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Resumo
 

Estudos demonstram que custa mais caro para uma empresa obter um novo cliente, do que manter um cliente 
antigo. Cada dia que passa, as empresas estão se conscientizando mais, que não adianta investir somente em 
campanhas publicitárias e de marketing se não for possível reter seus clientes fiéis a seus produtos/serviços. 

No geral, CRM (Customer Relationship Management) tenta buscar a satisfação do cliente e ao mesmo tempo 
manter a fidelização dos mesmos. Para isso, não basta apenas um software para o controle e sim toda uma 
modelagem de processos, levantamento de dados estatísticos fornecidos pelo cliente, sendo que estes dados 
serão  utilizados  para  o  cliente  indicando  qual  será  a  melhor  estratégia  de  relacionamento.  As  empresas 
constantemente preocupam-se em reduzir seus custos e aumentar seu faturamento, visando apenas seus próprios 
interesses, já o CRM foca sempre os benefícios para o cliente e assim como conseqüência, virão os benefícios 
para a empresa.
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1. Introdução 

Diversas e constantes pesquisas revelam que a chave para o sucesso de um empreendimento está em se 
concentrar  nas  necessidades  dos  clientes,  suprindo  produtos  e  serviços  que  atendam  à  essas 
necessidades e que portanto administrem o relacionamento com o cliente, para garantir a sua satisfação. 
Entretanto,  no  passado,  muitas  empresas  consideravam  que  seus  produtos  ou  serviços  eram  tão 
superiores, que os clientes simplesmente voltariam continuamente por causa disso. 

No mercado globalizado atual, os clientes se tornam cada vez mais audaciosos e agressivos em suas 
exigências,  não  apenas  por  qualidade  superior  mas  também  por  um  serviço  responsável,  uma  das 
grandes estratégias que as empresas estão utilizando para atender a esses clientes é o CRM.

O Customer Relationship Management (CRM) ou Gerencia de Atendimento ao Cliente, não é um conceito 
nem um projeto  mas  sim  uma  estratégia  de  negócio  que  visa  entender,  antecipar  e  administrar  as 
necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma organização.

No  entanto,  CRM  é  uma  estratégia  que  precisa  ser  ajustada  para  cada  segmento  do  mercado, 
despertando assim os desafios, e com eles as oportunidades.

Não é possível estabelecer uma relação com alguém que não conseguimos identificar, conhecer o Cliente 
em detalhes é a matéria prima do CRM. As segmentações "macro", tipo classes sócio-econômicas ou 
região  geográfica  não  são  mais  suficientes.  O  Cliente  quer  ser  tratado  como  pessoa,  recebendo 
comunicações claras e direcionadas.

Como parte integrante do processo de CRM, as empresas devem iniciar a revisão de seus Web Sites, com 



o objetivo de agregar funcionalidades que permitam estabelecer o começo de um relacionamento.

Manter uma base de Clientes fiéis e lucrativos é a condição básica de competitividade empresarial e 
torna-se então, indispensável para quem quer vencer neste cenário turbulento.

Todo este aparato estratégico e tecnológico objetiva em última análise, a satisfação total do cliente, que 
somada ao conhecimento profundo de seu perfil  e de suas necessidades, criaram as bases para sua 
retenção, fidelização e rentabilidade.

No capítulo 2 será abordado um conceito mais detalhado sobre o que é CRM, tipos de abordagens, 
estratégias e sistemas que facilitam o armazenamento e extração de dados, para a construção de uma 
Base de Dados Consistente.

No capítulo 3 serão abordadas ferramentas que facilitam a implementação e de aplicações CRM nas 
empresas.

No capítulo 4 será descrito um sistema de CRM voltado a área de venda, implantado em uma empresa de 
Telecom.

 

 

 

 

2. CRM 

Houve um tempo em que a qualidade e a tecnologia eram os grandes diferenciais entre os produtos. 
Agora não é mais. Os clientes têm hoje uma quantidade cada vez maior de opções de produtos de alta 
qualidade e a tecnologia evolui  a tal ponto que sua banalização dá-se cada vez mais rapidamente, a 
grande saída que as empresas estão adotando é a mudança de foco de seu produto para o seu cliente. [3 
– STANLEY, 2001]

1. O que é CRM

Embora  universalmente  utilizado,  o  termo  CRM  ainda  não  teve  uma  definição  concreta.  Assim,  muitos 
fornecedores,  aproveitando  o  movimento  do  mercado  nessa  direção,  chamam suas  aplicações  de  CRM (as 
mesmas que já existem há algum tempo).  Pode-se dizer que CRM é a infra-estrutura para implementar-se a 
filosofia one to one (um a um) de relacionamento com os clientes, proporcionando uma estratégia de negócio 
voltada para o cliente e planejada para otimizar a lucratividade, a receita e a satisfação do cliente ao longo de 
todos os canais de interação. [3 – STANLEY, 2001]

CRM tem a ver com a captura, processamento, análise e distribuição de dados, mas com total preocupação com o 
cliente  (o  que  não  ocorre  nos  sistemas  tradicionais),  o  cliente  se  torna  o  centro  do  modelo  de  dados.  [3- 
STANLEY,2001]

Do ponto de vista da área de TI (Tecnologia da Informação), CRM é a integração dos módulos de automação de 
vendas, gerência de vendas, telemarketing e televendas, serviço de atendimento e suporte ao cliente, automação 
de marketing, ferramentas para informações gerenciais, Web e comercio eletrônico[1 – PEPPERS,2001].

O CRM pode ser classificado em três fases:

• Aquisição  : Adquirir novos clientes promovendo uma liderança de produtos e serviços.

• Intensificação  : Aprimora-se o relacionamento, promovendo excelência em cross-selling e up-
selling.

• Retenção  : A retenção objetiva, adaptabilidade de serviços, fornecendo o que o 
consumidor quer, e não o que o mercado precisa.



Segundo a definição Gartner Group: 

 

"CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes atuais e  
potenciais de uma empresa. Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de  
toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados central,  
analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente 
e usar  essa informação ao interagir  com o cliente  através de qualquer ponto de contado com a empresa ".  
[1PEPPERS,2001]

1. Tipos de abordagem de CRM

O CRM permite que uma empresa aborde todos os tipos de clientes que ela atendeu ou atende 
em momentos diferentes de seu ciclo de vida. Três tipos de programas de CRM permitem que a 
companhia reconquiste os clientes que a abandonaram ou que estão planejando abandonar, criar 
mais fidelidade entre os clientes existentes, vender mais ou fazer a venda cruzada de serviços 
para esses clientes e explorar a possibilidade de novos clientes.[1- PEPPERS.,2001]

1. Reconquistar (ou Salvar). 

Este é o processo de convencer um cliente a ficar com a organização no momento em que 
ele está interrompendo o serviço ou convencê-lo a voltar uma vez que ele já abandonou a 
organização. As pesquisas indicam que a campanha de reconquista, tem quatro vezes 
mais chances de ser bem-sucedida,  se o contato for feito na primeira semana após o 
abandono do cliente, do que se for feita na quarta semana. [1- PEPPERS.,2001]

