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RESUMO 

Desde a mudança no relacionamento com o cliente, o estudo de ferramentas de 
CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) tem se tornado interessante, 
uma vez que auxilia na manutenção da clientela, aplicando estratégias de 
identificação, diferenciação, interação e personalização, sem perder o foco no 
aumento dos lucros. A abordagem da questão software livre/código aberto (SL/CA), 
traz a tona a discussão da ética (ou a falta de) no aprisionamento do conhecimento 
científico sob a forma de códigos-fonte, ainda, as características que fazem um 
software ser considerado SL/CA e os motivos pelos quais se torna atraente o uso 
desta categoria de software. Atuando desde 2006 na área de representação 
comercial, o autor levanta os requisitos funcionais e não funcionais pertinentes ao 
segmento, auxiliado pelos resultados obtidos da aplicação de um questionário; 
estuda as funcionalidades oferecidas pelas ferramentas de CRM SL/CA escolhidas; 
traçando ao fim um diagnóstico de aplicabilidade dos requisitos versus as 
funcionalidades. 
 

Palavras-chave: representação comercial, CRM, software livre, código aberto, open 

source. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  TEMA 

Estudo de ferramentas de software livre e de código aberto (sl/ca) de 

relacionamento com o cliente na área de representação comercial. 

1.2  PROBLEMA / DELIMITAÇÃO 

O uso de ferramentas de relacionamento com o cliente vem sendo objeto de 

estudo na área de sistemas de informação. Através de algumas buscas na base de 

projetos do Departamento de Informática da UFSC, pode-se verificar que o tema 

CRM vem ganhando destaque em estudos de diversos segmentos, como no 

turismo, transporte, construção civil.1 

CRM é a sigla para Customer Relationship Management, existem muitas 

definições para CRM. De forma simples, CRM é um sistema que organiza e gerencia 

os dados dos clientes para que possam ser geradas informações úteis (Quem é o 

cliente? Como ele age? Com que frequência compra? Quanto gasta em média ao 

ano? Etc.)  para o crescimento do negócio.  

A lei número 4.886 de 09 de dezembro de 1965 em seu primeiro artigo define  

a profissão de Representante Comercial como sendo ―qualquer pessoa física ou 

jurídica, que desempenha sem relação de emprego, de forma não eventual, a 

mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou 

pedidos, para transmiti-los a representada‖.2 O termo ―representada‖ refere-se à 

                                            
1A base de dados do Departamento de Informática da UFSC pode ser acessado através do endereço http://projetos.inf.ufsc.br. 

2 Lei 4886 disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4886.htm>. Acesso em janeiro de 2011. 
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empresa que contrata o serviço de um representante comercial, seja ele empresa ou 

profissional autônomo (pessoa jurídica ou física, respectivamente). 

A classe dos representantes comerciais é representada pelo Conselho 

Regional dos Representantes Comerciais (CORE) que luta contra a informalidade e 

a profissionalização das atividades de representação comercial já que atualmente a 

atividade de representação comercial não exige escolaridade mínima para que seja 

exercida. 

Segundo Flavio Flores Lopes presidente do  CORE, o conselho busca meios 

legais de garantir que o representante apresente escolaridade e qualificação 

profissional compatível com o que o mercado exige, com esse intuito, em abril de 

2004, foram criados Santa Catarina, os primeiros cursos superiores de Tecnologia 

em Gestão de Representação Comercial.3 

Este estudo visa diagnosticar as funcionalidades disponibilizadas pelas 

ferramentas livres e de código aberto quanto ao relacionamento com o cliente, 

enfocando os requisitos do representante comercial, a fim de auxiliar no cotidiano de 

trabalho dessa classe de profissionais.  

1.3  OBJETIVO GERAL 

Realizar um diagnóstico com avaliação de aplicabilidade de ferramentas 

CRM, software livre e de código aberto, no segmento de representações comerciais, 

a fim de auxiliar no cotidiano de trabalho dessa classe de profissionais. 

1.3.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                                            
3 Relatório de Gestão 2010 – 2011. Disponível em http://www.coresc.org.br/fmanager/coresc/relat-gest-core-2010-11-site.pdf 
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 Definir os requisitos funcionais do software ao segmento da representação 

comercial, a partir da coleta de dados junto aos profissionais desta área; 

 Pesquisar ferramentas de CRM, software livre de código aberto, que possam 

atender às demandas específicas; 

 Traçar um diagnóstico das funcionalidades disponíveis pelas ferramentas e 

sua aplicabilidade. 

1.4  MOTIVAÇÃO 

Any customer can have a car painted any colour that 

he wants so long as it is black.
4
  

 

De nada adianta ter todas as opções possíveis de produtos se o vendedor 

não sabe o que o cliente quer, ou não consegue influenciar seus desejos. Conhecer 

e gerenciar uma série de informações relacionadas aos destinatários dos produtos é 

fator de grande importância no cenário dos negócios, como já alertava no início do 

séc. XX o grande empreendedor estadunidense Henry Ford.5 

A época em que o cliente não possuía poder de escolha acabou. Durante a 

década de 90 ocorreu uma transformação na forma de tratamento ao cliente, o 

mesmo passou a ser visto cada vez menos como um número e mais como um 

indivíduo com exigências diferentes, e assim, passando a comunicar suas 

reivindicações aos fornecedores. Daí então, aquele cliente que antes era ―caçado‖ 

passou a ser ―cultivado‖.6 

                                            
4   FORD, Henry. My Life and Work. Filiquarian Publishing, LLC., 2006. p.83. 

5 SWIFT, R. CRM, customer relationship management: o revolucionário marketing de relacionamento com o cliente. Tradução de Flávio Deny Steffen. 7ª 

Edição. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p.2. 

6 Idem, p.1. 
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O uso de uma ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente 

auxiliaria muito no processo de manutenção da clientela de qualquer representante 

comercial, uma vez que o CRM possui foco nas áreas de gestão do marketing, das 

vendas e dos serviços ao cliente. Porém, atualmente, a grande maioria dos 

softwares disponíveis no mercado são soluções proprietárias feitas sob medida para 

um determinado segmento de representação. Nota-se, portanto, uma carência por 

softwares open source, especificamente os livres de taxa de licença, que atendam 

às necessidades de relacionamento com o cliente dos profissionais da área de 

representação comercial.  

Segundo Swift, a ―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‖7. Sabendo disso, torna-se interessante esse estudo, 

já que essa definição vai ao encontro do que o representante comercial almeja. 

Como a diferença entre os movimentos de ―software livre‖ e ―código aberto‖ 

está somente na argumentação8, o presente estudo irá adotar a sigla SL/CA que 

quer dizer respectivamente ―software livre‖ e de ―código aberto‖, e diz respeito aos 

softwares que respeitam as quatro liberdades presentes nas definições de software 

livre e software open source que serão abordadas mais a fundo nos tópicos 

seguintes.  

A opção por estudar SL/CA, se deve ao fato de ser cada vez mais 

recomendado o uso desses tipos de software devido sua maior segurança, maior 

                                            
7 Idem, p.12. 

8 FERREIRA, Marcelo. ―Entendendo o Software Livre‖. In: MELO, Tiago de (org). A revolução do software livre. 1 ed. Manaus: Comunidade Solidária, 

2009.p.45. 
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qualidade, maior confiabilidade, com custos mais baixos; além de garantir que o 

usuário não fique preso a um fornecedor ou uma empresa específica.9 

Há diversas ferramentas disponíveis para tal função, dentre as quais podem 

ser citadas: SugarCRM10; vTiger11; Hipergate12; Compiere13, etc. 

 

1.5  METODOLOGIA 

Na primeira etapa desse estudo efetuou-se um levantamento dos aspectos 

que auxiliam no relacionamento do representante comercial com seus clientes. A 

problemática foi então descobrir quais as funcionalidades que deveriam estar 

presentes no software de CRM para representantes comerciais. Nesta etapa foi  

considerada a coleta de informações junto aos profissionais do ramo dispostos a 

colaborarem com este estudo através do preenchimento de um questionário.  

O questionário composto por questões simples e objetivas, quis tomar pouco 

tempo do colaborador e assim estimular sua participação, bem como orientá-lo para 

a compreensão do que estava sendo perguntado. O questionário abordou os 

seguintes temas: uso de informações sobre o cliente e seu grau de importância na 

negociação, uso de software, intimidade com computadores, necessidades 

profissionais, entre outros.  

Depois de realizado este levantamento foi feita a triagem e organização das 

respostas a fim de identificar alguns requisitos. 

                                            
9 SHIELS, M. Calls for Open Source Government. BBC News, 21 Janeiro 2009. 

10 Disponível em http://www.sugarcrm.com/ 

11 Disponível em http://www.vtiger.com/ 

12 Disponível em http://www.hipergate.org/ 

13 Disponível em http://www.compiere.com/ 
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A segunda etapa, iniciada tendo em mãos os requisitos levantados, foi 

pesquisar os principais softwares open source de relacionamento com o cliente 

disponíveis e analisar, em cada um deles, as funcionalidades oferecidas. 

Na terceira etapa foi feito o diagnóstico cruzando os resultados obtidos na 

primeira e na segunda etapas. Para melhor apresentação dos resultados foram 

constituídas tabelas comparativas enfatizando os pontos positivos e negativos 

identificados. 
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2 GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

A chamada ―gerência de relacionamento com o cliente‖ vem resgatar o tempo 

em que o comerciante conhecia bem seus clientes, sabendo, além de seus nomes, 

onde moravam, que tipo de produtos necessitavam e quando os necessitavam. O 

bom comerciante sabia também como seus clientes queriam que esses produtos 

fossem entregues e quanto tinham de dinheiro para gastar.  Estabelecendo esse tipo 

de relacionamento os comerciantes conseguiam facilmente distinguir os clientes com 

maior ou menor valor para o seu negócio, assim como suas necessidades e desejos. 

