazia parte das ferramentas do Sistema A e que se
manteve no Sistema B é a possibilidade de cadastrar eventos médicos e alocar os
clientes participantes do mesmo. O grande problema na sistemática do primeiro é
que os eventos cadastrados não podiam ser visualizados por outros setores
interessados, entre eles. gerência de produtos. O Sistema B possibilitou o
compartilhamento dessas informações com qualquer setor que tenha interesse nas
mesmas.
Na ferramenta anterior era possível visualizer urna listagem com as
informações de todos os funcionários da empresa, tais como telefone de contato, email, endereços e divisão de negócios a que pertencia. Pensando no relacionamento
global e interligado do cliente com a empresa, muitas vezes é necessário atender
solicitações dos clientes de informações de representantes de outras unidades.o que
acaba sendo impossibilitado pelo Sistema B.
Outro ponto positivo do novo sistema se refere á flexibilidade na criação de
listas dos clientes, ou seja, de acordo com a informação buscada pelo representante
possível adicionar "filtros"

de dados para obter apenas as informações

necessaries. Já no sistema anterior, as listas eram previamente estabelecidas e não
permitiam nenhum tipo de alteração dentro do sistema. era necessário realizar a
exportação da lista para um outro programa (Excel) para manipulá-lo.
Ainda em relação à flexibilidade do novo sistema, o Sistema B permite que o
usuário altere o layout da forma como achar mais prática. ou seja. características
como o formato do calendário exibido (diário, semanal ou mensal), colunas de dados
exibidas e seqüência das mesmas, são facilmente alteradas na aba "Preferências do
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perfil do usuário".

No Sistema A.

o layout era padronizado para todos os

funcionários, e não permitia alterações significativas assim como o seu sucessor.

Uma característica comum a ambos os sistemas é a grande quantidade de
"pastas" (Sistema A) ou "abas" (Sistema B), o que acaba levando à maior coleta de
informações

acerca dos clientes mas que também dificulta o conhecimento

aprofundado de todas as rotinas do sistema. Terra (2000) destaca que o excesso de
informações é um problema sério e que pode causar o declínio de produtividade.

Segundo o autor, os sistemas de informação só podem ser efetivamente úteis
medida que os dados, informações e bases de conhecimento que os alimentam
sejam confiáveis, relevantes, atualizados e aplicáveis. Por isso a importância em
verificar o excesso ou não de informações inseridas na ferramenta em uso
atualmente pela empresa.
Outro fator importante disponível no Sistema B e até então ausente no
sistema anterior se refere à lista de clientes participantes nos eventos promovidos
pela empresa. Na nova ferramenta é possível visualizar se os clientes visitados
participarão e se já confi rmaram presença nos eventos e mais especificamente, a

data da confirmação.
Fator crucial em ambos os sistemas se refere à sincronização diária das
ferramentas. Um dos pontos mais contestados pelo sistema atual diz respeito aos
problemas na base cadastral após as sincronizações realizadas. Frequentemente,

dados já alterados e corrigidos, retornam erroneamente para a base dos
representantes. o que os obriga a conferir e alterar novamente as informações
incorretas. No caso do Sistema A, o número de problemas após as sincronizações
era reduzido, e a maioria dos problemas após a correção se mantinha da forma
esperada.
Após verificar os principais pontos positivos e negativos de ambas as
ferramentas, percebe-se que a maior vantagem do Sistema B é exatamente a função
que levou a organização a adotá-lo, a possibilidade de compartilhar as informações
de todos os setores, principalmente daqueles que se relacionam com o cliente.

4.4 Análise documental

A empresa adota três tipos de critérios para acompanhar o desempenho de
seus produtos no pais: o primeiro denominado "Year to date" (YTD) leva em
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consideração o período de janeiro até o mês de análise; o segundo denominado
"Moving annual total" (MAT) leva em consideração os doze meses anteriores ao

período em analise: e o terceiro é uma comparação simples entre o mês de analise e
o mesmo mês do ano anterior.
No caso do relatório disponibilizado (agosto de 2007), o percentual MAT
considera doze meses anteriores a agosto de 2007 e inicia sua análise, em agosto
de 2006. Já no caso do percentual YTD, considera-se o comportamento desde

janeiro de 2007 até agosto de 2007. Dessa forma é possível confrontar os resultados
da unidade de negócios nos seis meses anteriores a implementação da ferramenta,
e nos seis posteriores.
Nos três critérios de análise em unidades vendidas, o produto X se comporta
de forma positiva e ganhando mercado. Sendo que na evolução MAT e YTD, o
percentual se mostra semelhante e na analise isolada dos meses de agosto de 2006

e 2007, o percentual se eleva para 9,6%.

Tabela 2: Evolução do produto X
Evolução MAT
Evolução YTD

8,20%
8,80%

Evolução ago/2006-ago/2007

9,60%

Fonte: relatório demanda ago/2007

Figura 2: Evolução do produto X
Evolução do produto X
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Fonte: relatório demanda ago/2007
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Quando se considera o comportamento em unidades vendidas do produto Y,
percebe-se um comportamento mais positivo do que o produto X. mas uma diferença
maior entre os percentuais MAT e YTD, e uma semelhança maior entre o Ultimo e o
percentual isolado dos meses de agosto de 2006 e 2007. Independentemente do

critério utilizado, o ganho de mercado é evidente e significativo.

Tabela 3: Evolução do produto Y
Evolução do produto Y
Evolução MAT
Evolução YTD
Evolução ago/2006-ago/2007

14.10%
17,40%
17,40%

Fonte: relatório de demanda ago/2007

Figura 3: Evolução do produto Y
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Fonte: relatório de demanda ago/2007

Ao analisar a evolução da demanda absoluta em unidades do produto X no

período de agosto de 2006 a agosto de 2007, percebe-se que assim como no
período de 2006, com o melhor resultado alcançado foi em agosto, no período de
2007, a maior demanda ocorreu no mesmo mês. Apesar de em fevereiro de 2007, o
produto ter alcançado seu pior resultado no período em análise, nos meses de
março, maio, julho e agosto, os resultados foram superiores ao melhor resultado de

2006.