Seletividade  é  outra  característica  essencial  para  uma  campanha  de  reconquista  de 
sucesso.  As  organizações  líderes  no  mercado,  filtram freqüentemente  seus  prospects 
(pessoas  com  possibilidades  de  serem  futuros  clientes)  a  serem  contatados  para 
excluírem os  clientes  que  trocam de  fornecedores  com freqüência,  que  tenham mau 
histórico de crédito ou que comprem muito pouco. [1- PEPPERS.,2001]

2. Busca de novos Clientes em potencial (Prospecting). 

É a procura de novos clientes, com os quais você nunca lidou antes. Além de oferta em si, 
os três principais elementos de uma campanha que visa a busca de clientes em potencial 
são,  a  segmentação,  a  seletividade  e  as  fontes.  É  essencial  desenvolver  uma 
segmentação com base nas necessidades que permitem à organização uma concentração 
efetiva na oferta [2 - DOM PEPPERS].

A seletividade é  tão importante para a busca de clientes em potencial  quanto  para a 
conquista de clientes antigos. A segmentação com base nas necessidades, define o que o 
cliente espera da organização, e a segmentação com base no lucro, define o quão valioso 
é o cliente e ajuda a organização a decidir quanto ela deve gastar para conquistar esse 
cliente. A pré-triagem do crédito de um cliente é uma técnica que pode ser usada pelas 
organizações para determinar o último tipo de segmentação [2 -DOM PEPPERS].

3. Fidelidade

É a categoria mais difícil de se medir com precisão. A organização está tentando evitar que os 
clientes a abandone e usa três elementos esseciais: segmentação com base no valor, com base 
na necessidade do cliente e dispositivos de previsão de desistência. A primeira, permite que a 
empresa determine o quanto está disposta a investir na retenção da fidelidade do cliente, e é 
possível  que  a  empresa  não  invista  nada  naqueles  clientes  identificados  como  pouquíssimo 
lucrativo e irá claramente estimular os clientes não lucrativos a abandonarem a organização. [2 - 
DOM PEPPERS]

Depois do cliente passar no teste da segmentação com base no valor, a empresa pode usar a 
segmentação com base nas necessidades para oferecer um programa de fidelidade feito sob 
medida. Programas de afinidade, como milhagem de companhias aéreas e pontos em redes de 
hotelaria, são os mais populares. [2 -DOM PEPPERS]

O componente final  de uma campanha de fidelidade de sucesso é o desenvolvimento de um 



modelo preditivo de desistência. Por meio da vasta quantidade de dados demográficos e históricos 
de usuários disponíveis relacionados aos clientes existentes,  é possível  prever o desgaste de 
clientes.  Pelo uso de ferramentas avançadas e data mining,  as empresas podem desenvolver 
dispositivos  que  identificam  clientes  vulneráveis,  que  podem  ser  selecionados  para  uma 
campanha de fidelidade ou para receber produtos alternativos. [2 -DOM PEPPERS]

2. Sistemas Ligados a estrutura CRM

A maneira com que as empresas interagem com os clientes vem mudando drasticamente nos 
últimos  anos,  os  negócios  com  os  clientes  não  estão  mais  garantidos,  as  empresas  estão 
descobrindo que é necessário conhecer melhor as necessidades e desejos de seus clientes.

Empresas de sucesso precisam reagir à todas as exigências dos clientes, que são sensitivas ao 
tempo e à moda. Clientes querem interagir de acordo com suas próprias regras, o que significa 
que deve considerar múltiplos critérios ao analisar como proceder. Deve-se automatizar a oferta 
certa, para a pessoa certa, no tempo certo, e por meio do canal preferido.

Para melhor administração da arquitetura de dados, o CRM utiliza de conceitos e ferramentas de 
armazenamento e extração de dados que são de extrema importância para a empresa, como Data 
Mining, Data Warehouse e Data Marts.

1. Data Warehouse

Data  Warehouse  é  uma  combinação  de  tecnologias  que  objetivam a  integração  efetiva  de  banco  de  dados 
operacionais em um ambiente que possibilite o uso estratégico dos dados.

Para organizar os dados, são necessários novos métodos de armazenamento, estruturação e novas tecnologias 
para a geração e recuperação dessas informações. Essas tecnologias já estão bem difundidas oferecendo muitas 
opções de ferramentas, para conseguir cumprir todas essas etapas.

Processos envolvidos na criação de um sistema de data warehouse:

• Remover dados que não fazem parte do cenário do banco de dados operacional; 
• Converter nome de campos e definições para padrões comuns; 
• Calcular dados derivados e resumos; 
• Estabelecer padrões para dados faltantes/incorretos; 

Dificuldades encontradas nesse processo:

• Muitas vezes os bancos de dados não são homogêneos; 

• Padrões de dados distintos (sistema métrico X Inglês).

 

A figura 2.1 demonstra um Data Warehouse fornecendo informações a centrais de armazenamento em menores 
escalas. [4 - CARDOSO]

 



1. Data Mining 

Data Mining é uma coleção de técnicas que objetivam encontrar padrões úteis, até então 
novos, em uma coleção de dados. O data Mining tem como meta a criação de modelos 
para  a  "tomada  de  decisão",  que  predizem o  comportamento  futuro  em análises  das 
atividades passadas.

Qualquer sistema de Data Warehouse (DW) só funciona e pode ser utilizado plenamente, 
com boas ferramentas de exploração. Com o surgimento do DW, a tecnologia de Data 
Mining (mineração de dados) também ganhou a atenção do mercado.

Como o DW, possui bases de dados bem organizadas e consolidadas, as ferramentas de 
Data  Mining  ganharam  grande  importância  e  utilidade.  Essa  técnica,  orientada  a 
mineração de dados, oferece uma poderosa alternativa para as empresas descobrirem 
novas oportunidades  de negócio  e  acima de tudo,  traçarem novas estratégias para o 
futuro.

O propósito da análise de dados é descobrir previamente características dos dados, sejam 
relacionamentos, dependências ou tendências desconhecidas. Tais descobertas tornam-
se parte da estrutura informacional, em que decisões são formadas. Uma típica ferramenta 
de análise de dados ajuda os usuários finais na definição do problema, na seleção de 
dados e  a  iniciar  uma apropriada análise para geração da informação,  que ajudará a 
resolver problemas descobertos por eles. Em outras palavras, o usuário final reage a um 
estímulo  externo,  a  descoberta  do  problema  por  ele  mesmo,  se  o  usuário  falhar  na 
detecção do problema, nenhuma ação é tomada.