Dessa forma, era possível oferecer ao cliente um produto ou serviço personalizado. 

O conhecimento era usado para construir a fidelidade do cliente com o negócio.14  

No contexto do comércio de mercadorias da nossa atualidade, essa forma de 

relacionamento com o cliente, que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, é 

ainda imprescindível para uma boa administração dos negócios, mas, felizmente, os 

profissionais desse segmento contam com uma série de ferramentas tecnológicas 

para auxiliar no gerenciamento das informações. O bom uso das tecnologias da 

informação é uma das chaves para tornar mais eficaz e eficiente a gerência de 

relacionamento com o cliente. Em alguns casos, como afirmam Stone e Woodcock, 

dado o volume de contatos e locais diferentes, seria até mesmo impossível ―não 

fosse o desenvolvimento relativamente recente da tecnologia da informação, 

particularmente nas áreas de telecomunicações e gerenciamento de banco de 

dados‖.15 

                                            
14 PEPPERS & ROGERS Group. CRM Series Marketing 1to1. 3a edição. São Paulo, 2004. 

15 STONE, Merlin; WOODCOK, Neil. Marketing de relacionamento. 4. ed São Paulo: Littera Mundi, 2002. p.165. 
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2.1  CONCEITO 

 

Segundo Swift, a gerência de relacionamento com clientes é uma abordagem 

empresarial com o intuito de entender e influenciar o comportamento dos clientes, 

por meio de comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a 

lealdade e a lucratividade das organizações. 

O gerenciamento de relacionamento com o cliente é uma estratégia de 

negócios que visa entender, antecipar e administrar as necessidades dos clientes 

atuais e potenciais de uma organização. É uma jornada de estratégias, processos, 

mudanças organizacionais e técnicas pelas quais a empresa deseja administrar 

melhor seu próprio empreendimento acerca do comportamento dos clientes. 

Acarreta em adquirir e distribuir conhecimento sobre os clientes e usar essas 

informações por meio de vários pontos de contato para equilibrar rendimentos e 

lucros com o máximo de satisfação dos clientes.16 

Segundo Bretzke17, na atualidade, essa prática só é viável quando a teoria do 

marketing de relacionamento vem a favorecer-se das ferramentas de CRM. Para o 

autor isso significa reinventar a forma de se comunicar e administrar o 

relacionamento do cliente. 

 

CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à 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 

                                            
16 BROWN, Stanley A. CRM Customer Relationship Management: Uma Ferramenta Estratégica para o Mundo E-Business. Makron Books. São Paulo, 2001. 

17 BRETZKE, M. Marketing de relacionamento e competição em tempo real com CRM (Customer relationship management). 1ª Edição. ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 
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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.
18  

 

―No fim das contas, cada empresa deve decidir o que significa CRM para a 

organização e para o futuro de seu sucesso no mercado.‖19 

2.2  OS BENEFÍCIOS DO CRM  

O CRM erroneamente é visto como uma ferramenta disponível apenas para 

grandes empresas, por ser caro e complexo. Existe também o preconceito por parte 

do público-alvo do CRM, por pensarem que se da certo da forma que fazem não é 

preciso mudar, ou por falta de visão em longo prazo, ou então por não conseguirem 

visualizar o retorno obtido do investimento. 

Os CRMs englobam uma lista extensa de informações sobre um indivíduo ou 

uma organização, como por exemplo, nome da secretária, data aniversário, tempo 

de empresa, posição / cargo, hábitos de compra, registro de cada contato feito e o 

assunto tratado. Dificilmente se terá todos os dados de uma pessoa,  o que deve ser 

resolvido coletando os dados de maneira gradativa até que se consiga obter um 

número satisfatório de dados para que, aí então, se possa colher os benefícios do 

CRM. 

A princípio, estão entre os benefícios que o CRM propicia para as organizações 

os seguintes:  

 

1. Tomada de decisões mais rápida e mais informada; 

                                            
18 Apud. Peppers and Rogers Group, 2004, op.cit. p.48. 

19 SWIFT, 2001, op.cit., p.13. 
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2. Precisão melhorada; 

3. Melhores serviços aos clientes; 

4. Lançamento mais rápido do produto no mercado; 

5. Mudança do enfoque no produto para o enfoque no cliente; 20 

 

De acordo com Swift 21 os benefícios da gerência de relacionamento com clientes 

normalmente podem ser encontrados em uma ou mais das seguintes áreas:  

 

1. Maior lucratividade por cliente devido ao melhor acompanhamento de vendas; 

oferta de produto certo na hora certa; mais clientes indicados devido à maior 

satisfação dos clientes com os serviços/produtos; capacidade de efetuar vendas 

cruzadas. 

2. Custos menores para recrutamento de clientes; obtenção de clientes certos, com 

base em características conhecidas ou aprendidas - economia em marketing, 

mala-direta, contatos, em acompanhamento, marketing e outros. 

3. Desnecessidade de conseguir tantos clientes para se manter um grande volume 

de negócios, especialmente em ambientes de marketing voltados para as 

empresas; evitando gastos com clientes de baixo valor. 

4. Redução do custo de venda – geralmente os clientes conhecidos reagem mais e 

melhor ao seu marketing. 

5. Aumento na retenção e lealdade dos clientes – os clientes ficam com você por 

períodos mais longos, compram mais de você e também o fazem com 

freqüência.  

 

                                            
20 (SWIFT, 2001, p. 308) 

21 Swift,2001 p. 28. 
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Quanto mais informações o representante conseguir a respeito do seu cliente 

mais argumentos ele terá para convencê-lo, suas ações de marketing também 

poderão ser melhor direcionadas, assim como será possível definir um perfil de 

cliente e ajustar um método de venda adequado para cada um. Além de outros 

benefícios como o estabelecimento de uma relação mais íntima com o cliente, 

mandando cartões de aniversário, perguntando sobre a esposa e filhos, pelos 

nomes, quando se encontrar com o cliente, entre outros dados que podem criar 

oportunidades para um contato, mesmo sem a tentativa de venda direta. 

2.3 TIPOS DE CRM  

Podemos classificar as aplicações de CRM de acordo com a tecnologia que 

elas empregam. Nesse tópico trataremos dos três tipos mais comuns e citados, que 

são: o CRM operacional, analítico e colaborativo. Porém existem outros tipos, um 

dos tipos mais recentes de CRM é o social, ele está relacionado com as redes 

sociais, e os exemplos mais comuns são os blogs e twitters corporativos, e a 

integração do software empresarial já existente com ferramentas sociais como o 

LinkedIn22 e o Facebook23. 

O diagrama abaixo apresenta a estrutura dos três tipos que serão abordados 

a seguir, segundo o Meta Group retirado do Grupo Peppers e Rogers.24  

 

                                            
22 http://br.linkedin.com/ 

23 http://www.facebook.com 

24 Apud. Peppers & Rogers Group. CRM Series — Marketing 1to1 – 3ª Edição.São Paulo, 2004, p.54/55. 
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Figura 1 - CRM Analítico, colaborativo e operacional.  

 

 

De acordo com o Grupo Peppers e Rogers, grande parte do que chamamos 

de ―aplicações de CRM‖ diz respeito aos aspectos operacionais da relação com  o 

cliente, como por exemplo: o call center, quando é usado como ferramenta de SAC 

(Serviço de atendimento a clientes/consumidor) que atua registrando todas as 

ligações e casos de um determinado cliente com a empresa. Em teoria, isso facilita 

as interações subsequentes.  

Na maioria dos casos o call center/SAC é visto como um ―mal necessário‖. 

Agindo dessa forma a empresa passa a focar somente no produto/serviço e perde a 

chance de conhecer melhor o seu cliente. Após identificá-lo como um cliente de alto 

potencial ou alto valor, poderia aproveitar a oportunidade de abordar o cliente com 

poucos questionamentos, a fim de levantar informações que levem a empresa a 

aprender mais sobre ele visando personalizar seu produto/atendimento/serviço.25 

                                            
25 Peppers and Rogers Group, 2004, op.cit. p.48. 
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―Importante para o sucesso do marketing é a capacidade de fazer as perguntas 

certas que se relacionem a uma estratégia bem pensada e acionável.‖26  

 

O CRM operacional, além do sistema de call center citado acima, também 

engloba outras atividades, entre elas a automatização das vendas (SFA) que atua 

facilitando aos vendedores e gerentes, o registro de oportunidades de negócio e o 

acompanhamento dos indicadores de vendas de maneira que o vendedor passa a 

atender de forma personalizada, por já possuir um histórico de relacionamento da 

empresa com o cliente. O CRM operacional pode então ser entendido como um 

conjunto de ferramentas e processos que abrangem as atividades de atendimento 

ao cliente sendo que essas devem estar integradas. 

O CRM colaborativo compreende todos os pontos de contato com o cliente 

onde ocorre a interação entre ele e a empresa. Sua aplicabilidade está relacionada 

com ferramentas de tecnologia da informação (TI) que devem estar organizadas, 

para assegurar o fluxo adequado dos dados captados através das interações para o 

restante da organização. 

 O CRM analítico é a fonte de toda a inteligência do processo, tem a função 

de ajustar as estratégias de diferenciação de clientes, assim como acompanhar seus 

hábitos, para identificar suas necessidades e prever futuras ocorrências. Tem como 

objetivo tornar mais fácil e conveniente a relação da empresa com os melhores 

clientes. O CRM analítico deve atuar sobre uma base de dados histórica e integrada, 

a fim de fornecer a mesma visão dos dados a todos os usuários. Então, ―a função do 

CRM analítico é determinar quais clientes devem ser tratados de forma 

                                            
26 SWIFT, 2001, p.77. 
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personalizada (one to one) e quais devem ser deslocados para níveis de prioridade 

inferior.‖27  

2.4 ESTRATÉGIA DO CRM  

A técnica de  identificação, diferenciação, interação e personalização (IDIP) 

para implementação de um programa de marketing 1 a 1, proposta por Peppers e 

Rogers, está baseada em quatro etapas: 1) identificar seus clientes; 2) diferenciar 

um do outro; 3) interagir com eles e 4) personalizar algum aspecto de seu produto 

para atender as necessidades do cliente. Essas etapas são sequenciais e estão em 

ordem crescente de dificuldade e complexidade embora possa haver sobreposição 

entre elas. A seguir será abordada cada etapa.  