Tabela 4: Evolução da demanda absoluta produto X
Evolução da demanda
absoluta-MAT-produto X
(unidades/mil)

ago/06
set/2006
out/2006

1177
1060
1114

nov/2006
dez/2006

1101

jan/2007
fev/2007

1122
998

mar/2007

1204

1150

abr/2007

1089

mai/2007

1190

jun/2007

1149

jul/2007

1197

ago/2007

1290

Fonte: relatório de demanda ago/2007

Figura 4: Evolução da demanda absoluta produto X
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Fonte: relatório de demanda ago/2007

Ja ao analisar a evolução da demanda absoluta em unidades do produto Y no
período de agosto de 2006 a agosto de 2007. percebe-se que o melhor resultado no
período de 2006, foi alcançado em dezembro (55.000 unidades). No entanto, ao
verificar os números apresentados em 2007. percebe-se que de todos os meses, o

único resultado inferior ao apresentado em dezembro de 2006 foi em fevereiro
(54.000 unidades), em todos os demais, a demanda absoluta foi superior ao melhor
resultado de 2006.

Tabela 5: Evolução da demanda absoluta produto Y
Evoluoâo da demanda
absoluta-MAT-produto Y
(unidades/mil)

ago/06
set/2006
out/2006

54

nov/2006

51

50
51

dezJ2006

55

jan/2007

57

fev/2007

54

mar/2007

67

abr/2007

57

mai/2007

60

jun/2007

58

jul/2007

61

ago/2007

63

Fonte: relatório de demanda ago/2007

Figura 5: Evolução da demanda absoluta produto Y
Evolução da demanda absoluta MAT - produto Y
80
70
60
50
40
30
20
10

O
Ob
GD

o

o°

co A
J\ze

,P
cçs'

No
Itt

6-\ A A

e

A A

Fonte: relatório de demanda ago/2007
Ao analisar de forma isolada o comportamento dos dois produtos no ano de
2007, pode-se comparar o desempenho de ambos. Em relacao ao produto X. seu
comportamento se mostrou irregular nos primeiros 4 meses do ano , sendo que so
passou a apresentar percentuais acima de 100% em Maio, Julho e Agosto. Já ao
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analisar o produto 11 , percebe-se ao longo do ano todo, percentuais acima de 100%,
sendo que em Margo, atingiu seu melhor resultado com 120,1% de alcance de meta.

Tabela 6: Alcance de metas 2007
Alcance de metas 2007
Produto X

Produto Y

Janeiro

99,2

103,1

Fevereiro

90,7

100.1

Março

98,2

120,1

Abril

92,9

104,4

Maio

101,9

109.8

Junho

98.2

105,4

Julho

102,4

112

Agosto

107.9

115,4
Fonte: relatório de demanda aao/70i

7

Figura 6: Alcance de metas em 2007
Alcance de metas em 2007
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Fonte: relatório de demanda ago/2007

O relatório do comportamento dos clientes classi fi ca os mesmos em um
ranking de produtos de oito posições sendo que aqueles que aparecem agrupados
na categoria 1, tem o produto X como o mais utilizado , os que aparecem na
categoria 2, tem o produto X como segundo mais utilizado, e assim, sucessivamente
ate a categoria 8. Além disso , a principal função do relatório é veri fi car o número de
medicos que deixou de utilizar os concorrentes e passou a utilizar os produtos da
empresa. A partir dai é possível verificar, por exemplo, que: 610 clientes deixaram
de utilizar produtos concorrentes, e passaram a utilizar principalmente o produto X.
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Em todas as categorias de produto, percebe-se maior movimentação a favor do
produto X na categoria 5, com 871 clientes deixando de usar os concorrentes. E a
menor movimentação ocorreu com aqueles agrupados na categoria 4, com 115
clientes.
A categorização dos clientes com base nos oito grupos se mostra alinhada
aos indicadores e indices definidos por Edvinsson e Malone (1998) para captar o
fluxo de relacionamento entre a empresa e seus clientes. Mais especificamente
categoria denominada "Sucesso do cliente' , pela qual é possivel verificar os
chamados níveis de sucesso do cliente de acordo com índice anual e valor de
compras, clientes novos e tradicionais, entre outros.
Quando se analisa o comportamento dos clientes da unidade de negocios,
possível verificar com base em relatórios fornecidos pela organização, a migração
favor ou contra os produtos da empresa. Ou seja, é possível quantificar. com base
em pesquisas, os clientes que passaram a utilizar produtos dos concorrentes, e
aqueles que passaram a utilizar os produtos da empresa em estudo.
0 formato de pesquisa utilizado atualmente passou a ser adotado em agosto
de 2006, sendo que o primeiro relatório gerado na nova estrutura é o referente a
novembro. Com base nisso, a presente analise se baseia no primeiro relatório no
formato usado atualmente e no Ultimo disponibilizado até a conclusão do presente
trabalho (agosto de 2007).

Tabela 7: Clientes que passaram a prescrever o produto X em nov/2006
Clientes que passaram a prescrever o produto X
Posi0o do produto X

Quantidade de clientes
1

610

2
3

567
241

4

115

5

871

6

764

7

441

8
Total

Fonte: relatório demanda nov/2006

297
3906
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Figura 7: Clientes que passaram a prescrever o produto X em nov/2006
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Fonte: relatório de demanda nov/2006

Ao analisar os clientes que deixaram de utilizar o produto X, percebe-se que

554 clientes deixaram de prescrever X como principal produto para utilizar algum
outro concorrente. Além disso, pode-se verificar que o maior volume de perda de
clientes ocorreu na categoria 6 e o menor volume na categoria 4.
Ao confrontar o número total de clientes que passaram a prescrever o produto

X e o número total que deixou de prescrevê-lo, chega-se a uni saldo positivo de 2
clientes.

Tabela 8: Clientes que deixaram de prescrever o produto X em nov/2006
Clientes que deixaram de prescrever o produto

X
Posição do produto X

1

Quantidade de clientes
554

2

558

3
4

260

5

811

6

813

7

529
249

8

130

Total
3904
Fonte: relatório de demanda nov/2006
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Figura 8: Clientes que deixaram de prescrever o produto X em nov/2006
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Fonte: relatorio de demanda nov/2006

Quando se analisa o comportamento dos clientes em relação ao produto Y.
percebe-se um equilíbrio entre a categoria 1 e 2. ambas com 246 clientes
conquistados em relação a concorrência. Já em relação a categoria de menor

conquista de clientes, a categoria 8 se destaca com apenas dois clientes e na
seqüência, a categoria 7 com cinco.