A premissa do Data Mining é uma argumentação ativa, isto é, em vez do usuário definir o 
problema, selecionar os dados e as ferramentas para analisar tais dados, as ferramentas 
do  Data  Mining  pesquisam  automaticamente  os  mesmos  à  procura  de  anomalias  e 
possíveis  relacionamentos,  identificando  assim,  problemas  que  não  tinham  sido 
identificados pelo usuário. Em outras palavras, as ferramentas de Data Mining analisam os 
dados,  descobrem  problemas  ou  oportunidades  escondidas  nos  relacionamentos  dos 
dados  e  então  diagnosticam  o  comportamento  dos  negócios,  requerendo  a  mínima 
intervenção do usuário, assim ele se dedicará somente a ir em busca do conhecimento e 
produzir mais vantagens competitivas.

Contudo,  as  ferramentas  de  Data  Mining,  baseadas  em  algoritmos  que  formam  a 
construção de blocos de inteligência artificial, redes neurais, regras de indução, e lógica de 
predicados,  somente  facilitam  e  auxiliam  o  trabalho  dos  analistas  de  negócio  das 
empresas,  ajudando as mesmas a conseguirem ser  mais  competitivas e maximizarem 
seus lucros. [4- CARDOSO]

2. Data Mart

Os primeiros projetos sobre Data Warehouse (DW) referiam-se a uma arquitetura centralizada. Embora fosse 
interessante, fornecendo uniformidade, controle e maior segurança, a implementação desta abordagem não é uma 
tarefa  fácil,  requer uma metodologia  rigorosa e  uma completa  compreensão dos negócios da empresa.  Esta 
abordagem pode ser longa e dispendiosa e por isto sua implementação exige um planejamento bem detalhado. 
Com o aparecimento de Data Mart ou Data Warehouse departamental, a abordagem descentralizada passou a ser 
uma das opções de arquitetura, Data Warehouse. Os Data Marts podem surgir de duas maneiras, a primeira é top-
down e a outra é a botton-up.

• Top-down: é quando a empresa cria um DW e depois parte para a segmentação, ou seja, divide o DW em 
áreas menores gerando assim pequenos bancos orientados por assuntos departamentalizados. 

• Botton-up: é quando a situação é inversa. A empresa por desconhecer a tecnologia, prefere primeiro criar 
um banco de dados para somente uma área. Com isso os custos são bem inferiores de um projeto de DW 
completo. A partir da visualização dos primeiros resultados parte para outra área e assim sucessivamente 
até resultar em um Data Warehouse. 

A tecnologia usada tanto no DW como no Data Mart é a mesma, as variações que ocorrem são mínimas, sendo 
em volume de dados e na complexidade de carga. A principal diferença é a de que os Data Marts são voltados 
somente para uma determinada área, já o DW é voltado para os assuntos da empresa toda. Portanto, cabe a cada 
empresa avaliar a sua demanda e optar pela melhor solução, o maior atrativo para implementar um data Mart é o 
seu custo e prazo. Segundo estimativas, enquanto um Data Mart custa em torno de US$ 100 mil a US$ 1 milhão e 



leva cerca de 120 dias para estar pronto, um DW integral começa em torno dos US$ 2 milhões e leva cerca de um 
ano para estar consolidado. [4 - CARDOSO]

1. Estratégias de CRM

A maioria das assim chamadas "aplicações de CRM" trata dos aspectos operacionais da relação 
com o cliente. O call center, por exemplo, quando é usado como ferramenta de SAC (serviço de 
atendimento  a  clientes)  registra  todas  as  ligações  e  ocorrências  de  um  determinado  cliente, 
facilitando teoricamente,  as próximas interações do mesmo com a empresa.  Outros sistemas, 
como o sistema de automação de vendas (SFA) facilitam a vida dos vendedores e dos gerentes, 
permitindo o registro dos clientes, das oportunidades de negociação e o acompanhamento dos 
indicadores das vendas. Quase a totalidade dos projetos de CRM envolve somente a automação 
de aspectos operacionais da empresa, importantes, sem dúvida, mas CRM não é só isso. Na 
figura 2.2, é apresentada uma pirâmide com as estratégias de CRM .

1. CRM Analítico 

O  CRM analítico,  fonte  de  toda  a  inteligência  do  processo,  serve  para  o  ajuste  das 
estratégias de diferenciação de clientes,  bem como para o acompanhamento de seus 
hábitos, com o objetivo de identificar suas necessidades e os eventos que possam ocorrer 
na vida de cada um deles. Tudo com o objetivo de tornar fácil  e conveniente para os 
melhores clientes, a relação com a empresa, buscando sua satisfação e fidelidade. [4- 
CARDOSO]

Além disso, é através das ferramentas analíticas que identificamos os clientes de menor 
valor  para  a  empresa.  Pelo  tratamento  diferenciado,  pode-se  conseguir  uma  redução 
significativa dos custos de atendimento a esses clientes. [4- CARDOSO]

Idealmente, as ferramentas de análise, o Data Mining (mineração de dados), os relatórios 
analíticos e outros, devem ter como única fonte de dados o data Warehouse (DW), que é 
uma base de dados histórica que tem como objetivo fornecer uma visão única, orientada a 
assuntos, dos dados da empresa. [4- CARDOSO]

"De um modo geral,  como nos sistemas tradicionais,  os sistemas de CRM (Customer  
Relationship Management) devem vislumbrar aplicações analíticas, que como já foi dito,  
são a  verdadeira  fonte  de informações para  a  busca de vantagem competitiva"  RIHL 
Antonio Paulo, diretor da Hyperion Solutions da América Latina.)

Ao  mencionar  o  sistema  operacional,  é  preciso  estar  em sintonia  com o  mundo  das 
transações, ou seja, as maiores preocupações são: coletar dados, relacioná-los, registrar 
as transações e arquivar as informações.

Antes de partirmos para a análise, temos que fazer com que os dados existam, saber 
como  eles  se  relacionam  e  que  eles  registrem  tudo  o  que  está  acontecendo.  Uma 
plataforma transacional é tipicamente um banco de dados relacional . [4- CARDOSO]

autor: Frederick Newell


Ao  trabalhar  o  CRM  Analítico,  o  enfoque  é  alterado  para  saída  dos  registros,  das 
operações e das transações e passado a avaliar o caminho que foi  percorrido. Nesse 
caso,  o  objetivo  é  saber  se  a  empresa  é  eficiente,  rentável,  se  está  crescendo  e 
adicionando valor. O importante na plataforma analítica é saber olhar o passado, entendê-
lo bem e, em seguida, modelar, planejar e moldar o futuro. Esse é o mundo das decisões. 
[2- DOM PEPPERS]

2. CRM Colaborativo 

O CRM Colaborativo engloba todos os pontos de contato com o cliente onde ocorre a 
interação entre ele e a empresa. Os vários canais de contato devem estar preparados não 
só para permitir essa interação como também para garantir o fluxo adequado dos dados 
resultantes dela para o resto da organização.