2.4.1  IDENTIFICAÇÃO 

A primeira etapa para a implementação de um programa de marketing 1 a 1 é 

a identificação de clientes, a empresa deve ter cadastrado a maior parte de seus 

clientes mais valiosos para poder dar início ao processo de marketing 1 a 1.  

Nessa etapa é o momento de coletar e introduzir mais nomes de clientes na 

base de dados que já existe, além de buscar informações adicionais dos clientes, 

assim como verificar e atualizar seus cadastros. 

Todas as ocorrências com determinado cliente devem ser guardadas com a 

finalidade  de produzir um histórico de informações e características dos clientes o 

que será útil nas próximas etapas e nas futuras tomadas de decisão. 

 

                                            
27 (Grupo Peppers e Rogers 2004 p.47) 
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2.4.2  DIFERENCIAÇÃO 

 A diferenciação deve ser feita visando classificar os clientes de acordo com 

seu valor para o negócio, em seguida deve-se diferenciar cada cliente conforme 

suas necessidades específicas, em outras palavras deve-se saber o que o cliente 

quer e qual é o seu valor. Essa etapa determina efetivamente o comportamento da 

empresa em relação a cada cliente, por isso é uma das partes mais importantes do 

processo de marketing 1 a 1. 

O valor real ou efetivo de um cliente deve ser calculado levando-se em 

conta a margem que a empresa vai lucrar nas vendas futuras para esse cliente, 

descontando-se todos os custos. Além disso, deve-se incluir nesse conceito de valor 

efetivo, o lucro obtido com as indicações que esse cliente faz da sua empresa, assim 

como o uso da sua imagem relacionada a da empresa entre outros aspectos que 

podem ser considerados interessantes para o negócio. A soma de todos esses 

aspectos do cliente é chamado de lifetime value (LTV) ou valor efetivo de um cliente, 

que também pode ser visto como uma ―taxa de retorno‖ do cliente para sua 

empresa. 

O valor potencial ou estratégico de um cliente é outro aspecto que auxilia 

na diferenciação dos clientes, esse valor é todo o dinheiro que o cliente investe no 

mercado em que a empresa trabalha, tanto com os concorrentes quanto com a 

própria empresa me questão.  

 De acordo com o LTV  e o valor estratégico de cada cliente podemos 

classificá-los em: 

 Clientes de Maior Valor (CMV) – Que são os clientes com os LTVs mais 

elevados, o objetivo principal para com esses clientes é a retenção dos 

mesmos, pois eles representam o núcleo do seu negócio atual. 
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 Clientes de Maior Potencial (CMP) – São os clientes com maior valor 

estratégico não alcançado, isto é, a diferença entre o valor estratégico e o 

LTV. Geralmente possuem LTVs inferiores aos CMVs. O foco em relação a 

esses clientes é de buscar o crescimento das vendas focando no potencial 

não realizado. 

 Clientes Abaixo de Zero (CAZ) -  São os clientes que dão prejuízo ou não 

geram lucro algum. O objetivo com esses clientes deve ser de criar incentivos 

para torná-los mais lucrativos ou encorajá-los a trabalhar com a concorrência. 

 

Dificilmente uma empresa terá tempo para preocupar-se em desenvolver os 

clientes abaixo de zero, já que estará trabalhando para desenvolver os CMPs e reter 

os CMVs. 

A figura abaixo apresenta uma visão geral sobre os diferentes tipos de 

potencial. Os aspectos de valor potencial, valor real e potencial não realizado já 

foram tratados acima. O potencial de compra do cliente é o que o cliente pode 

gastar, mas ainda não gasta, o que não pode ser confundido com o valor potencial 

que é o que o cliente gasta atualmente no mercado de atuação da empresa. O 

potencial de venda da empresa leva em consideração o que o cliente quer comprar, 

ou o que ele compra atualmente da concorrência, e o que a empresa tem a oferecer.  
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Figura 2 – Os diferentes tipos de potencial – traduzida (PEPPERS & ROGERS Group, 2004). pg 35. 

 

Depois de classificar seus clientes conforme o valor que representam, o 

próximo passo é diferenciá-los de acordo com suas necessidades, começando pelos 

clientes mais valiosos. Primeiramente podemos diferenciar nossos clientes tendo 

como base necessidades deduzidas por nós, para depois chegarmos ao nível 

individual à medida que conhecemos melhor nossos clientes. 

 

Finalizamos a diferenciação estratificando os clientes, isso quer dizer, 

separando os clientes em camadas e passando a adotar diferentes políticas em 

cada uma delas. Artifícios de retenção devem ser adotados com os CMVs, através 

da relação de aprendizado e da personalização, e com os CMPs políticas de 

desenvolvimento visando o potencial não-realizado, através de venda cruzada, 

concessão de privilégios e up selling (oferecer alguma característica do produto a 

mais). Como mostra a figura abaixo. 
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Figura 3 – Estratificando os clientes (PEPPERS & ROGERS Group, 2004) pg. 38 

 

2.4.3  INTERAÇÃO 

Definidos os clientes de maior valor e os de maior potencial a próxima etapa é 

encorajá-los a interagir. A interação visa conhecer mais e melhor os clientes e está 

diretamente atrelada à etapa anterior de diferenciação, juntos formam um processo 

de aprendizado cíclico e incessante. 

A interação iniciada pelo cliente é mais valiosa do que a iniciada pela 

empresa, quando um cliente liga em busca de uma informação ele fica a nossa 

disposição e com total atenção, esse é o momento oportuno para captar novas 

informações do cliente. No entanto deve-se tomar cuidado para que as perguntas 

sejam coerentes com a situação, assim como o cliente deve ver algum valor em 

responder a pergunta. 

A interação iniciada pela empresa deve seguir duas regras básicas: primeiro 

usar o meio de comunicação preferido do cliente, e segundo a empresa precisa ter 

autorização para utilizar esse canal de comunicação. Deve-se tomar o cuidado de 

enviar mensagens que possuam conteúdo de valor para o cliente mesmo que este 
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tenha autorizado o envio. Constantes mensagens sem nenhum conteúdo de valor 

podem fazer com que o cliente venha a cancelar a autorização da empresa ao canal 

de comunicação. 

2.4.4  PERSONALIZAÇÃO 

A partir do conhecimento obtido nas etapas anteriores conseguir juntar 

informações suficientes para chegar à última etapa desse processo e personalizar 

nossos produtos, serviços e atendimento de acordo com o que o cliente almeja. 

Essa atitude agrega mais valor ao produto, de forma que o cliente sente-se em 

vantagem em trabalhar com a nossa empresa.  

No entanto, a personalização exige da empresa muita flexibilidade e 

treinamento adequado para que a mesma esteja preparada para mudar seu 

comportamento conforme a necessidade de cada cliente. Embora as estratégias de 

relacionamento com o cliente possam auxiliar a empresa a conseguir encontrar um 

meio de aumentar ou recuperar a rentabilidade, a simples utilização de iniciativas de 

CRM, sem a simultânea revisão dos processos, não evita a falência. 

2.5  CRM E A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

Para oferecer e disponibilizar seus produtos aos mais diversos locais e 

clientes, muitas empresas recorrem ao comércio feito através de representação. 

Segundo o SEBRAE28, o Representante Comercial tem como principais funções:  

 

 Visitar regularmente os clientes e intermediar vendas; 

                                            
28 Representante Comercial. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em <http://www.sebrae-

sc.com.br/ideais/default.asp?vcdtexto=2561&^^> , acesso em abril de 2010. 
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 Preencher pedidos e enviar a representada; 

 Enviar relatórios sobre o andamento das negociações; 

 Coletar informações sobre novos clientes potenciais; 

 Auxiliar na cobrança de valores devidos; 

 Expandir contatos e promover os produtos; 

 Informar sobre o grau de satisfação da clientela.  

 

Pelas características assinaladas acima podemos perceber que é o 

representante que fará a ligação entre produto e cliente. O representante 

acompanha todo o processo relativo à venda e deve estar ciente de que tem sob seu 

domínio o relacionamento entre cliente – empresa fabricante. O representante, antes 

que a empresa fabricante, tem a possibilidade de conhecer mais especificamente 

sua clientela, é ele quem irá apresentar o produto, intermediar periodicamente as 

pendências, cobranças e promoção; acompanhar todas a fases da entrega dos 

produtos, e sobretudo, diagnosticar os níveis de satisfação.  ―É preciso ter em mente 

que o representante comercial é mais do que um vendedor atuando como 

verdadeira face da empresa naquele mercado em que atuar e sendo uma ―interface‖ 

entre a empresa e os clientes. ‖29 É então de se supor que especificamente neste 

segmento, ou seja, no âmbito da Representação Comercial,  a teoria e as 

ferramentas de CRM devam ter uma maior atenção e aplicabilidade. 

 

 

 

                                            
29 Representante Comercial. Disponível em <http://www.representantecomercial.info/>, acesso em abril de 2010. 
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3 CATEGORIAS DE SOFTWARE 

 

Como toda produção intelectual, o software  é protegido por direitos autorais, 

que identifica quem é o seu dono por meio do copyright. O proprietário do copyright 

permite o uso e a distribuição do seu software através de uma licença e de acordo 

com o tipo de licença é possível classificar os softwares dentro de uma categoria. 