Tabela 9: Clientes que passaram a prescrever o produto Y em nov/2006
Clientes que passaram a prescrever o produto Y
Posição do produto Y

Quantidade de Clientes
1

246

2

246

3
4

141
67

5

34

6
7

22

8

2

Total
Fonte: relatório de demanda nov/2006

5
763

Figura 9: Clientes que passaram a prescrever o produto Y em nov/2006
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Fonteselatório de demanda nov/2006
Ao analisar os comportamento dos clientes que deixaram de prescrever o
produto Y, percebe-se que a maior perda de clientes ocorreu na categoria 1, com

354 clientes e que o menor impacto ocorreu na categoria 8 com apenas um cliente.
O fator mais importante transparece ao confrontar os números totais de
clientes que passaram e deixaram de prescrever o produto Y. Enquanto 763 clientes
passaram a utilizar os produtos de acordo com o relatório de novembro de 2006, 892
deixaram de utilizado, ou seja, o deficit de 129 clientes.

Tabela 10: Clientes que deixaram de prescrever o produto Y em nov/2006
Clientes que deixaram de prescrever o produto Y
PosiOo cio produto Y

Quantidade de clients
1

354

2

241

3

137

4
5

91

6
7

20

8

Total

44
4
1
892

Fonte: relatório de demanda nov/2006
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Figura 10: Clientes que deixaram de prescrever o produto Y em nov/2006
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Fonte: relatório de demanda nov/2006
Ao analisar o relatório de agosto de 2007, percebe-se que a pesquisa obteve
informações relativas a um número significativamente maior do que o do relatório
anterior. A maior movimentação ocorreu na categoria 1, com 1588 clientes adotando
o produto X corno o mais utilizado, sendo seguido pela categoria 2, com 1237
clientes. Por outro lado, a categoria que apresentou menor movimentação favorável
ao produto X foi a de número 8, com apenas 27 clientes.

Tabela 11: Clientes que passaram a prescrever o produto X em ago/2007
Clientes que passaram a prescrever o produto X
Posição do produto X

Quantidade de Clientes

1

1588

2

1237

3
4

665

5

205

6

100

7

49

8

331

27
Total
4202
Fonte: relatório de demanda ago/2007
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Figura 11: Clientes que passaram a prescrever o produto X em ago/2007
Clientes que passaram a prescrever o produto X
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Fonte: relatório de demanda ago/2007

Ao analisar a situação dos clientes que deixaram de prescrever o produto X.
percebe-se que a maior concentração de clientes ocorreu na categoria 2, com 1239
clientes, seguida pela categoria 1 com 1112. A categoria que menos apresentou
perda de clientes para produtos da concorrência foi a de número 8. com 23 clientes.

Ao confrontar os números totais de clientes que passaram a utilizar o produto
e os que deixaram, chega-se a um saldo positivo e significativo de 400 clientes

Tabela 12: Clientes que deixaram de prescrever o produto X em ago/2007
Clientes que deixaram de prescrever o produto X
Posição cio produto X
Quantidade de clientes
1

1112

2

1239

3
4

686

5

215

6

101

365

7

61

8

23

Total
3802
Fonte: relatdrio de demanda ago/2007
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Figura 12: Clientes que deixaram de prescrever o produto X em ago/2007
Clientes que deixaram de prescrever o produto X
(ago/2007)

Fonte: relatório de demanda ago/2007
Ao analisar o comportamento do produto Y em agosto de 2007, percebe-se
que a maior conquista de clientes ocorreu na categoria 1, com 392, sendo
acompanhada na seqüência pela categoria 2, com 258 e pela categoria 3 com 144
clientes. Não houve nenhum ganho de clientes na categoria 8.

Tabela 13: Clientes que passaram a prescrever o produto Y em ago/2007
Clientes que passaram a prescrever o produto Y
Posição do produto Y
Quantidade de Clientes
1

392

2

258
144

3
4

Total

64

5

21

6

6

7
8

0

5

890
Fonte: relatõrio de demanda ago/2007
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Figura 13: Clientes que passaram a prescrever o produto Y em ago/2007
Clientes que passaram a prescrever o produto Y
(ago/2007)

Fonte: relatório de demanda ago/2007

Já na análise dos clientes que deixaram de prescrever o produto Y, percebese comportamento semelhante em relação as categorias de maior destaque: a
categoria que apresentou a maior perda de clientes foi a de número 1, com 313
clientes, seguida pelas categorias 2, com 246 e 3, com 135.
Ao confrontar os números totais de clientes conquistados e perdidos, chegase a um saldo positivo de 108 a favor do ganho de prescrição do produto Y em
relação aos seus concorrentes no mercado.

Tabela 14: Clientes que deixaram de prescrever o produto Y em ago/2007
Clientes que deixaram de prescrever o produto Y
Posição do produto Y
Quantidade de clientes
1

313

2
3

246

4

49

5

32

6
7

3
4

8

0
782

Total

135

Fonte: relatório de demanda ago/2007
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Figura 14: Clientes que deixaram de prescrever o produto Y em ago/2007
Clientes que deixaram de prescrever o produto Y
(ago(2007)

al
m2
03
04

• 5
06
. 7
08

Fonte: relatório de demanda ago/2007

4.5 Avaliação da ferramenta de CRM — Sistema B

O questionário aplicado junto a força de vendas da unidade de negócios
denominada 1A no mês de outubro de 2007, teve como objetivo identificar a
contribuição que o Sistema B poderia ter nos resultados financeiros da empresa.
Na primeira questão, os respondentes eram questionados sobre os principais

benefícios da ferramenta implementada junto a toda força de vendas da empresa em
janeiro de 2007. Eram solicitados a colocarem numa ordem de 1 a 5 os itens que
julgavam mais importantes, sendo que 1 seria o item mais importante e 5 o menos
importante. Com base no critério estabelecido , o item com o menor total poderia ser
considerado o mais importante e o de maior total, o menos importante.
Dos seis itens disponiveis , o considerado mais importante foi o "Grau de
compartilhamento de informações" , com um total de 153. ou seja, a possibilidade de
compartilhar informações entre todos os setores da organização oferecida pelo
Sistema B. é visto como o ponto mais importante da ferramenta. 0 segundo item
cotado pelos respondentes como mais importante também se relaciona a
informação, trata-se da "Agilidade no acesso ás informações" com um total de 227.
Já o item considerado menos importante pelos respondentes foi a "Menor

incidência de problemas de software", com um total de 319, sendo seguido pelo item
-

