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MATÉRIA: SIG

� Aula N°: 07

� Tema: Conquistando excelência operacional 
e intimidade com o cliente

� Tópico do Plano de Ensino: 08

� Metodologia:



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



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



SISTEMAS INTEGRADOS

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



SISTEMAS INTEGRADOS



CADEIA DE SUPRIMENTOS

� 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



GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

� Ineficiências afetam os custos operacionais da

empresa

� Estratégia just-in-time

� Estoque de segurança



APLICAÇÕES DE GERENCIAMENTO DA

CADEIA DE SUPRIMENTOS

� Visibilidade da informação

� Sistemas de planejamento da cadeia de

suprimento / Planejamento da demanda

� Sistemas de execução da cadeia de suprimentos



VALOR EMPRESARIAL DOS SISTEMAS DE

GERENCIAMENTO

� 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



VALOR EMPRESARIAL DOS SISTEMAS DE

GERENCIAMENTO

� Uso mais eficiente de ativos

� Redução de custos da cadeia de suprimentos leva

a aumento da lucratividade

� Aumento das vendas



GESTÃO DE RELACIONAMENTO 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



SOFTWARE 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)



CRM ANALÍTICO E OPERACIONAL

� 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)



CRM ANALÍTICO E OPERACIONAL



VALOR EMPRESARIAL DOS SISTEMAS

CRM

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



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

� Mudanças tecnológicas

� Mudanças nos processos de negócio

� Mudanças organizacionais

� Custos de mudança

� Gerenciamento de dados



ATIVIDADES PRÁTICAS E DE PESQUISA

A implantação de um aplicativo integrado não é

uma atividade simples, por diversos motivos,

tais como: custos, dificuldades técnicas,

mudanças de cultura, parque tecnológico, entre

tantas outras dificuldades.

Vamos pensar em soluções para a implantação

de um aplicativo integrado!

Já conhece o Portal do Software Público?



HTTP://WWW.SOFTWAREPUBLICO.GOV.BR/



DICAS

� O Portal do Software Público é uma boa

alternativa para a busca de Softwares Livres,

incluindo softwares de gestão integrados, que

podem ser baixados e utilizados gratuitamente,

por qualquer pessoa ou empresa.

� Analise a lista de softwares disponíveis no

endereço abaixo:

http://www.softwarepublico.gov.br/ListaSoftwares



GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O

CLIENTE (CRM)

� Também existem muitos aplicativos de gestão do

relacionamento com o cliente, que podem ser

utilizados sem custo.

� Pesquisar algumas opções disponíveis e analisar

os principais prós e contras de pelo menos 3

softwares.



ESTUDO DE CASO

� Ler o artigo Hospital Samaritano e a

implementação de ERP, disponível no Moodle.

� Ainda hoje, até às 22:35 h, enviar, através do

próprio Moodle, um arquivo com as soluções.

� Pode ser feito em grupo de até 4 pessoas (nome

completo de todos no arquivo que será enviado

através do Moodle)
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DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?



Prof. André Luís Belini

E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com / 

andre.belini@ifsp.edu.br

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Página: www.profandreluisbelini.com.br