Nesse capitulo serão apresentadas, de maneira geral, as principais categorias de 

software. A figura abaixo, retirada de Ferreira (2009)  apresenta um esboço dessas 

categorias, que serão comentadas a seguir. 

 

Figura 4 - Tipos de software (Revolução do Software Livre, p. 40) 

 

 

3.1 SOFTWARE LIVRE 

Originalmente em 1958, quando o termo ―software” foi cunhado pela primeira 

vez30 por John W. Tukey, o software livre surgiu, ele era compartilhado por 

entusiastas da programação e modificado de acordo com a necessidade de cada 

                                            
30 http://cm.bell-labs.com/cm/ms/departments/sia/tukey/nytimes.html  
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um. Porém rapidamente o software transformou-se em negócio proprietário, 

principalmente a partir de 1976 quando William Henry Gates III (Bill Gates) escreveu 

sua Carta Aberta aos Hobistas31, a partir de então boa parte das organizações que 

detinham direitos de software passaram a impor licenças restritivas aos mesmos 

visando o lucro.32  

O movimento Software Livre (SL) teve início oficialmente em 1985, com a 

fundação do Projeto GNU33 e da Free Software Foundation34 (FSF) por Richard 

Stallman, na ocasião Stallman divulgou o Manifesto GNU35, que divulgava a 

ideologia do software livre para o mundo. O movimento ainda hoje considera  

antiético o aprisionamento do conhecimento científico (não só o conhecimento que 

está por traz dos códigos-fonte), pois ele impede a evolução da humanidade, e 

assim deveria estar sempre disponível. 

O manifesto definiu que para um software ser livre devia permitir ser usado, 

estudado, modificado, copiado e redistribuído, sem restrição. Para enfatizar ainda 

mais a definição a FSF apresenta na definição de software livre as quatro liberdades 

básicas que devem acompanhar o software para que ele seja considerado livre. 

 

Liberdade nº 0. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. 

Liberdade nº 1. A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo 

para as suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 

esta liberdade.  

Liberdade nº 2. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa 

ajudar ao seu próximo.  

                                            
31 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bill_Gates_Letter_to_Hobbyists.jpg  

32 No contexto da época o hardware era mais valorizado que o software. 

33 The GNU Operating System - http://www.gnu.org  

34 (FSF) http://www.fsf.org/  

35 The Manifesto GNU - http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html  
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Liberdade nº 3. A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Acesso ao 

código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.36 

 

As quatro liberdades não fazem menção ao software livre ter a 

obrigatoriedade de ser um software não comercial, este é o caso do software semi-

livre. O software semi-livre não é considerado livre, apesar de seguir as quatro 

liberdades, por não ter objetivos comerciais. 

Deve-se dar a devida atenção para que software livre não seja confundido 

com software gratuito37. Freqüentemente é possível encontrar softwares livre 

disponíveis gratuitamente para download na internet, mas isso não é uma regra, 

pode-se ganhar dinheiro com software livre, por exemplo, cobrando por treinamento, 

melhorias e aperfeiçoamentos no software, suporte para solução de problemas, 

consultoria e assim por diante. 

Existem os softwares livre com copyleft cujo conceito foi criado pela FSF 

como maneira de assegurar que um software livre e todos os softwares derivados do 

original, continuem sempre livres. Assim, o copyleft impede que o usuário modifique 

o código fonte e redistribua com outra licença. 

O copyleft tem por objetivo derrubar as barreiras de utilização, difusão e 

modificação, impostas pelo copyright. Dentre as licenças de copyleft, a mais comum 

é a GNU GPL38 (GNU General Public License), basicamente o aspecto que as torna 

semelhantes é o fato de tentarem garantir que as mesmas liberdades do software 

original sejam preservadas em versões modificadas. Vale ressaltar que nem todas 

                                            
36 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html . Acessado em junho 2011. 

37 Em inglês a palavra free pode assumir os significados de liberdade e gratuidade. A FSF enfatiza que software livre é uma questão de liberdade, não de 

preço, como em ―free speech‖ não como em ―free beer‖. 

38 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
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as licenças de SL/CA atribuem o copyleft.  O copyletf é representado pelo símbolo ―c 

invertido‖, que faz uma analogia ou símbolo do copyright. 

 

 

Figura 5 - Símbolo do copyleft. 

 

Outra forma especial de software livre são os softwares de domínio público 

que possuem código fonte disponível. Eles se enquadram de maneira especial, pois 

são softwares cujo direito autoral não foi legalmente registrado e protegido, neste 

caso se encaixam na categoria de softwares livre sem copyleft. 

3.1.1 SOFTWARE OPEN SOURCE 

 

O termo software open source ou de código aberto (CA) passou a ser 

amplamente divulgado a partir da criação da Open Source Initiative (OSI) em 1998. 

Na época os fundadores Eric Raymond e Bruce Perens procuravam enfatizar mais 

os benefícios práticos das licenças de software livre do que os princípios 

ideológicos, pretendendo, assim, aumentar a aceitação do software open source 

perante as empresas desenvolvedoras de software. (SALLES et al, 2005).  

Basicamente o software livre e o software open source seguem as mesmas 

premissas básicas de livre execução, cópia, estudo, modificação e redistribuição do 

software, diferem apenas quanto aos valores e filosofias. ―Em termos de idéias, SL e 

CA são totalmente diferentes. SL é um movimento político; CA é um modelo de 
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desenvolvimento‖39.  Enquanto o software livre é considerado um movimento social, 

o open source é visto como uma metodologia de desenvolvimento que promete 

melhor qualidade, confiabilidade, flexibilidade e menores custos. Na prática, 

qualquer licença de software livre é normalmente também licença de código aberto, 

e vice-versa, afirma Melo (2009). 

 

3.2 SOFTWARE PROPRIETÁRIO 

Nessa categoria estão os softwares freeware e shareware, ambos permitem a 

redistribuição de cópias, mas não disponibilizam o código fonte. O freeware pode ser 

utilizado sem limite de tempo, mas com limitação de funcionalidades, o contrário 

acontece com o shareware que pode ser utilizado apenas por um determinado 

tempo, mas possui as funcionalidades completas. São utilizados pela indústria para 

que os softwares tornem-se conhecidos e caso o usuário goste, seja obrigado a 

adquirir uma licença de uso do software completo. O que na pratica não ocorre, já 

que em grande parte dos casos, o usuário encontra um meio de burlar a restrição e 

continua a usar o software de maneira ilegal. 

O software proprietário em comparação com o software livre através das 

quatro liberdades, não possui nenhuma semelhança (excetuando-se os softwares 

freeware e shareware nas liberdades 0 e 2), como veremos a seguir. 

A liberdade número 0, de executar o programa para qualquer propósito é 

ferida, pois o software proprietário limita o uso do programa ao computador em que 

o software foi instalado, impedindo que programa seja instalado ao mesmo tempo 

em outra máquina sem a aquisição de outra licença. A liberdade número 2, de 

                                            
39 disse Richard Stallman em entrevista a Peter Moon em 2007. (IDG NOW, 2007) 
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redistribuir cópias do software, é ilegal para software proprietário. As liberdades 1 e 

3, não são atendidas pelo software proprietário, pelo fato do software ser distribuído 

sem o código fonte impossibilitando assim, o estudo e modificação do software. 

Ainda, nessa categoria se encaixam de maneira especial os softwares de 

domínio publico que não possuem o código fonte disponível. 

 

3.3 MOTIVOS PARA USAR SOFTWARE LIVRE 

O software livre já atinge grande parcela dos usuários domésticos, fato 

comprovado por milhões de usuários utilizam o navegador web livre Firefox 

diariamente. Grandes empresas e instituições públicas passaram a adotar o 

software livre como solução de tecnologia, como exemplo podemos citar o Banco do 

Brasil40 e o Governo Brasileiro41 dentre outros exemplos.  

O autor Wheeler (2007) resume em seu artigo diversas pesquisas realizadas 

por várias instituições e faz um levantamento quantitativo de alguns pontos que 

motivam e justificam o uso do software livre, que são eles: participação no mercado, 

confiabilidade, desempenho, escalabilidade, segurança e custo total de propriedade. 

Tais pontos serão tratados a seguir. 

3.3.1 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO 

A participação no mercado é um indicador que evidencia a aceitação de um 

software. Se um software tem um alto índice de participação no mercado o software 

é considerado o melhor do segmento. Chega-se a essa conclusão considerando que 

                                            
40 BB implanta software livre também na Nossa Caixa. Disponível em: 

<http://www.bb.com.br/portalbb/page251,138,5504,0,0,1,0.bb?codigoMenu=2363&codigoNoticia=22943&localizacaoDet=1>. Acesso em outubro de 2011. 

41 http://www.softwarelivre.gov.br/ 
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o software mais conhecido possui mais aplicações disponíveis, usuários treinados, e 

empresas prestando serviços de suporte, treinamento e consultoria. Assim ainda 

que momentaneamente, reduzem-se os riscos futuros, como por exemplo, a 

descontinuidade do produto.42  

O software livre é líder em diversos segmentos do mercado levando-se em 

conta seu índice de participação, Wheeler apresenta alguns exemplos de software 

livre bem sucedido em seu segmento como o Apache, no ramo dos servidores web, 

a linguagem de script para web PHP, o OpenSSH software livre que implementa o 

protocolo de segurança SSH e o banco de dados MySQL.  

3.3.2  CONFIABILIDADE 

 Segundo Melo, em geral os softwares livre possuem a reputação de serem 

muito confiáveis, fato que já pode ser comprovado através da aplicação de testes, 

como por exemplo o teste Fuzz43. O teste mede a confiabilidade através da inserção 

de caracteres aleatórios em programas, e determina quais resistem à pane seja ela 

parcial ou total. Ele é considerado uma abordagem justa, uma vez que pode ser 

aplicada a qualquer programa de maneira não tendenciosa.  