Maior disponibilidade de relatórios". com 294 e "Facilidade de uso", com 266.
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Tabela 15: Benefícios do Sistema B
Benefícios do Sistema B

Frequência

Grau de compartilhamento de informações

153

Facilidade de uso

266

Agilidade no acesso ás informações

227

Menor incidência de problemas de software

319

Maior disponibilidade de relatórios

294

Nenhum

o

Fonte: dados da pesquisa

Quando questionados se

o

Sistema

B

possibilitou efetivamente

o

compartilhamento de informações (item destacado como o principal beneficio na

questão anterior), a grande maioria respondeu positivamente (76%). 0 que reafirma
a definição de Peppers & Rogers (2001), segundo a qual o sistema acima de tudo
deve permitir que a informação possa ser compartilhada

e acessada pelos

funcionários interessados.

Tabela 16: Sistema B possibilitou compartilhamento de informações
Sistema B possibilitou compartilhamento de
informações

Sim
Não
Total

Frequência

Percentual

64

76%

20

24%

84

100%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 15: Sistema B possibilitou compartilhamento de informações
Sistema B possibilitou compartilhamento de
informações

'Sao
Fonte: dados da pesquisa

Sim

E Não
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Ao questionar os respondentes sobre a disponibilidade de informações
necessaries para a diferenciação dos clientes, a maioria considera que a
disponibilidade não é completa, mas apenas parcial (56%). Apenas para 38% dos
respondentes, o Sistema B oferece completamente as informações necessárias para
tal fi m. Relembrando a proporção de rentabilidade de clientes estabelecida por
Furlong (1994), pela qual 80% dos lucros vêm de apenas 20% dos clientes e a
necessidade de tratar de forma individual os melhores clientes destacada por
Peppers & Rogers (2001). torna-se indispensável a disponibilidade de informações
que possibilitem a diferenciação dos clientes.

Tabela 17: Sistema B oferece informações necessaries para diferenciação dos
clientes
Sistema B oferece informações necessárias para
diferenciação dos clientes

Frequência

Percentual

Completamente
Parcialmente
Insatisfatoriamente

32
47
5

38%
56%
6%

Total

84

100%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 16: Sistema B oferece informações necessaries para diferenciação dos

clientes
Sistema B oferece informações necessárias
para diferenciação dos clientes

Completamente

o Parcialmente
o Insatisfatoriamente

Fonte: dados da pesquisa

Quando solicitados a avaliar a ferramenta B em termos de facilidade de uso,
item crucial de acordo com Peppers & Rogers, percebe-se claro equilíbrio entre as
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respostas "Complexo" (30%), "Regular" (27%) e " Fácil" (26%). Ao somar os
percentuais dos itens "Muito complexo' e "Complexo", chega-se a um total de 47%,
enquanto o percentual de "Fácil" e "Muito fácil" totaliza 26%. Ou seja, a maioria dos
respondentes percebe a ferramenta no minimo como complexa.

Tabela 18: Avaliação do Sistema B em termos de facilidade de uso
Avaliação do Sistema B em termos de facilidade de
uso

Frequência

Percentual

Muito complexo
Complexo
Regular
Fácil
Muito fácil

14
25
23
22
0

17%
30%
27%
26%
0%

Total

84

100%

Fonte: dados da pesquisa

Retomando

a questão sobre compartilhamento de

informações,

os

representantes da força de vendas são questionados se veri fi cam ou não uma das
abas que possibilita o acesso as informações inseridas por outras areas, a aba
"Solicitação de serviço". A maioria dos respondentes (61%) não tem o habito de
verificar a aba, percentual que dificulta a chamada "maximização de receitas".

definida por Stone (apud SIMÕES, 2002). Segundo o autor, o uso de canais que
sinalizem as necessidades que os clientes possam ter é indispensável para que as
receitas sejam maximizadas.

Tabela 19: Veri fi ca a aba "Solicitação de serviços" nas outras areas
Verifica a aba "Solicitação de serviços" nas outras areas?
Sim

Frequência

Percentual
39%

Não

33
51

Total

84

100%

onte: dados da pesquisa

61%

Figura 17: Verifica a aba "Solicitação de serviço" de outras areas
Verifica a aba "Solicitação de serviços" de outras areas

o Sim

• Não

Fonte: dados da pesquisa

Aqueles que responderam "Sim" 6 questão anterior sobre a verificação da aba
-

Solicitação de serviços" eram solicitados a opinar quanto 6 freqüência com que

acessavam a mesma. A grande maioria, 52% respondeu verificar duas vezes por
semana as solicitações realizadas pelos seus clientes as demais areas da empresa.
enquanto apenas 18% responderam realizar a verificação três ou mais vezes por
semana.

Tabela 20: Se respondeu sim na questão 5, com qual frequência
Se respondeu sim na questão 5, com qual frequência

Uma vez por semana
Duas vezes por semana
Três ou riais vezes por semana
Total
Fonte: dados da pesquisa

Frequência

10
17
6
33

Percentual

30%
52%
18%
100%
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Figura 18: Com qual freqüência verifica a aba "Solicitação de serviços"
Com qual frequência verifica a aba "Solicitação de
serviços"

o Uma ■ez

por semana

Duas vezes por semana
o Tits ou mais Nmzes por
semana

Fonte: dados da pesquisa

Ainda em relação as abas que permitem o acesso as informações inseridas
pelas

demais

areas da empresa, os

respondentes

foram

questionados

se

verificavam a aba "Eventos médicos". Mais uma vez, assim como a aba "Solicitação

de serviços", a grande maioria (57%) respondeu que não costuma verificar a aba
sobre eventos medicos que os seus clientes possam participar.