É a aplicação da tecnologia de informação que permite a automação e a integração entre 
todos os pontos de contato do cliente com a empresa. Esses pontos de contato devem 
estar preparados para interagir com o cliente e disseminar as informações levantadas para 
os sistemas do CRM Operacional.

3. CRM Operacional

CRM Operacional,  é  a  etapa  que  envolve  a  definição  de  processos,  telas,  scripts  e  tipo  de 
interações desejadas com os sistemas legados (demais sistemas) da empresa.

Na figura 2.3, segue o modelo de interligação entre os tipos de CRM.

Uma análise comparativa entre CRM analítico e CRM operacional demonstram como podem ser 
elaborados os fluxogramas para os processos existentes.

2. Mudança Cultural da empresa

Para as empresas que têm foco em produtos e serviços, a implementação de sistemas CRM exige 
mudanças  radicais  na  forma  de  fazer  negócios.  Nessas  empresas  as  diversas  áreas  e 
departamentos têm missões específicas e sua própria visão do cliente, por isso muitas vezes o 
cliente sente como se estivesse se relacionando com várias empresas distintas.

Todas  as  áreas  da  empresa  têm  influência  na  relação  com  os  clientes,  portanto  toda  a 
organização deve ser envolvida na iniciativa CRM. Áreas como vendas, marketing e suporte são 
naturalmente vistas como pontos de contato com o cliente e por isso são rapidamente envolvidas 
no processo. Outras como expedição, cobrança e manufatura, normalmente não são envolvidas, 
mas são igualmente importantes.



É indispensável reestruturar a empresa com o objetivo de ter uma visão única do cliente. Toda a 
organização tem de estar preocupada com a coleta e o armazenamento dos dados do cliente, com 
o objetivo de conhecer melhor cada um. Isso pode afetar até a área de produção, que agora tem 
de ser flexível o suficiente para aceitar as especificações personalizadas de produtos resultantes 
das reclamações e sugestões dos clientes.

 

3. Conclusão

O CRM como foi falado anteriormente, busca a fidelização de seus clientes e conquista de novos clientes. Com 
isso há necessidade de obedecer algumas etapas e também estar sempre atento às mudanças.

As etapas devem ser planejadas e detalhadas, pois uma falha ou definição errada de meta, pode 
afetar o resultado.

As  mudanças  internas  à  empresa,  como  reestruturação  de  funcionários,  normalmente  ocorrem, 
principalmente nas equipes de gerenciamento e implantação. Deve-se fazer o máximo para manter uma equipe, 
para que não afete os resultados. No próximo capitulo será citado as melhores forma de gerenciamento na fase de 
implementação.

 

 

 

 

1. Desenvolvimento de Aplicações CRM 

Embora o CRM não seja um conceito tecnológico, ele se apóia de forma muito intensa em sistemas de 
informação, pois a informação é fundamental em uma empresa que se proponha a fazer CRM. Do ponto 
de vista de implementação, o grande desafio tecnológico é a integração de dados entre os sistemas de 
CRM e os sistemas de ERP (Sistemas de gerenciamento empresarial),  ou sistemas legados (demais 
sistemas implantados na empresa). Os modelos de dados dos sistemas transacionais são muitas vezes 
definidos tendo em vista as transações e não têm o cliente como centro, sendo muitas vezes similares 
entre diferentes empresas em um mesmo setor da indústria. Além disso, esses dados estão dispersos em 
vários sistemas, ou simplesmente não estão disponíveis. Já os modelos de dados para os sistemas de 
CRM, são muito diferentes entre si para duas empresas que podem ser aparentemente similares, o que 
faz com que a integração seja tratada praticamente caso a caso.

Sem a integração dos dados é impossível ter uma visão única do cliente, uma visão que permita lembrar 
de todas as interações e transações realizadas com o cliente.

Neste capitulo serão abordados técnicas e tecnologias para integração entre sistemas e Ferramentas 
Utilizadas para desenvolvimento de sistemas CRM.

 

1. Integração com outros sistemas

Sistemas de CRM integram conceitos de vendas, marketing, auto-serviço e suporte, de modo a 
diminuir os ciclos e custos de venda e suporte, visando maximizar o valor de cada cliente para a 
Organização.  Para  implementá-los,  utilizam-se  regras  de  negócio  e  ferramentas  ideais  para 
modelar a relação entre o que o cliente necessita e a maneira pela qual a empresa faz negócio.

Todos estes sistemas possuem informações que serão de extrema importância para utilização do 
CRM

Os sistemas de CRM devem ter acesso tanto a dados históricos, idealmente armazenados em um 
Data  Warehouse ou Datamart, como a dados transacionais (São obtidos através de transações 



com outras bases de dados). 

Muitas vezes as interfaces são totalmente diferentes ou simplesmente não existem. Por isso a 
maioria  das implementações envolve a  extração de dados desses  sistemas,  seguida de uma 
"limpeza" e adequação ao novo modelo de dados, para posterior análise. [4 CARDOSO]

A abordagem evolutiva, por etapas, é a única que funciona. O controle da abrangência de cada 
etapa do processo é crítico e, quando não é feito de forma adequada, garante o fracasso. Esses 
problemas  são  aliviados,  mas  não  eliminados,  quando  a  empresa  tem  um  sistema  de  ERP 
totalmente implantado. Nesse caso, os sistemas transacionais já estão integrados e o acesso aos 
dados torna-se menos complexo.

2. Ferramentas para Desenvolvimento de Sistemas CRM

Hoje  no  mercado,  existem  pacotes  de  desenvolvimento  /  Customização  que  facilitam  o 
desenvolvimento e implantação de sistemas CRM e E-CRM(CRM baseado em aplicações para 
Internet) nas organizações.

Estes  pacotes  geralmente  não  possuem grandes  recursos  como  as  ferramentas  de 
desenvolvimento  visuais  como  Delphi,  Visual  Basic,  Visual  C++  e  Power  Builder  pois  foram 
desenvolvidas com finalidade única de implantação de sistemas CRM.

As ferramentas mais utilizadas para implantação de CRM hoje são Vantive, Siebel e 
Clarify, sendo que o Vantive é a mais utilizada no Brasil e Europa e Siebel mais utilizada nos EUA. 
Essas  ferramentas  já  possuem  uma  estrutura  nativa  com  tabelas  normalizadas,  formulários, 
métodos e eventos já implementados sendo facilmente adaptada em empresas onde sua regra de 
negócio  seja  a  mesma  implementada  na  estrutura  nativa  do  pacote  de  desenvolvimento  e 
possibilita também a customização desses formulários e utilização dos métodos e eventos em 
novos formulários. No caso do Vantive, a estrutura nativa já implementada é de uma empresa que 
trabalha no ramo de vendas de produtos de informática e possui  os módulos Customer Care, 
Marketing e Suporte.

Estes  pacotes  são  direcionados  a  grandes  corporações  pelo  alto  custo  do  pacote,  da  infra-
estrutura e mão de obra para customização da ferramenta para se adequar à regra de negócio da 
empresa.