Exemplificando, segundo Wheeler os estudos com o teste Fuzz em 

ferramentas do sistema operacional GNU/Linux, um dos maiores projetos de 

software livre, apresentaram apenas 9% de falhas enquanto que as ferramentas do 

sistema operacional Windows tiveram uma taxa de erro superior a 95%. 

3.3.3  DESEMPENHO 

                                            
42 FERREIRA, op. cit. p.47. 

43 http://pages.cs.wisc.edu/~bart/fuzz/fuzz.html 
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De acordo com Melo existem estudos independentes e realizados por 

organizações de renome que apontam os softwares livre como superiores em 

desempenho comparados a vários softwares proprietário. 

Em 2001 a PC Magazine publicou um teste de desempenho onde avaliava o 

servidor de arquivos Samba rodando em GNU/Linux e Windows 2000, o teste 

mostrou que o Samba rodando em GNU/Linux possuía ganhos de vazão de dados 

superiores a 78% comparados com o mesmo sistema rodando em Windows 2000. 

Em contrapartida, a Microsoft realizou seus próprios testes evidenciando que o 

Windows 2003 seria até duas vezes mais rápido do que GNU/Linux usando Samba. 

(MELO, p. 50) 

Segundo Wheeler deve-se ter cuidado ao considerar medidas de 

desempenho, uma vez que avaliações de desempenho são sensíveis às hipóteses e 

ao ambiente. Dessa forma o aspecto desempenho torna-se controverso, já que 

ambas vertentes de software possuem estudos que apresentam resultados 

divergentes. Assim, as melhores avaliações de desempenho são as que você 

mesmo configura, de acordo com o ambiente pretendido. 

3.3.4 ESCALABILIDADE 

Um software quando avaliado pela sua escalabilidade, pode tanto significar o 

crescimento do tamanho de código de um software, quanto sua capacidade de rodar 

em vários tamanhos de plataformas (desde celulares até supercomputadores). 

Neste quesito o software livre leva vantagem se comparado com o software 

proprietário, pela sua capacidade de adaptação facilitada, uma vez que o software 

livre disponibiliza o código fonte para fins de estudo e modificação. 
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De acordo com Melo quanto ao crescimento do tamanho do código, o 

sucesso de projetos de software livre como o GNU/Linux e todas as variadas 

distribuições existentes demonstram sua capacidade de crescer de maneira 

ordenada. De acordo com dados extraídos de Wheeler a distribuição Red Hat 7.1, 

por exemplo, possui 30 milhões de linhas de código, o que representaria um 

investimento de 8 mil programadores por ano ou aproximadamente 1 bilhão de 

dólares.  

Quando se fala em escalabilidade, levando-se em conta o poder de rodar em 

vários tamanhos de plataformas, o sistema operacional livre GNU/Linux, por 

exemplo, foi portado para diversas plataformas para ser usado em variados projetos 

como de relógios digitais, celulares, jogos eletrônicos, dispositivos de robôs, 

satélites. Existem distribuições do GNU/Linux que rodam diretamente a partir de um 

pen drive ou um cd-rom (o chamado live CD) em versões de 32 ou 64 bits para 

diferentes arquiteturas e processadores. 

 

 

 

Figura 6 - Terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil indicando que utilizam software livre. 
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3.3.5  SEGURANÇA 

Para ser considerado seguro um programa de computador precisa ser 

auditável, ou seja, permitir que o programa seja examinado com o objetivo de 

verificar se o programa apresenta alguma vulnerabilidade. Para tanto é necessário o 

acesso ao código fonte, caso contrário não há como garantir que o programa não 

tenha falhas ou esconda backdoors que possa transmitir dados não autorizados dos 

computadores.  

O código fonte disponível permite que as falhas e brechas do programa sejam 

estudadas e listadas. As licenças de software livre permitem que correções e 

melhorias no código sejam providenciadas de maneira mais rápida.  Ao mesmo 

tempo em que a disponibilidade do código fonte fornece mais informação ao 

atacante, permite também que os defensores do programa possam melhorar o 

código. (Melo, 2009) 

  

3.3.6  CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 

 De acordo com Melo, o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership - 

TCO) em TI (Tecnologia da Informação) é uma estimativa financeira que visa avaliar 

os custos diretos e indiretos no que diz respeito à compra de softwares e hardwares, 

além dos gastos para mantê-los em operação. Nessa conta devem-se considerar os 

custos com a licença do software, hardware, assim como, salários de funcionários, 

prestadores de serviço, consultoria, link de internet, suprimentos de informática, 

downtime (tempo de indisponibilidade dos serviços), entre outros custos. 

 Estimativas de TCO podem ser controversas assim como os estudos de 

desempenho, já que empresas fornecedoras de software podem encomendar 
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levantamentos de TCO para mostrar que suas soluções geram um TCO menor. 

Dessa forma, o ideal é procurar por estudos realizados por organizações de boa 

reputação e prestigio que realizaram o levantamento de forma independente.  

 De maneira geral tende-se a pensar que o software livre é gratuito, mas na 

verdade ele apenas não possui custo de licença, o usuário deverá considerar ainda 

custos com documentação, suporte, treinamento, administração do sistema.  

Em seu artigo Wheeler apresenta uma lista extensa de estudos sérios sobre 

TCO, dentre eles um estudo financiado pela Comissão Européia44. Este estudo 

mostrou que os custos para migração para uma solução livre são relevantes e 

devem ser considerados grandes esforços durante a fase de transição, porém esses 

custos são temporários e absorvidos em menos de um ano. De maneira geral 

evidenciou-se em quase todos os casos uma redução de TCO, apesar dos custos 

iniciais no processo de migração. O estudo traz diversos casos de uso de migração 

para software livre em diversos países da União Européia como Irlanda, Itália, 

Hungria entre outros países, onde não foram relatados perda de tempo de serviço 

utilizando a suíte para escritório livre OpenOffice.org. 

 

                                            
44 http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1  APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Com a finalidade de mapear quais são as funcionalidades e características 

que um software para um representante comercial deve oferecer, foi elaborado um 

questionário45 com perguntas claras e objetivas. Ao final, os resultados obtidos 

deverão auxiliar na análise de requisitos funcionais e não funcionais. 

O questionário foi montado e disponibilizado online através do GoogleDocs, 

enviado via email e aplicado pessoalmente no período de 26 a 30 de março de 2012 

no estande da Rincão Estofados na feira de móveis Movelsul46 em Bento Gonçalves, 

para representantes comerciais que atuam no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Foram abordadas questões como: a importância de informações pertinentes 

quando se está em visita a um cliente, sobre trabalharem sozinhos ou não, 

intimidade quanto ao uso de computadores e dispositivos móveis, disposição em 

arcar com custos de software mensalmente, familiaridade com o idioma inglês entre 

outras questões. 

No total foram apuradas 19 entrevistas com o auxílio do GoogleDocs e os 

principais resultados seguem abaixo47: 

 

 

                                            
45 O questionário pode ser visualizado no final do trabalho em Anexo I 

46 www.movelsul.com.br - A Movelsul é a maior feira de móveis da América Latina, com área de 57.219 m2 de exposição. A edição de 2012 contou com 

cerca de 400 expositores dos mais diversos segmentos mobiliários: escritório, cozinha, dormitórios, área de serviço, banho e complementos, copas, salas de 

jantar/estar e complementos, estofados e colchões, eletros e tapetes. 

47 Os resultados na integra podem ser obtidos em Anexo II. 
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Tabela 1 – Primeira questão 

Quando você está visitando um cliente, você leva consigo as informações 

pertinentes a este cliente, seja por meio eletrônico ou outro meio? Por exemplo, 

última compra, último contato, produtos freqüentemente comprados... 

 

Não 10 53% 

Sim, por meio 

eletrônico. 

4 21% 

Sim, por outro 

meio. 

5 26% 

 

 

Os entrevistados foram orientados a não considerar as informações que 

levam ―de cabeça‖, pois se tratam de informações abstratas que dependem da 

lembrança para serem utilizadas, e ainda assim podem ser lembranças falhas e/ou 

incompletas. Então se buscou considerar apenas as informações levadas por meio 

eletrônico ou outro meio como por exemplo, o impresso. 

Mais da metade dos representantes entrevistados (53%) responderam que 

não levam nenhum tipo de informação referente ao cliente, seja por meio eletrônico 

ou por outro meio. Cabe salientar que boa parte, em conversa informal, alegou 

carregar estas informações ―de cabeça‖. Outros 21% já fazem uso de algum tipo de 

meio eletrônico para levar informações do cliente a cada visita realizada. E 26% 

relataram geralmente levar por meio impresso quando se trata de cliente com 

grande potencial e valor. 
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Tabela 2 - Segunda questão 

Com relação à pergunta anterior, defina o grau de importância em saber essas 

informações. 

                

 

1 - nada importante 0 0% 

2  1 5% 

3 - indiferente 5 26% 

4 5 26% 

5 - muito importante 8 42% 
 

 

Apesar de na pergunta anterior mais da metade ter respondido que não 

levavam nenhuma informação por meio eletrônico, ou outro meio, em visitas aos 

clientes, nessa questão foi possível constatar que 68% dos entrevistados 

consideram importante ou muito importante saber informações referentes aos 

clientes no momento da visita, outros 26% consideraram indiferente e 5% pouco 

importante. 

 Analisando as duas últimas questões, podemos sugerir que mesmo os 

representantes não levando consigo as informações pertinentes a um cliente, seja 

por confiarem na memória, seja por outro motivo, notamos que a maioria absoluta 

concorda e avalia estas informações como importante ou muito importante. 
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Tabela 3 -  Quinta questão 

De forma geral, qual é a sua intimidade com os computadores? Isso inclui tablets, 

notebook, smartphones...  