Tabela 21: Você veri fi ca a aba "Eventos médicos"
Você verifica a aba "Eventos Médicos"?
Sim

Frequência
36

Percentua I

Não

48

43%
57%

Total

84

100%

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 19: Você verifica a aba "Eventos medicos"
Você verifica a aba "Eventos médicos"

11111■

ITÁT

CI Sim

Não

Fonte: dados da pesquisa
Considerando clientes compartilhados por mais de um representante de

diferentes unidades de negócio, os respondentes eram questionados se tinham o
costume te ler as observações inseridas por outras pessoas. A grande maioria (83%)
respondeu que costuma ler as observações inseridas por outros funcionários, fator
que reafirma a questão de compartilhamento de informações do sistema (respondido
por 76% dos respondentes como capaz de possibilitar o compartilhamento de

informações).

Tabela 22: Você costuma ler as observações inseridas por outros funcionários
Você costuma ler as observações inseridas por outros funcionários?

Sim
Não

Total

Fonte: dados da pesquisa

Frequência

Percentual

70
14

83%
17%

84

100%
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Figura 20: Costuma ler as observações inseridas por outros funcionários
Costuma ler as observações inseridas por outros
funcionários

o Sim
Não

Fonte: dados da pesquisa

Ao questionar os respondentes sobre a compreensão do conceito de CRM
antes da implementação do Sistema B. a grande maioria considerou que o conceito
foi completamente esclarecido (58%), sendo que o percentual de "Parcialmente"
também foi grande (40%).

Tabela 23: 0 conceito de CRM foi adequadamente esclarecido
0 conceito de CRM foi adequadamente esclarecido?

Completamente
Parcialmente

Frequência

Percentual

58%

Insatisfatoriamente

49
34
1

40%
2%

Total

84

100%

onte: dados da pesquisa
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Figura 21: Conceito de CRM foi adequadamente esclarecido
Conceito de CRM foi adequadamente esclarecido

o Completamente

la Parcialmente
o Insatisfatoriamente

Fonte: dados da pesquisa

Quando questionados sobre o conceito que cada um dos respondentes tem
acerca do termo CRM, apenas 10 representantes não definiram o termo. Nas demais
respostas, o conceito, que para 58%

dos

respondentes foi completamente

esclarecido, como a questão anterior destacou, foi definido de formas diversas. Os
termos que mais se destacaram na maioria das respostas foram conhecimento,
compartilhamento de informação, diferenciação dos clientes, personalização do
atendimento, e "encantar" o cliente. As respostas que mais se aproximam das
definições destacadas pelos autores no presente estudo são: "... CRM consiste em
trabalhar as diversas informações dos clientes , a fim de diferencia-los e baseado
nessa diferenciação, trabalhar com cada um de forma distinta...": "relacionamento,
compartilhar o maior número de informações para mostrar que cada cliente é único":
"tratamento individualizado para cada cliente": "... tratar clientes diferentes de forma
diferente. Sempre personalizando o atendimento e atendendo da melhor forma suas
expectativas e necessidades".
Seguindo a mesma metodologia adotada na primeira , na última questão os
respondentes eram solicitados a classificar com o número 1 o item mais importante

no desenvolvimento do conceito de CRM e 4 para o item menos importante. Partindo
desse critério , o item com menor freqüência, e, portanto, o mais importante na
opinião dos questionados foi "Estratégias de comunicação entre a empresa e os
clientes" (182), sendo seguido por "Estratégia de aplicação do CRM" (192). De
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acordo com os respondentes, o item de menor importância é o "Investimento
tecnológico" com 262 pontos.
0 item destacado como de menor

importância.

acaba reafirmando as

observações de Edvinsson e Malone (1998), nas quais novas tecnologias não

devem ser vistas como as soluções definitivas para os problemas das empresas. E
contrastando com a visão de Peppers & Rogers (1996) sobre o número significativo
de organizações que acabam vendo o marketing de relacionamento como um mero
investimento tecnológico, se esquecendo das estratégias de comunicação, de
aplicação e gerenciamento de CRM.

Tabela 24: Itens importantes no desenvolvimento do conceito CRM
Itens importantes no desenvolvimento do conceito CRM

Frequência

Investimento tecnológico
Estratégias de comunicação entre a empresa e os clientes
Estratégias de aplicação do CRM
Gerenciamento do CRM
Total
Fonte: dados da pesquisa

262
182
192
204
840

Figura 21 Itens mais importantes no desenvolvimento do conceito CRM
Itens mais importantes no desenvolvimento do
conceito CRM

o investimento tecnologico

o Estratégias de
comunicação entre a
empresa e os clientes
o Estratégias de aplicação
do CRM
o Gerenciamento do CRM

Fonte: dados da pesquisa
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seguir, apresentam-se as conclusões acerca dos objetivos de pesquisa
previamente estabelecidos. A principio, são abordadas as análises relacionadas aos
objetivos específicos do estudo e após isso, as análises de cunho geral. Por fim, são
feitas recomendações e sugestões para futuras pesquisas relacionadas ao tema.

0 presente estudo teve como objetivo verificar a contribuição que um sistema
de

gerenciamento de relacionamentos com clientes

(CRM) poderia ter nos

resultados de uma unidade de negócios de uma indústria do ramo farmacêutico ao
longo do ano de 2007. A pergunta norteadora para a realização do mesmo foi•