Mas existem aplicações CRM desenvolvidas em linguagem convencionais como Delphi, Visual 
Basic, e outros, mas geralmente são implantadas em pequenas empresas.

 

3. Vantive

É um pacote criado para desenvolvimento, modelagem e administração de sistemas de CRM.

O pacote Vantive é composto de 4 sistemas: Vantive Tools, Vantive Designer, Vantive 
System, IwServer. 

Vantive Tools é sistema responsável pelo gerenciamento e criação de objetos, Inbox, grupos de 
usuários,  usuários,  regras  de  Work  Flow.  Vantive  Designer  é  sistema  que  permite  o 
desenvolvimento/customização de objetos, formulários, scripts e componentes. O Vantive System 
é utilizado pelo usuário final para manipulação de dados. IwServer é o servidor de aplicativos do 
Vantive que pode ser instalado em plataforma UNIX ou Windows NT ou 2000

1. Arquitetura Vantive. 

Vantive  emprega  uma  arquitetura  Cliente/Servidor  em  três  camadas  avançadas,  no 
gerenciamento do acesso concorrente há definições de aplicativo e dados contidos nos 
computadores-cliente. A arquitetura utiliza um servidor de aplicativos diferente do servidor 
de banco de dados para gerenciar as conexões de rede dos computadores cliente, e para 
acessar  o  servidor  de  banco  de  dados  SQL.  Essa  abordagem de  múltiplas  camadas 
também  fundamenta  a  integração  do  VanWeb,  de  outro  sistema  já  existente  ou  de 
sistemas de terceiros.



Abaixo segue a figura sobre a estrutura de armazenamento dos objetos Vantive

 

 

A arquitetura Vantive utiliza chamadas de procedimento remoto (RPCs) entre o cliente e o 
servidor de aplicativos, em todas as comunicações da rede. A vantagem das RPCs é o 
sistema de mensagem em nível de objeto. O sistema de mensagem em nível de objeto 
minimiza a quantidade de mensagens enviadas entre o servidor de aplicativo e o cliente, 
bem  como  minimiza  os  dados  auxiliares  efetivamente  presentes  nas  mensagens.  A 
chamada em nível de objeto indica o nome e as principais informações do objeto Vantive. 
O servidor de aplicativos executa os comandos SQL apropriados com base na definição 
de objeto Vantive (armazenado no dicionário de metadados de ferramentas), e reenvia as 
informações  ao  Vantive  Client.  As  informações  são  armazenadas  em buffer,  afim  de 
garantir que somente os dados necessários para a exibição sejam retornados pela rede.

2. Tabelas e objetos 

Um objeto no Vantive representa uma entidade do mundo real, cujo acompanhamento é 
importante para os negócios. O objeto atua como uma ferramenta organizada no Vantive, 
agrupando informações associadas a fim de ajudar os usuários a localizar facilmente as 
informações, as quais são armazenadas em tabelas.

Cada  objeto  corresponde  a  uma  tabela-base  do  banco  de  dados,  tabela  essa  que 
armazena parte das informações que descrevem o objeto. A tabela-base pode, por sua 
vez, estar associada a tabelas-filho, que contêm informações adicionais sobre o objeto. A 
necessidade de tabelas-filho é resultado direto do alto grau de normalização do banco de 
dados Vantive, seu objetivo é reduzir a redundância de dados.

Por Exemplo, o cliente é uma entidade essencial aos negócios e deve ser acompanhada, 
então, o cliente é um objeto no Vantive.  O objeto "Cliente" corresponde à tabela-base 
SW_CUSTOMER, onde estão armazenadas informações como, por exemplo, o nome e o 
número do cliente. Outras informações, tais como o endereço do cliente, uma pista de 
auditoria do objeto "Cliente", todos os anexos do objeto "Cliente" e o registro de trabalho 
do cliente, são armazenados nas respectivas tabelas-filho, como ilustrado abaixo.

 



 

 

 

3. Tipos Formulários

Formulário é uma versão de trabalho do desenvolvedor de uma janela de usuário final. Ele é exibido ao usuário 
final como a janela do aplicativo. O conceito de formulário é transparente para o usuário final.

Os formulários são criados e armazenados no Vantive Designer, entretanto as permissões para os 
formulários são controladas no Vantive Tools.

• Main Info (Informações Principais), exibe uma linha de dados da tabela base. Todo formulário do tipo Main 
Info só pode ser construído sobre um objeto no Vantive e sobre o mesmo objeto pode haver vários 
formulários do tipo Main Info.

• Child 
(formulário filho), este formulário deverá ser sempre agregado a um formulário do tipo Main Info. Ele é sub 



dividido em Summary Child (Resumo do filho do filho) e Child Detail (detalhes do filho). Para criação de 
uma Child, a tabela base entre os formulários deve ter relacionamento do tipo um para um. A principal 
vantagem deste tipo de formulário é facilidade de construção dos relacionamentos, basta informar qual 
campo da child se relaciona com a Main Info.

 

 

 

Figura 3.3 – Formulário Vantive em modo de desenvolvimento

 

Figura 3.4 – Formulário Vantive em modo cliente

 

1. Componentes Básicos Vantive

O Vantive possue componentes que facilitam o desenvolvimento e implementação de regras de Work Flow e 
relacionamento entre tabelas, são eles: 

• Links facilita a utilização de relacionamentos entre tabelas utilizando o protocolo RPC, bastando 
informar <campo relacionamento> | <tabela relacionada> . <campo a ser visualizado>. Exemplo o 
objeto AGREEMENT (Contratos) possue o foreing Key customerid que pertence a tabela 
CUSTOMER (de cliente), para a visualização do nome do cliente basta informar customerid|
customer.name. Este link é equivalente a consulta apresentada na figura 3.5.



Figura 3.5 – Statement SQL executado pelo Link

 

• Derived (Derivações), componente bastante utilizado para execução de derivações. Exemplo 
sempre que o campo x(foreing key de alguma tabela) for populado no formulário e executado um 
statement SQL que popula os campos y e z do formulário.

• Dispath, é utilizado para cadastrar regras de Work Flow que deverão ser executadas 
manualmente. Toda regra de Work Flow é ligada a um objeto.

• Notification, são regras de Work Flow que são executadas automaticamente na hora em que 
acontece o fato ou podem ser programadas para serem executadas de tempos em tempos.

• Ribbon Buttons, são botões com funcionalidades pré-definidas no Vantive, como gravar registro, 
fechar registro, deletar registro, etc... Para Inclusão destes botões no formulário, não é necessário 
nenhum tipo de configuração basta apenas arrasta-lo para o formulário.

1. VanApi

VanApi  (Vantive  API),  é  uma  API  desenvolvida  para  integrar  aplicativos  empresarias  e 
principalmente aplicações Web a aplicativos Vantive no nível de objeto.

A VanApi é composta de um conjunto de funções desenvolvidas em linguagem C que tem como 
função conectar e manipular dados de objetos na base de dados do Vantive. 

