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OBJETIVOS DE ESTUDO

• Demonstrar como os sistemas integrados ajudam a 
conquistar a excelência operacional ao integrar e 
coordenar diversas funções e processos de 
negócios da empresa

• Demonstrar como os sistemas de gerenciamento da 
cadeia de suprimento coordenam o planejamento, a 
produção e a logística com os fornecedores
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OBJETIVOS DE ESTUDO

• Demonstrar como os sistemas de gerenciamento do 
relacionamento com o cliente conquistam a 
intimidade com o cliente ao integrar todas as 
informações do cliente e torná-las disponíveis para 
todos na empresa

• Avaliar os desafios e as novas oportunidades  
trazidos pelas aplicações integradas
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SistemasSistemas IntegradosIntegrados

• O que são sistemas integrados?
• Baseiam-se em módulos de software integrados e em 

um banco de dados central comum

• Como os sistemas integrados funcionam?
• Melhores práticas

• Valor empresarial dos sistemas integrados

• Aumentam a eficiência operacional

• Dão suporte à tomada de decisão e respostas rápidas 
às demandas do consumidor

• Incluem ferramentas analíticas para avaliar o 
desempenho geral
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Como Funcionam os Sistemas Como Funcionam os Sistemas 
IntegradosIntegrados
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A A CadeiaCadeia de de SuprimentosSuprimentos

• Rede de organizações e processos de negócios para 
selecionar matérias-primas, transformá-las em 
produtos intermediários e acabados e distribuir os 
produtos acabados aos clientes

• Parte upstream da cadeia de suprimentos: 
fornecedores da empresa, os fornecedores dos 
fornecedores e processos para gerenciar as 
relações entre eles

• Parte downstream da cadeia de suprimentos: 
processos e organizações envolvidos na 
distribuição e entrega de produtos ao consumidor 
final
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Cadeia de Suprimentos da NikeCadeia de Suprimentos da Nike
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Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 
e Informaçõese Informações

• Ineficiências afetam os custos
operacionais da empresa

• Estratégia just-in-time

• Estoque de segurança

• Efeito chicote
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Aplicações de Gerenciamento da Cadeia Aplicações de Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentosde Suprimentos

• Visibilidade da informação

• Sistemas de planejamento da cadeia de 

suprimento

• Planejamento da demanda

• Sistemas de execução da cadeia de 

suprimentos
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Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 
e a Internete a Internet

• Intranets

• Extranets

• Cadeias de suprimentos orientadas pela demanda

• Modelo push
• Modelo pull

• Sistemas nervosos digitais de logística
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Modelos de Cadeia de Suprimentos Modelos de Cadeia de Suprimentos PushPush
e e PullPull
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Valor Empresarial dos Sistemas de Valor Empresarial dos Sistemas de 
Gerenciamento da Cadeia de SuprimentosGerenciamento da Cadeia de Suprimentos

• Sintonização entre oferta e demanda
• Redução dos níveis de estoque
• Melhoria do serviço de entrega
• Redução do tempo que o produto leva para chegar

ao mercado
• Uso mais eficiente de ativos
• Redução de custos da cadeia de suprimentos leva a 

aumento da lucratividade
• Aumento das vendas
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O que É Gerenciamento do Relacionamento O que É Gerenciamento do Relacionamento 
com o Cliente?com o Cliente?

• Conhecer o cliente

• Pontos de contato

• Visão empresarial única dos clientes

• Dados e ferramentas analíticas
respondem a questões importantes
sobre os clientes
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Gerenciamento das Relações com o Gerenciamento das Relações com o 
Cliente (CRM)Cliente (CRM)
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Software CRMSoftware CRM

• Os pacotes CRM estão disponíveis com um amplo
espectro de funções
• Gerenciamento do relacionamento com o parceiro

(PRM)
• Gerenciamento do relacionamento com o funcionário 

(ERM)
• Automação da força de vendas (SFA)
• Atendimento ao cliente
• Marketing

• Cross-selling (venda cruzada)

• Up-selling (venda a mais)

• Bundling (venda em pacote)
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CRM CRM AnalíticoAnalítico e e OperacionalOperacional

• Operacional: aplicações voltadas ao cliente, tais 
como ferramentas para automação da força de 
vendas, apoio ao atendimento e ao call center e 
automação do marketing.

• Analítico: aplicações que analisam os dados do 
cliente gerados pelas aplicações CRM operacionais

• Baseado em data warehouses que consolidam os
dados dos sistemas CRM operacionais e dos pontos
de contato com o cliente

• Valor do cliente ao longo do tempo (CLTV)
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Valor Empresarial dos Sistemas de Valor Empresarial dos Sistemas de 
Gerenciamento do Relacionamento com o Gerenciamento do Relacionamento com o 
ClienteCliente

• Benefícios empresariais:

• Maior satisfação do cliente

• Menores custos de marketing direto

• Marketing mais eficiente

• Menores custos de conquista e retenção do cliente

• Crescimento da receita de vendas

• Taxa de cancelamento
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DesafiosDesafios e e OportunidadesOportunidades

• Mudanças tecnológicas

• Mudanças nos processos de negócio

• Mudanças organizacionais

• Custos de mudança

• Gerenciamento de dados
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ExtensõesExtensões do Software do Software IntegradoIntegrado

• Extraindo mais valor das aplicações integradas

• Flexibilidade

• Integração com outros sistemas

• Suítes integradas

• Conexão aos sistemas dos clientes e dos 
fornecedores
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