"Qual a contribuição de um sistema de gerenciamento de relacionamentos
com clientes (CRM) nos resultados financeiros de uma unidade de negócios da filial
brasileira da Roche ao longo do ano de 2007?"
Metodologicamente, o estudo possui características de pesquisa cientifica, do
tipo avaliação formativa, exploratória e descritiva, além de contar com um estudo de
caso para aprofundamento no assunto. As etapas para a consecução do estudo
foram respectivamente o levantamento bibliográfico, coleta de dados primários e

secundários, e análises qualitativas e quantitativas. As variáveis de análise
escolhidas

para serem

exploradas

ao longo do estudo foram: grau de

compartilhamento de informações entre funcionários, empresa e clientes: fluxo de
relacionamento entre os três: características e objetivos da estratégia adotada pela

organização. A população estudada foi composta por todos os representantes da
força de vendas da unidade de negócios 1A, e a coleta de dados, realizada por meio
de questionários, foi feita entre a primeira quinzena de outubro e a primeira quinzena
de novembro de 2007 .
Os

objetivos especificos

foram

plenamente atendidos, podendo

ser

verificados a seguir.
Objetivo (a) Identificar e analisar as vantagens derivadas da ferramenta
recentemente implantada em relação à ferramenta anterior.
Ao confrontar as principais características da ferramenta Sistema A (utilizada
no período de 1998 até 2006) com o Sistema B (utilizado a partir de janeiro de 2007
por toda a força de vendas da empresa) é possível verificar não apenas as
vantagens de ambas as ferramentas, mas as principais desvantagens que levaram á

adoção do novo sistema.
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Na quinta dimensão do modelo de gestão do conhecimento estabelecido por
Terra (2000), sistemas de informação. o autor comenta que os avanços na
informática como Internet, novas interfaces gráficas, técnicas de data mining,

knowledge-based seach systems, entre outros, tendem a elevar o poder de

encontrar conhecimento onde antes havia apenas dados e informações. Além disso,
destaca que alguns autores consideram o software como o elemento central no
processo de interação com clientes para alcançar um patamar elevado de qualidade.
serviço e personalização.
Com base nisso, torna-se evidente a necessidade de contar com um sistema
que possibilite não apenas o compartilhamento de informações entre todos os
setores que necessitem delas, mas que possibilite ganho de agilidade nas principais
rotinas utilizadas pelos seus usuários, no caso, os membros da força de vendas.
Atividades consideradas cruciais no bom desenvolvimento nas atividades dos
representantes, tais como o cadastramento de novos clientes, de eventos (já com os
participantes do mesmo) e o acesso a listas personalizadas dos clientes , passaram a
ser realizadas de forma mais ágil e flexivel.
Além disso, contar com uma interface gráfica

de fácil visualização e

principalmente que se assemelha corn ferramentas já utilizadas pelos usuários no

seu dia a dia representa mais uma vantagem a favor da nova ferramenta, assim
como a flexibilidade em compor o layout da ferramenta de acordo com o perfil do
usuario.

Por mais que as vantagens se sobreponham numericamente aos pontos
negativos, esses merecem grande atenção, pois além de minar a confiança na
ferramenta, podem representar perda de qualidade nas informações.
A questão relacionada a uma das principais atividades realizadas dentro do
sistema, o agenciamento de visitas aos clientes, necessita de atenção especial, pois
devido a impossibilidade de simplesmente reproduzir o mesmo mecanismo da

ferramenta anterior na atual, uma rotina pelo menos semelhante em termos pratico
poderia ser avaliada
Outra questão de grande importância se refere a disponibilidade de relatórios
na nova ferramenta e a restrição desses aos niveis gerenciais.

Uma maior

disponibilidade de relatórios poderia além de desonerar os gerentes em termos de
criação e envio para os representantes, facilitar o acesso dos funcionários a
informações

importantes acerca de seus

clientes.

Tal

restrição

acaba se

95

contrapondo ao conceito chave por trás de toda e qualquer ferramenta de CRM, o
acesso a informações.
Outro fator crucial na utilização da ferramenta é a qualidade das informações
sob responsabilidade não apenas de quem as insere, representantes e demais

funcionários, mas principalmente pelo setor de validação de cadastro, responsável
por manter as informações sempre atualizadas na base global da empresa. Assim
como Terra (2000) destaca, os sistemas de informação só podem ser úteis à medida
que os dados, informações e bases de conhecimento que os alimentam são

confiáveis, relevantes e atualizados. Caso não exista uma relação de grande
confiança entre a empresa e os funcionários, o autor afirma que dificilmente as
pessoas se sentirão a vontade para compartilhar seu conhecimento e tornar os
sistemas de informação ferramentas que aumentem a disponibilidade e o fluxo de
conhecimento da empresa. No momento em que não ha garantia de qualidade das

informações inseridas pelos seus usuários, toda a estrutura da ferramenta passa a
fi car comprometida.
Objetivo (b) Analisar o volume de vendas apresentado com a utilização da
ferramenta anterior no período de agosto a dezembro de 2006 e o apresentado corn
a utilização da nova ferramenta no período de janeiro a agosto de 2007.
De acordo com os três indicadores utilizados e o relatório mais recente

disponibilizado pela empresa, tanto o produto X quanto o produto Y, apresentam
resultados extremamente positivos.
Ao verificar o desempenho do produto X mês a mês com base no MAT,
percebe-se que o comportamento ao longo de 2007 apresentou em quatro dos oito
meses, resultados acima do melhor mês de 2006 (agosto). Já quando se analisa a

evolução do produto Y no mesmo período, percebe-se que o desempenho no ano de
2007 só apresentou um mês com desempenho abaixo do melhor resultado de 2006
(dezembro), em fevereiro. Nos demais, a quantidade de unidades vendidas sempre
esteve acima do total do último mês de 2006 .
Já ao comparar o desempenho nos meses de 2007 de ambos os produtos,
percebe-se claramente um comportamento melhor e principalmente, mais regular do
produto Y. Apesar de no mês de fevereiro o produto Y ter alcançado a meta de

100,1%, nos demais o produto sempre obteve uma diferença percentual de no
mínimo 3,1%, chegando ao seu melhor resultado em março. Já ern relação ao
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produto X. os únicos meses em que se conseguiu ultrapassar as metas

estabelecidas foram: maio. julho e agosto.
A analise do comportamento dos clientes em termos de prescrição dos
produtos é uma ferramenta extremamente importante não apenas no mapeamento
dos principais concorrentes, mas principalmente para direcionar as ações a serem
realizadas com os principais clientes com

o objetivo de reverter a situação

desfavorável aos produtos X e Y.
Ao verificar a situação do produto X nos dois períodos em analise (novembro
de 2006 e agosto de 2007), percebe-se que o comportamento foi positivo em ambos,
mas que no periodo de 2007 o "ganho" de clientes (400) foi significativamente
superior ao do ano anterior.