A VanApi é utilizada para acessar objetos dos formulários do Vantive como: Inbox, Main Info e 
subform, regras de WorkFlow e também Script`s desenvolvidos no Vantive.

1. Conexão com o Servidor. 

Para acessar a base de dados Vantive via VanApi é necessária estabelecer uma conexão 
utilizando a função VanOpenConnection(), que gera um identificador de conexão inteiro de 
4-byte.

As conexões via VanApi são Multi Tread, ou seja, aceitam várias conexões simultâneas no 
mesmo processo ou em processos diferentes.  O número de conexões simultâneas ao 
servidor  é  limitado  a  1.024  conexões  sendo  que  este  valor  pode  ser  diminuído 
dependendo da configuração do servidor de aplicações Vantive.

VanCloseConnection() Fecha conexões com o Vantive Server

VanGetLibInfo() Retorna Informações sobre a biblioteca do 
cliente

VanIgnoreCaseOkay() Verifica se é permitido consultas sensitivas 
no banco de dados

VanOpenConnection() Conecta com o servidor de aplicações do Vantive



2. Ações 

VanApi permite a criação, configuração e inicialização de regras de WokFlow que podem 
ser disparadas para recient (Inbox do Vantive ou e-mail).

VanAddActionReceiver() Adiciona recipient (área fim) na lista de recipient

VanDoAction() Executa WokFlow

VanGetActionNote() Retorna  log  de  execução  da  ação  na 
tabela de Log (SW_WORK_LOG)

VanPrepareAction()  

VanSetActionProperty() Modifica  propriedades  da  regra  de 
execução

VanStopAction() Cancela a ação.

 

3. Formulários e Sub-Formulários 

Formulários  são  os  objetos  mais  importantes  de  acesso  e  manipulação  de  dados  no 
Vantive System, pois são ligados diretamente a tabela-base.

É possível transferir todos os eventos agregados ao formulário Vantive para um aplicativo 
externo;  Exemplo:  existem  funções  ligadas  a  eventos  Pré-Save  Record  e  Pos-Save 
Record ligados a um determinado formulário no Vantive, é possível executar todos estes 
eventos no Vantive Server sem a necessidade de reescrevê-los via VanApi, recebendo 
inclusive os parâmetros de retorno das funções.

4. Campos de Formulários 

É  possível  consultar,  manipular  e  criar  registros  no  vantive  utilizando  campos  dos 
formulários executando inclusive todos os eventos ligados a estes campos caso possua. 
Exemplo: no evento Exit With changes do campo CPF é realizado uma verificação digito 
verificador que retorna Verdadeiro ou Falso.

5. Acesso a base de dados

Todo acesso a base de dados do Vantive é feito através de cursores que utilizam o 
protocolo RPC para consulta aos dados no Vantive.

2. JSP – Java Server Page

JSP é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicações WEB semelhante ao Microsoft Active 
Server  Pages  (ASP),  porém  tem  a  vantagem  da  portabilidade  de  plataforma,  podendo  ser 
executado em outros Sistemas Operacionais além dos da Microsoft. Ela permite ao desenvolvedor 
de sites que produza aplicações, as quais permitam o acesso ao banco de dados, o acesso a 
arquivos-texto,  a captação de informações a partir  de formulários,  a captação de informações 
sobre o visitante e sobre o servidor, o uso de variáveis e loops entre outras coisas. [5 – JPS, 350]

1. Vantagens do JSP 

Quem conhece servlets verá que o JSP não oferece nada que você não possa conseguir 
com  os  servlets  puros.  O  JSP,  entretanto,  oferece  a  vantagem  de  ser  facilmente 



codificado, facilitando assim a elaboração e manutenção de uma aplicação. Além disso, 
essa tecnologia permite separar a programação lógica (parte dinâmica), da programação 
visual (parte estática), facilitando o desenvolvimento de aplicações mais robustas, onde 
programador e designer podem trabalhar no mesmo projeto, mas de forma independente. 
Outra característica do JSP é produzir conteúdos dinâmicos que possam ser reutilizados. 
[5 – JPS, 350]

Por definição, JSP usa Java como sua linguagem de scripts. Por esse motivo, o JSP é 
mais  flexível  e  mais  robusto  (performance)  do  que  outras  plataformas  baseadas 
simplesmente em JavaScripts e VBScripts.

2. Executando uma aplicação em JSP

Quando  uma  página  JSP  é  requisitada  pelo  cliente  através  de  um  Browser,  esta  página  é 
executada pelo servidor, e a partir daí será gerada uma página HTML que será enviada de volta 
ao browser do cliente. A figura abaixo ilustra esse funcionamento. [5 – JPS, 350]

Quando o cliente faz a solicitação de um arquivo JSP, é enviado um object request para a JSP 
engine, esta envia a solicitação de qualquer componente (podendo ser um JavaBeans component, 
servlet  ou  enterprise  Bean)  especificado  no  arquivo.  O  componente  controla  a  requisição, 
possibilitando a recuperação de arquivos em banco de dados ou outro dado armazenado, em 
seguida, passa o objeto response de volta para a JSP engine. A JSP engine e o WEB server 
enviam a página JSP revisada de volta para o cliente, onde o usuário pode visualizar os resultados 
através do WEB browser. O protocolo de comunicação usado entre o cliente e o servidor pode ser 
HTTP ou outro protocolo. [5 – JPS, 350].

A figura 3.6, demonstra como é executada a estrutura de acesso dos clientes JSP ao servidor.

 

 

Figura 3.6 – Estrutura JSP

 

3. Conclusão

Os métodos "tradicionais" para atrair e reter clientes estão se tornando rapidamente ineficazes. As empresas com 
o intuito de manter sua competitividade em um mercado cada vez mias agressivo, preocupam-se em melhorar seu 
relacionamento com o cliente, e para tanto utilizam dos sistemas de CRM.

Um  dos  grandes  desafios  na  implantação  de  sistemas  CRM  é  a  mudança  cultural  de  seus  funcionários, 
principalmente daqueles que se relacionam diretamente com os cliente. É preciso convencer os funcionários de 
que seus clientes são a base principal de todo o processo.

Existem  no  mercado  pacotes  de  ferramentas  de  CRM  como  o  Vantive  que  auxilia  no  desenvolvimento  e 
implantação  de  sistemas,  pois  possuem  estruturas  simples,  código  aberto,  várias  funções  e  métodos  já 
implementados, restando apenas ao desenvolvedor customizar a aplicação de acordo com a regra de negócio da 
empresa.  A VanApi  é bastante  utilizada para integração de aplicações Web com sistemas desenvolvidos no 
pacote Vantive, sendo possível a utilização de métodos e eventos já construídos na aplicação Vantive . O fato do 



código Vantive ser aberto é um fator muito importante, pois todos os analistas envolvidos possuem acesso a todas 
as aplicações pertencentes ao Vantive, facilitando as manutenções quando necessárias.