                 

 

1 – nenhuma intimidade 4 21% 

2 5 26% 

3 6 32% 

4 2 11% 

5 – muito íntimo 2 11% 
 

 

Verificou-se que 21% dos entrevistados não possuíam qualquer intimidade 

com computadores, ainda que 58% dos entrevistados ficaram na zona dos íntimos 

ou pouco íntimos, apenas 22% ficaram na região dos mais íntimos.  

 

 

Tabela 4 -  Sexta questão 

Atualmente como você faz o controle do faturamento dos pedidos e suas 

comissões? 

 

Manualmente 9 47% 

Automaticamente via 

software 
6 32% 

Não faço controle 

rigoroso 
4 21% 

 

 

Nessa questão pode-se evidenciar que 21% dos entrevistados não fazem o 

controle das suas comissões e faturamentos, para os demais 79% essa é uma 
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rotina, ainda que precariamente executada, como para os 47% que fazem a 

conferência manual. 

 

 

Tabela 5 - Sétima questão 

Você trabalha sozinho (a), ou mais pessoas te auxiliam? 

 

Trabalho sozinho (a) 5 26% 

Mais pessoas me 

auxiliam 
14 74% 

 

 

Notamos no gráfico que a maior fatia corresponde ao representante que não 

trabalha sozinho (74%), com isso as ferramentas devem oferecer suporte para 

multiusuários. Ainda que o representante trabalhe sozinho, com o tempo e a 

expansão dos negócios, a aquisição de novas representadas, a contratação de um 

auxiliar seria inevitável. 

 

 

Tabela 6 - Oitava questão 

Sabe ler/compreender satisfatoriamente um texto em inglês? 

 

Sim 5 26% 

Não 14 74% 
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Essa questão revela que a maioria dos entrevistados não seria capaz de lidar 

com um software que não estivesse localizado ao nosso idioma, daí a importância 

para 74% dos entrevistados dessa ferramenta ser localizada para o português do 

Brasil (pt_BR). 

 

 

Tabela 7 - Nona questão 

Como você envia seus pedidos para a fábrica? 

 

Via fax 2 11% 

Via email 17 89% 

Verbalmente, via 

telefone 

0 0% 

 

 

Atualmente o meio preferido para entrega de pedidos para 89% é o email, em 

conversa informal com os entrevistados percebeu-se que o email traz segurança aos 

representantes, pois o email mantém um registro histórico, podendo-se confirmar 

posteriormente se, por exemplo, um pedido foi ou não enviado à fábrica.  

 

4.2  REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

Com base nos resultados obtidos com o questionário apresentado no tópico 

anterior, conversas informais, e conhecimento baseado na experiência adquirida por 

mim, desde 2006 trabalhando como representante comercial, foram elencados 

alguns tipos de informações e relatórios mais usados no setor de representação 
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comercial, nos quais se baseiam os seguintes requisitos abaixo, seguidos de um 

pequeno comentário. 

 

Requisitos funcionais (RF): 

No capitulo anterior, vimos que apesar da maioria dos representantes não 

andar com informações concretas a respeito dos clientes em suas visitas, eles 

reconhecem a importância destas informações. Com isso o software deve exibir 

relatórios de:  

RF01 - Clientes mais/menos rentáveis - para ajudar na segmentação dos 

clientes. 

RF02 - Quantos dias um cliente está sem comprar - para auxiliar na avaliação 

de retenção do cliente. 

RF03 - Clientes que compraram determinado produto – para ajudar na 

segmentação dos clientes. 

RF04 - Clientes aniversariantes - para email marketing. 

RF05 - Clientes que estão sendo visitados, mas ainda não compraram. 

RF06 - Última compra do cliente - para saber o que já foi vendido, e 

influenciar nova venda. 

RF07 - Produtos mais vendidos em volume e em R$ - para poder influenciar a 

decisão de compra do cliente. 

RF08 - Relatório número de pedidos X visita realizada X data - para ter uma 

idéia de quanto em quanto tempo um cliente faz pedido e não perder de 

visitá-lo ou entrar em contato. 

RF09 - Dias desde o ultimo contato comercial (visita ou telefonema) feita ao 

cliente - para não perder o tempo da venda. 
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RF10 - Vendas cruzadas (quando compra X, também compra Y) – visando 

influenciar a compra do cliente. 

RF11 - Vendas por período – a fim de comparar resultados e estabelecer 

metas. 

 

RF12 – Deve possuir área para registro de contatos e assunto tratado. Deve permitir 

cadastrar compromisso/lembrete na agenda na mesma área. (Ex: Liguei para tal 

cliente que pediu para retornar daqui duas semanas que fará pedido). 

RF13 - Cadastrar produtos. 

RF14 - Cadastrar clientes – deve permitir o cadastro de feriado municipal no 

cadastro do cliente. (motivo que leva o representante comercial perder viagem 

algumas vezes). 

RF15 - Cadastrar contatos (desde compradores até funcionários com quais se 

relaciona), espaço para registrar informações de contato e pessoais, como hobbies, 

nome de esposa e filhos, assuntos de interesses, data aniversário. 

RF16 - Controlar as comissões recebidas, não recebidas, recebidas com diferença - 

útil para acompanhar os clientes que pagam em dia, pode ser usado para monitorar 

o potencial e a rentabilidade do cliente. 

RF17 - Controlar o faturamento – é utilizado para saber se todos os pedidos tirados 

estão sendo faturados. 

RF18 - Deve possuir formulário para automação da emissão de pedidos/cotações. 

RF19 - Enviar pedido à representada via email em formato PDF. Visto que a maioria 

absoluta dos representantes adota está pratica. 

RF20 – Deve possuir uma agenda para registro de compromissos e lembretes. 

RF21 – Cadastro de fornecedores. 
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Requisitos não-funcionais (RNF): 

RNF01 - Deve rodar em plataforma móvel, de preferência tablet ou notebook – visto 

que os dados serão usados/inseridos em campo. 

RNF02 - Deve rodar online e off-line – uma vez que na maioria das cidades ainda 

não existe cobertura 3G. 

RNF03 - Operar com multiusuários - mais de uma pessoa poderá lançar os dados no 

sistema, inclusive ao mesmo tempo. Na sua maioria os representantes contam com 

o auxilio de uma ou mais pessoas. 

RNF04 - Manter em sincronia os dados online e off-line - manter banco de dados 

integro e consistente. 

RNF05 – Os recursos devem estar dispostos de maneira intuitiva ao usuário – como 

vemos, grande maioria dos representantes possui pouca intimidade com 

computadores, então se deve ter alguma preocupação com a usabilidade da 

ferramenta. 

RNF06 – A aplicação, o banco de dados e o servidor Web devem ser SL/CA. 

RNF07 – Os dados devem ficar armazenados em servidores locais a fim de garantir 

a privacidade dos dados. 

RNF08 – O software deve ser internacionalizado e localizado, para o idioma 

português do Brasil (pt-BR) uma vez que a maioria dos representantes apurados não 

está apta a compreender textos em língua inglesa. 

 

Definidos os requisitos funcionais e não funcionais, partimos para a próxima 

etapa que é a de verificar quais são as soluções de CRM SL/CA disponíveis 

atualmente no mercado, buscar analisar e comparar estas ferramentas com a 
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inalidade de escolher uma para então fazer um cruzamento com os requisitos aqui 

estabelecidos. 

 

4.3  A ESCOLHA E ANÁLISE DO CRM SL/CA 

 

O SourceForge.net é um portal onde ficam alojados os principais projetos 

open source do mundo, nele é possível localizar e centralizar os desenvolvedores 

dos mais variados projetos. O SourceForge.net também atua como repositório de 

códigos-fonte. O intuito dessa ferramenta é manter e controlar o desenvolvimento de 

projetos open source, atualmente o SourceForge.net concentra 3.4 milhões de 

desenvolvedores em cerca de 324.000 projetos, embora contenha grande número 

de projetos inativos é de longe o maior portal concentrador de projetos open source. 

Utilizando o mecanismo de busca disponibilizado no SourceForge.net, 

encontramos as principais soluções de CRM SL/CA, entre elas destacamos: 

SugarCRM CE (Community Edition) e vTigerCRM CE. Outras soluções foram 

encontradas mas possuíam pequena comunidade de desenvolvedores ou 

encontravam-se há muito tempo desatualizadas ou ainda eram específicos para 

determinadas área de negócios, citamos como exemplo o CiviCRM, hipergateCRM, 

X2 Engine, MYIT CRM, entre outros. 
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Tabela 8 - Informações gerais sobre as ferramentas. 

INFORMAÇÕES 

GERAS   

Licença Mozilla Public License 1.0 Affero GPL 

Desenvolvedores Em torno de 3.000 Em torno de 32.000 

Recursos 
vTigerForge possui ~298 

projetos disponíveis. 

SugarForge possui ~1000 

projetos disponíveis. 

Fórum 

Posts > 130.000 

Membros > 72.000 

Tópicos > 36.000 

Posts > 264.000 

Membros > 426.000 

Tópicos > 71.000 

Linguagem PHP, JavaScript, Visual Basic PHP, JavaScript 

Instalação 
Localmente requer instalação de Apache  

(servidor web), PHP e MySQL (Banco de dados). 

Custo das 

versões 

comerciais 

$12/usuário/mês De $30 a $100/usuário/mês 

 

 

A fim de compará-las, foi necessário a instalação e configuração de um pré-

ambiente com servidor web, PHP e banco de dados. Nesta etapa contamos com o 

auxílio da plataforma de desenvolvimento Wampserver 2.2 que traz consigo servidor 

web Apache 2.2.21, PHP 5.3.10, e o banco de dados MySQL 5.5.20, facilitando em 

muito a instalação e configuração.48  

Instalado e configurado o pré-ambiente, baixamos as versões CE 5.1 do 

vTiger e 6.0 do Sugar, e instalamos as ferramentas localmente em um notebook, 

carregamos os respectivos módulos de localização para o Brasil, e assim foram 

testadas. Realizamos um comparativo entre as duas ferramentas levando em conta 

                                            
48 Todos eles incluindo Wampserver são projetos open source. 



53 
 

as principais funcionalidades de um CRM, e apresentamos abaixo as principais 

características presentes em cada uma delas. 