JA em relação ao produto Y, percebe-se um comportamento diferente nos
dois periodos. Enquanto em 2006 houve um número maior de clientes deixando de
prescrever o produto do que passando a utilizá-lo, representando um deficit de 129
clientes, no ano de 2007, o saldo se mostrou positivo em 108.
Objetivo (c) Analisar o CRM como mecanismo de gestão voltado a fidelização
de cliente da empresa X, a partir da aplicação da ferramenta atualmente utilizada.
Por meio do questionário aplicado junto aos representantes da força de
vendas da unidade de negócios 1A é possivel verificar até que ponto a ferramenta

permite a fidelização dos clientes da empresa por meio da força de vendas.
Quando questionados sobre os principais benefícios do Sistema B, o item
destacado como mais importante é o grau de compartilhamento de informações. ou
seja. o maior objetivo na implementação da ferramenta (possibilitar a interação plena
entre todos os setores que tem contato com os clientes), para os representantes é
visto de forma prioritária. Ainda em relação à "matéria-prima" primordial de um
sistema de CRM, a informação, o segundo item mais citado pelos respondentes é a
agilidade no acesso as informações.
De acordo com Peppers & Rogers, a única forma de criar relacionamentos de
aprendizagem com todos os clientes e aumentar a sua lealdade no decorrer do
tempo e consequentemente os ganhos futuros e por meio do compartilhamento das

informações. Ao serem abordados quanto ao real compartilhamento de informações
com o Sistema B. a grande maioria respondeu positivamente (76%), o que comprova
que a condição primordial para a criação efetiva de relacionamento com os clientes é
atendida pela ferramenta.
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Ao pensar no cliente mais rentável para a empresa e a necessidade do seu
tratamento diferenciado, 38% dos respondentes assinalaram que o fornecimento das
informações necessárias para essa diferenciação ocorre de forma completa pelo
Sistema B e outros 56% assinalaram a opção "parcialmente". 0 percentual reafirma
a questão chave tratada por Peppers & Rogers, ''Trate clientes diferentes de forma
diferente".
Dois critérios levantados pelos mesmos autores, facilidade de uso do sistema
por novos funcionários e a disponibilidade constante de treinamento e atualizações
para a maximização do conhecimento sobre o sistema, se mostram extremamente
importantes ao analisar a questão sobre a complexidade da ferramenta. Para 47%
dos respondentes o Sistema B é considerado "Muito complexo" e "Complexo", ou
seja, para a maioria dos representantes o sistema é no minimo complexo. Um
levantamento sobre os principais pontos de dificuldade dos funcionários poderia ser
um norteador para futuros treinamentos visando a redução do percentual acima.
Quando questionados sobre a veri ficação de determinadas abas que trazem
informações de areas diferentes da empresa que não seja a força de vendas, nas
duas questões (sobre a aba "Solicitação de serviço" e "Eventos medicos") os
percentuais se mostraram negativos. 61% e 57% respectivamente. Os resultados se
mostram preocupantes devido ao que Peppers & Rogers comentam acerca do
contato com o cliente. De acordo com os autores, toda e qualquer pessoa que possa
ter contato com o cliente deve ter acesso a chamada "memória interna" e poder
retomar o relacionamento do ponto em que parou, para assim criar relacionamentos
de aprendizagem com cada cliente e aumentar assim, sua lealdade no decorrer do
tempo e ganhos financeiros futuros.
Já quando questionados se verificam as observações inseridas por membros
da força de vendas de diferentes unidades de negócios (no caso de clientes
compartilhados), a grande maioria (83%) respondeu positivamente. Diferentemente
do que ocorre com os demais setores citados no parágrafo acima, quando se
relaciona a própria força de vendas, o interesse em consultar as observações
realizadas com os mesmo clientes se torna maior.
Quando questionados acerca do esclarecimento do conceito de CRM antes
da implementação do sistema, a grande maioria considerou que o conceito foi
completamente esclarecido. 58%. Segundo Terra (2000), não adianta as empresas
apenas investirem pesadamente em informática se. para a maior parte dos
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funcionários os sistemas são vistos como uma forma diferente de controle. Além
disso, Sveiby (1998) destaca que um problema critico em relação a uma estratégia
da informação â a facilidade de copiá-la e a conseqüente impossibilidade de mantela como vantagem competitiva por um prazo muito longo. Dai vem a importância em
esclarecer desde o inicio da implementação de um sistema como o Sistema B. o
conceito de gerenciamento de relacionamento com cliente. Isso é confirmado por
Peppers & Rogers ao a fi rmar que o CRM não se limita apenas a um "pacote de
software", mas a uma nova forma de realizar negócios.
Ao solicitar aos respondentes sobre

o

item mais importante no

desenvolvimento do conceito de CRM. o item destacado como o principal foi a
"Estratégia de comunicação entre a empresa e os clientes" e o de menor importância
foi o "Investimento tecnológico". Com base no item menos assinalado, e possível
verificar na prática a afirmação de Peppers & Rogers sobre as soluções
tecnológicas, pelas quais, essas não devem ser utilizadas apenas visando a
automatização das formas de atendimento e comunicação, mas como ferramentas
para enriquecer o relacionamento com o cliente.

5.1 Analise geral e recomendações

Dentre as conclusões do estudo, as seguintes merecem maior destaque.
Por mais que o questionário aplicado junto â forgo de vendas da unidade 1A
comprove a consciência de todos acerca da importância do compartilhamento da
informação entre todos os setores da empresa, os mesmos não possuem o costume
de verificar as informações inseridas no Sistema B por departamentos que não
sejam a própria forgo de vendas. Com isso, esbarra-se no mesmo obstáculo
identificado no sistema antigo, a limitação das informações, ou seja, a restrição das
informações não mais se deve a um fator de sistema. mas â limitação
comportamental dos membros da força de vendas.
A empresa em estudo demonstrou com a implementação do projeto CLAVE
(Customer Loyalty and Value Enhancement

ou, em português, Aumento da

Fidelidade e do Valor dos Clientes) a preocupação em identificar seus principais
clientes e personalizar as ações visando o melhor atendimento aos mesmos. Apos
isso, com o lançamento do Projeto CRM, passou a envolver os funcionários tanto no
conhecimento dos conceitos de CRM quanto na implementação de um sistema que
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possibilitasse a aplicação na prática dos preceitos acerca do gerenciamento do
relacionamento dos clientes. Com tal atitude. a empresa demonstra alinhamento aos
conceitos explorados por Nonaka e Takeuchi (1997), para os quais a estratégia
voltada para o conhecimento não se baseia apenas na reunião de dados e

informações, mas no compromisso pessoal dos funcionários e sua identificação corn
a empresa e sua missão