 

 

 

 

 

1. Sistema CRM Sales e CRM e-Sales 

O projeto de CRM Sales (Vendas) da empresa CTBC Telecom, tem como objetivo oferecer a seus clientes 
do segmento corporativo tanto na área de Telecomunicações como TV a cabo e Internet, oportunidades 
de  aquisição  de  produtos  de  acordo  com  a  realidade  de  cada  cliente,  de  forma  a  atender  suas 
necessidades e anseios, registrando toda e qualquer forma de contato, que o cliente faça com a empresa 
e disponibilizando estas informações para as demais áreas da empresa,  visando sempre manter uma 
visão única de cada cliente.

O primeiro módulo de CRM implantado na empresa CTBC Telecom, foi CRM Customer Care, que foi 
divido em duas etapas distintas. 

A primeira foi o levantamento e análise da situação em que se encontravam os sistemas voltados ao 
atendimento  aos  clientes  da  empresa.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  pela  empresa 
PriceWaterHouseCoopers (PWC) durante seis meses. Após os estudos realizados pela PWC, o projeto 
que inicialmente visava simplesmente a substituição de um sistema arcaico, que era armazenado em uma 
estrutura de Main Frame, passou a ter uma abrangência maior, pensando na organização como um todo. 
O passo seguinte foi a escolha de uma ferramenta, o pacote Vantive Enterprise, e a escolha de uma 
empresa com know-hal, People Soft, para implentação do projeto.

1. Sobre o Projeto

O objetivo do projeto foi desenvolver ferramentas que possibilitem gerenciar, aferir resultados de 
vendas, gerar relatórios, acompanhar cumprimento das metas e fornecer informações necessárias 
para análises e planejamentos estratégicos da empresa CTBC Telecom.

Através  do  sistema  é  possível  o  cadastro  de  consultores,  credenciados,  oportunidades, 
informações cadastrais utilizadas pela empresa, solicitação de materiais e treinamentos, cadastro 
de  novos  clientes,  consulta  de  clientes  e  produtos  adquiridos  pelo  cliente,  controle  de 
agendamento de visitas aos agentes e disparo de regras de WorkFlow.

2. Ferramentas Utilizadas no Desenvolvimento

Para desenvolvimento do sistema Sales e e-Sales da empresa CTBC Telecom, foram 
utilizadas 5 tecnologias: Vantive 8.2.9, VanApi, JSP,Visual Basic 6 e PL/SQL Oracle 8i.

O pacote  Vantive  foi  utilizado para construção do sistema, utilizado internamente na 
empresa, juntamente com os módulos de CRM já implantados na empresas seguindo o mesmo 
padrão de tela e interfaces. A ferramenta Visual Basic 6 foi utilizada para desenvolvimento de 
componentes (OCX) que foram implantados no Vantive, com a finalidade de melhorar a interface 
gráfica com o usuário. Com objetivo de melhoria de performance e de suprir uma deficiência do 
Vantive, o qual não controla as Transações com o banco de dados, em média 55 % das regras de 
negócios  das  empresas,  foram implementadas  na  camada de  aplicação  do  Banco  de  Dados 
Oracle, utilizando PL/SQL. Como uma parte do sistema deveria ser disponibilizada para empresas 
credenciadas a CTBC e a consultores externos à empresa, alguns módulos do sistema foram 
disponibilizados em ambiente Web desenvolvidos em JSP.  A VanApi,  foi  utilizada para que o 
sistema Web pudesse realizar conexão com o servidor Vantive e execução de eventos utilizados 
nos formulários Vantive. 

3. Padronização do sistema.



Para uma boa adaptação dos usuários ao sistema Vantive foram criadas algumas convenções no 
que  diz  respeito  a  identificação  de  campos  e  botões  comuns  a  todos  os  módulos  CRM 
implementados no Vantive na empresa CTBC Telecom.

1. Padronização de Campos

Todos os campos com título em vermelho, são de preenchimento obrigatório pelo usuário. Caso o 
mesmo não o faça, ao salvar o formulário o sistema emitirá um alerta.

A figura 4.1 demonstra um exemplo de padronização de um campo obrigatório no Vantive.

Figura 4.1 – Campos Obrigatórios

 

Os campos sublinhados possuem  link com outro  objeto.  Através  deste  link  o  usuário  poderá 
consultar, alterar e incluir registros no referido objeto. Se o campo estiver vazio, a tela de pesquisa 
(Search  Locator)  será  apresentada.  Se  preenchido,  aparecerá  o  formulário  com  todas  as 
informações sobre aquele registro.

Figura 4.2 – Campos com Link

Campos de cor cinza claro, não podem ser alterados pelo usuário, ou seja, é permitida somente a 
visualização dos mesmos.

 

Figura 4.3 – Campos somente Leitura

Os campos em preto, são campos de preenchimento opcionais.

4. Vantive

O Sistema tem como objetivo principal, o gerenciamento de Prospects (Possíveis novos clientes), 
gerenciamento  das  oportunidades  de  negócios,  gerenciamento  da  carteira  de  clientes  dos 
consultores e agentes, gerenciamento e acompanhamento das vendas e dos clientes, registrando 
todos os históricos de contatos com os clientes e prospects, estabelecendo desta forma, maior 
relacionamento com os clientes da empresa.

A todo e qualquer usuário deve possuir um login único e uma senha de acesso para utilização do 
sistema Vantive.

1. Oportunidades no Vantive

Oportunidade é uma interação realizada entre os clientes do segmento comercial e a empresa, por 
intermédio de um agente de vendas.

Registro de oportunidades é o objeto onde são incluídas as oportunidades que cada representante 
de  vendas possui.  Toda  a  oportunidade  possui  um prazo  para  se  efetivar  a  venda.  Pode-se 
acompanhar a evolução da oportunidade através do processo de vendas e indicar em que estágio 
a oportunidade está. Pode-se verificar também o estágio de fechamento que indica em percentual 
de quanto já foi concluído. 



Na figura 4.4, segue o formulário de criação de oportunidades, onde o usuário pode administrar as 
etapas do processo, agendar visitas, consultar outras oportunidades em andamento ou concluídas 
do cliente.

 

 

Figura 4.4 – Form de oportunidades Vantive

 

Na aba de Informações no formulário de oportunidades, são listados dados e nome do cliente, 
agentes de venda, contatos e é possíveis a visualização de outras oportunidades vinculadas ao 
cliente com o status de cada uma delas.

Na aba de Equipes, serão listados todos os membros pertencentes da equipe que irão trabalhar 
na oportunidade. Esses membros já foram previamente cadastrados no sistema por outro objeto, 
por isso quando informa o nome do membro através do campo Membro que é componente do tipo 
Link, todos os dados do membro são visualizados automaticamente.

Na figura 4.5, será apresentado formulário de cadastro da equipe que participara do processo na 
oportunidade. 