 

Tabela 9 - Comparativo quanto ao quesito vendas. 

VENDAS 
  

Oportunidades, Leads, Contatos, Contas, 

Agenda e Documentos. 
  

Produtos, Cotações, Emissão pedidos, 

Faturamento e Listas de preços. 
  

 

Ambas ferramentas, apresentam as funcionalidades de gestão de 

oportunidades, leads, contatos e contas, no entanto a ferramenta vTiger se destaca 

neste quesito, pois assim que é instalada ela já conta com suporte a gestão de 

produtos, cotações, emissão de pedidos, faturamento e listas de preços, o mesmo 

não acontece com o Sugar. 

 

Figura 7 – Em destaque o módulo de vendas no vTiger. 
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No Sugar, assim que instalado, não há um módulo específico de vendas, 

conforme imagem abaixo, as gestões de oportunidades, leads, contatos, contas, 

agenda e documentos estão espalhadas dentro de outros módulos.  

 

Figura 8 - Ausência do módulo de vendas no SugarCRM CE. 

 

Através do http://www.sugarforge.org/ é possível encontrar módulos de 

terceiros disponíveis para download, que devem ser carregados em alguma versão 

pré-instalada do Sugar CE,  como por exemplo o Advanced OpenSales49 e o 

OpenQuotesAndContracts50, que implementam algumas funcionalidades que não se 

encontram nativamente no Sugar Community Edition.  

É importante ressaltar que nem todos os módulos são compatíveis com as 

versões mais recentes do Sugar, o que pode acarretar a utilização forçada de uma 

versão mais defasada do Sugar em virtude da incompatibilidade de algum módulo 

com uma versão mais recente.  

 

 

 

 

                                            
49 Advanced OpenSales, disponível para as versões 5.5.1, 6.2 e 6.4 do Sugar CE - <http://www.sugarforge.org/projects/sugarangel/> 

50 OpenQuotesAndContracts, disponível para as versões 5.2, 6.2 e 6.4 do Sugar CE - <http://www.sugarforge.org/projects/sugarangel/> 
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Tabela 10 - Comparativo quanto ao quesito marketing. 

MARKETING 
  

Gestão de campanhas, webmail, mail merge51, 

modelos de email HTML, envio para grupos 

personalizados  

  

Relatórios personalizados, configurador de 

relatórios, dashboards.   
  

 

Como ponto importantíssimo do CRM, o marketing estabelece estratégias de 

fidelização de clientes e vendas, neste quesito ambas aplicações se encontram 

bastante completas, apresentam gestão de campanhas, serviços de email, mail 

merge, modelos de email em HTML, envio para grupos personalizados.  

O mail merge oferece a opção de envio de emails padronizados apenas  com 

sutis personalizações referentes a informações do destinatário, que podem ser 

combinado com modelos de email com suporte HTML que são mais apelativos a 

adesão.  

A diferença entre as ferramentas ficou por conta dos relatórios 

personalizados. O vTiger oferece nativamente o recurso de personalização de 

relatórios a partir de um configurador, que permite minerar os dados em busca de 

conhecimento a respeito do negócio. Também traz painéis (dashboards) onde 

podem ser visualizados os principais gráficos a respeito do negócio. 

 

 

                                            
51 Permite que um email padrão seja enviado com nomes e endereços de diferentes pessoas, empresas, etc. 
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Tabela 11 - Comparativo quanto aos quesitos atividades, eventos e colaboração. 

ATIVIDADES; EVENTOS; COLABORAÇAO 
  

Eventos: lembrete, convidar participantes por 

email; Histórico de contatos, notas e anexos; 

Calendário 

  

Repetição de eventos; chat, RSS.   

 

 

Apesar do vTiger não apresentar um menu especifico ―atividades‖, as funções 

estão presentes ao longo de todos os menus, através de um ícone onde se pode 

consultar a agenda. O Sugar tem a vantagem de agrupar todas as atividades num 

menu, sendo mais fácil sua utilização.  

Ambos são capazes de registrar lembretes, convidar participantes por email, 

guardam histórico de contatos, notas e anexos. Possuem calendário com 

visualização diária, semanal, e anual. 

O vTiger é capaz de repetir um evento alterando apenas sua data e/ou 

horário. Ele também permite que seja realizado chat entre os usuários conectados 

ao sistema, além de distribuir feeds RSS que são utilizados para difundir novas 

mudanças ou atualizações de conteúdo na ferramenta, para aqueles que se 

inscrevem no RSS da ferramenta. 
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Tabela 12 - Comparativo quanto aos quesitos suporte e restrições. 

SUPORTE ; GESTAO DE RESTRIÇÕES 
  

Gestão de reclamações; Restrição acesso nível 

do módulo 
  

Questões respondidas frequentemente, portal 

do cliente; Restrição acesso nível de campo 
  

 

 

 A nível de suporte, o vTiger se destaca por apresentar algumas 

funcionalidades a mais, como por exemplo as questões respondidas frequentemente 

ou FAQ (Frequently Asked Questions), que são as questões levantadas com maior 

freqüência que podem ter suas respostas já lançadas no sistema levando assim a 

fornecer um suporte autônomo ao cliente que acessa através do seu portal.  

Nesse contexto a gestão de restrição se faz presente, uma vez que o 

administrador pode lançar restrições de acesso a nível de módulo e campo 

dependendo do tipo de usuário. 

 

Tabela 13 - Comparativo quanto aos quesitos modificação de interface e localização. 

MODIFICAÇÕES DE INTERFACE; 

LOCALIZAÇÃO   

Personalização de campo (adicionar, excluir, 

mover, formatar);  

Módulos (mostrar/ocultar, renomear); 

  

Configurações de localidade; moeda; seleção 

de idioma, suporte UTF-8; formato de data e 

fuso horário. 
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O vTiger assim como o Sugar permite desenhar e modificar o layout dos 

módulos de maneira satisfatória. Em comparação com o vTiger, o Sugar tem um 

módulo de modificações, chamado Studio, que se mostra mais amigável e intuitivo 

na hora de realizar as modificações conforme imagem abaixo. 

 

 

Figura 9 - Studio - Módulo de modificação de layout do SugarCRM CE. 

 

Em termos de localização, ambas ferramentas são internacionais, apresentam 

módulos de tradução e regionalização, suporte a UTF-8, configurações de moeda, 

data e fuso horário. A comunidade desenvolvedora provê módulos de localização 

para o português do Brasil que foram baixados e carregados com êxito nas duas 

soluções. 
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Tabela 14 - Comparativo quanto aos quesitos gestão de dados e mobilidade. 

GESTÃO DE DADOS; 

MOBILIDADE   

Importação, atualizações 

em massa 
  

Exportação, pesquisa de 

duplicação 
   

Acesso offline 

 52 

(com limitações) em 

dispositivos iOS e Android  

 53  

em notebooks, desktops, 

dispositivos iOS e BlackBerry OS. 

Acesso online em 

notebooks e desktops 
  

Acesso online em 

dispositivos iOS e 

Android 

    

 

Quanto à gestão de dados as duas ferramentas proporcionam importação de 

dados por meio de arquivos separados por vírgula (formato csv) e atualização dos 

dados em massa. Apenas o vTiger permite a exportação de dados e a pesquisa por 

informações duplicadas, função que não esta disponível na versão CE do Sugar. 

O vTiger não oferece nenhum recurso para acesso offline em notebooks e 

desktops. Encontramos o projeto de uma biblioteca54 que possui como amostra uma 

aplicação escrita em JavaScript  baseado no GoogleGears55 para acesso offline do 

vTiger que encontra-se inativo. O vTiger possui aplicações nativas para iOS e 

                                            
52 ―vTiger CRM Mobile‖ - Disponível em <http://www.vtiger.com/crm/mobile-apps/>. Acesso em abril de 2012. 

53 O Sugar versão Corporate tem o custo de $45/usuário/mês, para no mínimo 5 usuários ($225/mês), e deve ser assinado por no mínimo 1 ano 

($2700/ano).  <https://store.sugarcrm.com/product/corporate>. 

54 Atualmente a biblioteca  vtwsclib  (vTiger web service client library) encontra-se inacabada e foi atualizada pela última vez em setembro de 2009. 

―Informações do projeto‖ – Disponível em < http://forge.vtiger.com/projects/vtwsclib/>. Acesso em abril de 2012. 

55 O desenvolvimento do Gears foi descontinuado pelo Google em fevereiro de 2010. ―Hello HTML5‖ - Disponível em 

<http://gearsblog.blogspot.com.br/2010/02/hello-html5.html> . Acesso em abril de 2012. 
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Android que sincronizam até 500 registros (para iOS) e 100 registros (para Android) 

que permitem, ainda que com limitações, trabalhar offline.56 

Já o Sugar oferece versão comercial que possibilita acesso offline (o acesso 

pode ser tanto via aplicações nativas para dispositivos iOS e BlackBerry OS, como 

em clientes offline instalados em desktops e notebooks) com sincronia de dados 

assim que uma conexão com a internet é detectada, que permite trabalhar 

plenamente offline.   

Quanto ao acesso online, em notebooks e desktops no vTiger assim como no 

Sugar é feito diretamente através do browser, e não necessita de nenhuma 

configuração adicional. Já para acesso online em dispositivos iOS e Android é 

necessária a instalação de módulos adicionais para que o serviço possa ser 

acessado via browser. Para acesso online em dispositivos iOS e Android são 

fornecidas aplicações nativas por ambas as ferramentas que não são gratuitas. 