Após a análise da ferramenta implementada em 2007 e a comparação com a
anterior, percebe-se que o Sistema B apresenta as características necessárias para
atender plenamente as necessidades da empresa e vantagens significativas em

relação à anteriormente utilizada, dentre elas, a principal é o compartilhamento
efetivo de informações entre todos os departamentos da empresa, inclusive aqueles
que mantêm contato direto com os clientes. Por outro lado, os pontos destacados
como negativos devem ser analisados corn muita cautela para evitar

o

comprometimento da ferramenta.
Além disso, de acordo com o critério de Nash (apud SIMÕES. 2002) acerca
dos níveis das estratégias tecnológicas de implementação do conceito de CRM,
percebe-se claramente que a Roche opera no nível de CRM total, ou seja, a
empresa possui apenas um banco de dados sobre os clientes que atende a todos os
setores da empresa.
Os resultados positivos apresentados corn os produtos X e Y no periodo em
que a ferramenta foi

implementada (janeiro

de

2007)

e

a

mudança

de

comportamento prescritivo dos clientes a favor de ambos os produtos podem ter sido
favorecidos com o uso da ferramenta. E a razão para tal, pode ser a disponibilidade
de informações necessárias para a diferenciação dos clientes (principalmente dos
mais rentáveis) na ferramenta atualmente utilizada.

Nonaka e Takeuchi (1997) comentam que a estratégia voltada para

o

conhecimento leva tempo em sua fase inicial de implementação, principalmente por
estar baseada em relações com clientes e pessoas. Nesse contexto, fica evidente
que é cedo para tirar conclusões definitivas acerca da implantação do Sistema B e
sobre o impacto do mesmo na

organização, por outro lado , os resultados

apresentados no período a que o presente estudo se propõe dão sérios indícios de
que a prática do CRM por meio do sistema implantado em 2007 já começa a trazer
vantagens competitivas para a organização.
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5.2 Sugestões para futuras pesquisas
Tendo em vista o pequeno número de estudos acerca do tema CRM e a

importância que o assunto vem ganhando junto As empresas dos mais variados
setores, fica evidente que o tema é extremamente interessante para futuros estudos.

Além disso, pelo curto período de tempo de utilização do sistema B pela
Roche, o presente estudo poderia ser aprofundado no futuro. Com mais tempo de
uso da ferramenta, as

análises

poderiam trazer resultados diferentes dos

encontrados ao longo do trabalho aqui apresentado.
Por se tratar de um tema que impacta diretamente os resultados da empresa.
futuras pesquisas poderiam considerar

novamente as contribuições que

as

ferramentas de CRM trazem para as organizações e expandir as analises para a
empresa inteira.
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO APLICADO ik FORÇA DE VENDAS DA
UNIDADE 1A
0 presente questionário tem como objetivo identificar a contribuição que o Sistema B
pode ter nos resultados financeiros da unidade de negócios -IA nos anos de 2006 e
2007. Os dados solicitados serão mantidos em sigilo, o tempo médio exigido para o
preenchimento dos dados pedidos é de cinco minutos e terão como finalidade servir de
base estatistica a ser usada no trabalho de conclusão do curso de Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Se tiver comentários, favor escrever
no espaço especifico na última página. Conto com a sua participação

e desde já

agradeço sua atenção.

1) Enumere os benefícios do Sistema B numa ordem de prioridades, sendo 1 o item
mais importante e 5 o menos importante. Os números não podem se repetir. Caso o
Sistema B não tenha trazido nenhum beneficio ao seu trabalho, assinale a última
alternativa:
( ) Grau de compartilhamento de informações
( ) Facilidade de uso
( ) Agilidade no acesso as informações
( ) Menor incidência de problemas de software durante o uso
( ) Maior disponibilidade de relatórios

Nenhum

2) Na sua opinião, o Sistema B possibilitou o compartilhamento de informações de outros setores
da empresa?
['Sim, Quais setores:
ENão

3) 0 Sistema B oferece as informações necessárias para a diferenciação no tratamento dos
melhores clientes?
ECompletamente
EParcialmente
EInsatisfatoriamente

4) Como voce avalia o Sistema B em relação à facilidade de utilização no seu dia a dia
comparado à ferramenta anterior?
ENO° complexo. 0 que poderia ser feito para facilitar seu uso?
Complexo

O Regular
•

Facil

•

Muito fácil

5) Você verifica na Aba "Solicitação de serviços" as solicitações realizadas pelo cliente
aos demais canais de comunicação que não sejam a força de vendas?
O Sim 0 Não

6) Se você respondeu sim a pergunta anterior, com qual freqüência você realiza essa
verificação?
•

Diariamente

0Duas vezes por semana
O Três ou mais vezes por semana

7) Você veri fi ca na Aba "Eventos médicos" , os eventos para os quais os clientes foram
convidados?
O Sim 0 Não

8) Supondo os clientes compartilhados por você e outros componentes da força de
vendas , você costuma ler as observações inseridas no sistema pelo outro funcionário?
Justifique:
O Sim
•

Não

9) Em sua opinião, o conceito de CRM foi adequadamente esclarecido antes da implementação
do Sistema B?
•

Completamente

O Parcialmente
•

Insatisfatoriamente

10) Para você, qual o conceito de CRM?

11) Em sua opinião, quais itens são mais importantes no desenvolvimento dos conceitos de
CRM? Classi fi que de 1 a 4, sendo que 1 corresponde ao item de maior importância e 4 ao de

menor importância:

( ) Investimento tecnológico
( ) Estratégias de comunicação entre a empresa e os clientes
( ) Estratégias de aplicação do CRM
( ) Gerenciamento do CRM

Comentários