 

 



Figura 4.5 – Formulário de Equipe na Oportunidade Vantive

 

Na aba de contato  no formulário  de oportunidades,  são informados todos os contatos com o 
cliente,  sendo  que  esses  contatos  estão  armazenados  na  base  de  dados  do  Vantive,  como 
clientes da empresa CTBC Telecom ou como Prospect.

Na aba de Tarefas, são visualizadas todas as tarefas a serem executadas na oportunidade.

Na aba de produtos, estão relacionados todos os produtos a serem oferecidos na oportunidade ao 
cliente, inclusive constando a quantidade.

Na aba de pesquisa, são relacionadas todas as perguntas referentes ao produto oferecido ao 
cliente. Na aba de endereço, são cadastrados os endereços relacionados à oportunidade e na aba 
Notas, todas as observações relacionadas à oportunidade.

 



 

Figura 4.6 – Formulário de Pesquisa na Oportunidade Vantive

 

Existe  também  um  objeto  para  visualização  de  todas  as  oportunidades  criadas  com  seus 
respectivos status. Este objeto é um objeto padrão de consulta do Vantive. 

Na figura 4.7, será apresentada a tela de consulta de oportunidades no Vantive, com os filtros de 
pesquisas disponíveis. As Telas de pesquisa desenvolvidas no Vantive são construídas apartir de 
formulários do tipo Criteria e Locator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.7 – Formulário de Consulta de Oportunidades no Vantive

 

5. Web

Sistema CRM e-Sales (Vendas via Web), desenvolvido para ambiente Web, possui as mesmas 
funcionalidades desenvolvidas no Vantive. Esta opção de disponibilizar o sistema também para 
ambiente  Web,  serviu  para  que  consultores  externos  à  empresa  e  empresas  credenciadas, 
pudessem também cadastrar as oportunidades diretamente no sistema, possibilitando assim maior 
agilidade no processo de atendimento ao cliente.

Para ter acesso ao sistema, é necessário possuir um usuário de login e uma senha de acesso, 
como mostra a figura 4.8.

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4.8 – Formulário de Login na Web.

 

A tela de registro de oportunidades, é similar a tela do Vantive seguindo os mesmos padrões de 
campo, nome do label e registros, como mostra a figura 4.10.

As abas de Endereço, Contato, Produtos e o acompanhamento das etapas do processo, também 
seguem o mesmo padrão de LayOut do Vantive e o mesmo processo.

As mensagens utilizadas como retorno de ações ao usuário, são as mesmas impressas no módulo 
Vantive, utilizando um recurso da VanApi chamado CodeSet.

 

 

 

 

 



 

Figura 4.9 – Formulário Cadastro de oportunidade na Web.

 

6. Conclusão

É ingênuo acreditar que a simples introdução de um Software desenvolvido com conceitos de CRM e 
implantado em uma empresa, seja o suficiente para aquisição e retenção de clientes, o fundamental é a 
mudança cultural da empresa e a forma em que a empresa administra, avalia e trabalha com os resultados 
adquiridos através da ferramenta.

Com a implantação do sistema de CRM Sales, a empresa CTBC Telecom conseguiu administrar melhor o 
processo de venda de seus produtos bem como a aceitação dos mesmos no mercado, e a satisfação de 
seus clientes.

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Conclusão

CRM deve ser visto como um conceito de como obter o melhor relacionamento com os clientes e, não, como um 
produto ou uma tecnologia. Seu objetivo é aumentar, proteger e reter relacionamentos com os clientes atuais. No 
geral, CRM tenta buscar a satisfação do cliente e ao mesmo tempo manter a fidelização destes. Para isso não 
basta apenas um software para o controle e sim toda uma modelagem de processos levantamento de dados 
estatísticos fornecidos pelo cliente sendo que estes dados serão utilizados para o cliente indicando qual será a 
melhor estratégia de relacionamento.

O projeto de CRM é por  definição um projeto corporativo,  que envolve todas as áreas da empresa,  embora 
geralmente comece em uma área específica e seja desenvolvido em etapas. Um dos principais problemas em 
projetos de CRM é a falta de compromisso da alta direção da empresa. Como já vimos, CRM tem a ver com uma 
nova  forma  de  ver  e  tratar  o  cliente  e  portanto  tem  mais  a  ver  com  mudança  de  cultura  do  que  com  a 
implementação de um novo sistema. A alta administração da empresa deve estar comprometida desde as fases 
iniciais  para garantir  o rumo do projeto e total  engajamento de todos os níveis gerenciais e operacionais.  É 
importante envolver toda a organização no processo minimizando as falhas no futuro, pois a integração de toda a 
organização facilitará na customização necessária e principalmente no treinamento de novos funcionários. Incluir 
também  fornecedores  e  consultores  externos,  pois  o  gerenciamento  estratégico  da  empresa  deve  ser 
responsabilidade da mesma.

Em todo e qualquer  sistema é preciso que se faça mudanças,  para isso necessita-se de uma gerência para 
acompanhar este processo. A comunicação não pode ser ignorada, ou ter atenção limitada. No momento do 
treinamento é importante citar os detalhes pois mudanças causam medo, inquietude e incerteza para as pessoas.

Sistemas de CRM integram conceitos de vendas, marketing, auto-serviço e suporte, de modo a diminuir os ciclos e 
custos de venda e suporte, visando maximizar o valor de cada cliente para a Organização. Para implementá-los, 
utilizam-se regras de negócio, ferramentas ideais para modelar a relação entre o que o cliente necessita e a 
maneira pela qual a empresa faz negócio. Muitas vezes as interfaces são totalmente diferentes ou simplesmente 
não existem, por isso a maioria das implementações envolvem a extração de dados desses sistemas, seguida de 
uma "limpeza" e adequação ao novo modelo de dados, para posterior análise. 

O projeto CRM tem como principal objetivo a disseminação de uma nova cultura para toda a organização, que é o 
Relacionamento com Cliente, onde através do registro de todos os contatos realizados com os Clientes da CTBC 
Telecom e Celular, poderemos ter uma visão única de cada Cliente, a qual estará acessível igualmente em todo e 
qualquer que seja o ponto de contato que ele venha utilizar para falar conosco. 

A implantação do sistema de CRM Sales da CTBC Telecom, teve como objetivo administrar melhor o processo de 
vendas de produtos para seus clientes do segmento empresarial, a visualização de todas as etapas do processo, 
desde a visita ao cliente ao fechamento do pedido.

Para assegurar que a empresa sempre tenha uma visão única de seus clientes não importando a forma de contato 
escolhida,  a  empresa  CTBC  Telecom  desenvolveu  uma  parte  do  sistema  em  ambiente  Web,  para  que  os 
consultores  externos  a  empresa  e  credenciados  tivessem acesso a  informações de  seus  clientes,  seja  para 
simples consulta ou para alimentação da base de dados.

Os resultados do projeto foram positivos, e através do sistema foi possível analisar aceitação de seus produtos 
assim como o nível de satisfação de seus clientes. 
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