 

 

                                            
56 ―Why am i only able to see 100 records in each module?‖ - Disponível em: <https://help.vtiger.com/faqs/#!5393>. Acesso em abril de 2012. 
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4.4  APLICABILIDADE DAS SOLUÇÕES CRM VERSUS REQUISITOS 

DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

Nessa etapa apresentaremos duas tabelas com os requisitos funcionais e não 

funcionais cruzadas com as informações coletadas das duas ferramentas de CRM 

open source expostas nos tópicos anteriores. 

 

Tabela 15 - Soluções CRM open source versus requisitos funcionais. 

REQUISITOS FUNCIONAIS 
  

Suporte a exibição de relatórios diversos (RF01 

a RF11) 
  

Registro de interações com o cliente (RF12)   

Cadastro de produtos (RF13)   

Cadastro de fornecedores (RF21)   

Cadastro de clientes e contatos (RF14 e 15)   

Controle de comissões (RF16)   

Controle de faturamento (RF17)   

Emissão de pedidos (RF18)   

Envio de pedido por email em PDF (RF19)   

Agenda registro compromissos (RF20)   

 

O vTiger se destacou perante os requisitos funcionais por trazer nativamente 

os módulos de vendas e relatórios, cabe aqui ressaltar que a comunidade entusiasta 

do Sugar CE disponibiliza alguns módulos para atender estes requisitos, porém 

como vimos são módulos específicos para algumas versões. Nenhuma das duas 

opções atende aos requisitos de controle de comissões e faturamento. 
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Tabela 16 - Soluções CRM open source versus requisitos não funcionais. 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 
  

Rodar em plataforma móvel (RNF01)   

Rodar offline (RNF02)   

(limitado) 
 

Sincronizar dados offline (RNF04) 

Oferecer suporte a multiusuários (RNF03)   

Oferecer recursos de maneira intuitiva (RNF05)   

Aplicação e demais plataformas devem ser 

SL/CA (RNF06) 
  

Armazenar dados em servidores locais visando 

segurança dos dados. (RNF07) 
  

I18N e L10N suporte ao português do Brasil 

(RNF08) 
  

 

 

 Levando-se em consideração os requisitos não funcionais, as ferramentas 

diferenciam-se quanto a capacidade de trabalhar offline, nesse requisito como vimos 

o vTiger apresenta-se limitado ao número de registro que é capaz de sincronizar.  

Ambas ferramentas atendem aos demais requisitos. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o levantamento de requisitos junto aos profissionais da área de 

representação comercial pode-se perceber que uma ferramenta de CRM teria uma 

boa aceitação nesse nicho de mercado, visto que os requisitos levantados vão ao 

encontro, em sua maioria, dos recursos oferecidos pelas ferramentas de CRM 

analisadas.   

De maneira geral, concluímos que o Sugar oferece mais recursos em seu 

repositório, maior suporte, maior comunidade desenvolvedora e maior base de 

usuários em comparação com o vTiger. Dessa forma seria uma boa escolha tanto 

para os pequenos, como para os grandes representantes. 

 O vTiger por sua vez, tem mais recursos que o Sugar nas versões estudadas, 

e após a instalação principal, não necessita procurar/baixar/carregar os módulos 

faltantes, como acontece no Sugar CE. Além disso, os custos para se ter uma 

versão offline, mesmo que limitada, são bem menores se comparadas ao Sugar. 

Assim concluímos que o vTiger atenderia melhor os pequenos representantes, já 

que representantes com maior número de clientes enfrentariam problemas ao usar a 

versão offline. 

Ambas as ferramentas de SL/CA de gerenciamento de relacionamento com o 

cliente analisadas, necessitam de ajustes profissionais para que possam ser 

customizadas de acordo com o ramo de representação e o representante 

interessado, para que assim se tornem funcionais e possam ser levadas a campo 

pelo representante comercial. 
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5.1  TRABALHOS FUTUROS 

Traçar uma estratégia para implantação de CRM para representantes 

comerciais. 

Estudar ferramentas de e-commerce open source como Magento e OpenCart, 

que implementam funcionalidades semelhantes a de um CRM. 

Finalizar uma solução CRM Java que venho desenvolvendo, que implementa 

de forma bem simplificada a parte operacional de um CRM na área de 

representação comercial de móveis estofados. 

 

 

Figura 10 - Visão geral da solução CRM Java que venho desenvolvendo e experimentando. 

 



65 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRETZKE, M. Marketing de relacionamento e competição em tempo real com 
CRM (Customer relationship management). 1ª Edição. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
 
BROWN, Stanley A. CRM Customer Relationship Management: Uma Ferramenta 
Estratégica para o Mundo E-Business. Makron Books. São Paulo, 2001. 
 
 
CAETANO, Adriana das Neves. Uma estratégia para a implantação de uma 
solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) em 
empresas de telecomunicações. Dissertação (Mestrado), Florianópolis: 
UFSC/PPGCC, 2003.  
 
 
CAMPOS, Augusto. O que é software livre. BR-Linux. Florianópolis, março de 
2006. Disponível em <http://br-linux.org/linux/faq-softwarelivre>. Consultado em 
junho de 2010. 
 
 
CARDOSO, Mário Sérgio. Desenvolvimento da cultura de CRM e considerações 
estratégicas para sua implementação : um estudo de caso na DaimlerChrysler. 
Dissertação (Mestrado), Florianópolis: UFSC/PPGEP, 2003.  
 
 
FORD, H. My Life and Work. Filiquarian Publishing, LLC., 2006. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=tyKLU1xLeeAC&printsec=frontcover&source=
gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false>. Acesso em: novembro 2009. 
 
 
FREE SOFTWARE FOUNDATION; PROJETO GNU. O que é o software livre?. 
2010. Tradução de Rafael Beraldo. Documento eletrônico. Disponível em 
<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. Acesso em: junho de 2010. 
 
 
FREE SOFTWARE FOUNDATION; PROJETO GNU. Categorias de Softwares 
Livres e Não-Livres. 2002. Tradução de Nelson Ferraz. Documento eletrônico. 
Disponível em <http http://www.gnu.org/philosophy/categories.html>. Acesso em: 
junho de 2010. 
 
 
GONÇALVES, R. M. Aplicação de uma Ferramenta Web Open Source de CRM. 
Florianópolis: [s.n.], 2007. 
 
 
HAKALA, D. The Top 10 Open-Source CRM Solutions. Disponível em: 
<http://www.insidecrm.com/features/top-open-source-solutions-121307/>. Acesso 



66 
 

em: setembro 2009.  
 
 
IDG NOW. Peter Moon (Ed.). “Por favor, não chame o GNU de Linux”, pede 
Richard Stallman. São Paulo, setembro de 2007. Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com.br/computacao_corporativa/2007/09/11/idgnoticia.2007-09-
11.6564593019> Consultado em: 09 set 2010. 
 
 
MACHADO JÚNIOR, Dirceu de Menezes. Utilização de software livre e de código 
aberto para SIG e desenvolvimento de aplicações webmapping. Dissertação 
(Mestrado), Florianópolis: UFSC/PPGEC, 2005.  
 
 
MELO, Tiago de (org). A revolução do software livre. 1 ed. Manaus: Comunidade 
Solidária, 2009. 
 
 
OPEN SOURCE INITIATIVE. The Open Source Definition. 2010. Documento 
eletrônico. Disponível em < http://opensource.org/docs/osd >. Acesso em: junho de 
2010. 
 
 
PEPPERS, D.; ROGERS, M. Marketing one to one: ferramentas para 
implementação de programas de marketing one to one. São Paulo: Makron Books, 
2001. 
 
 
PEPPERS & ROGERS Group. CRM Series Marketing 1to1. 3a edição. São Paulo, 
2004. 
 
 
PERES, Danielle Freitas. CRM no setor bancário : um estudo de caso em uma 
Agência do\ Banco do Brasil na cidade de Londrina. Dissertação (Mestrado). 
Florianópolis: UFSC/PPGEP, 2003.  
 
 
PERFECT WEB CREATION. SugarCRM and vTiger: Comparative Review. 2010. 
Documento eletrônico. Disponível em: <http://www.perfectwebcreations.com/blog 
/sugarcrm-and-vtiger-comparative-review.html> Acesso em: março de 2012. 
 
 
PINTO, César; RICARDO, Joel Correia. vTiger vs SugarCRM. 2010. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/34371751/vTiger-VS-SugarCRM>. Acesso em: abril de 
2012. 
 
 
RAYMOND, E.  The Cathedral & The Bazaar: Musings on Linux and Open Source 
by Accidental Revolutionary. Cambridge: O'Reilly, 2001. 
 



67 
 

 
SALLES Fo, Sergio ; LUCCA, Jose Eduardo De ; ALVES, A. M. ; STEFANUTO, G. 
N. . O impacto Software Livre e de Código Aberto (SL/CA) nas condições de 
apropriabilidade na indústria de software brasileira. In: XI Seminário de Gestión 
Tecnológica - ALTEC 2005, 2005, Salvador. Anais do XI Seminario de Gestión 
Tecnológica - ALTEC 2005, 2005. 
 
 
SHIELS, M. Calls for Open Source Government. BBC News, 21 Janeiro 2009. 
Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7841486.stm>. Acesso em: Novembro 
2009. 
 
 
SILVA, E. B. Um estudo sobre CRM's na indústria da construção civil. 
Florianópolis: [s.n.], 2009. 
 
 
STONE, Merlin.; WOODCOK, Neil. Marketing de relacionamento. 4. ed São Paulo: 
Littera Mundi, 2002.  
 
 
STALLMAN, R. What's GNU? Gnu’s Not Unix!. 1985. Documento eletrônico. 
Disponível em <http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>. Acesso em: junho de 2010. 
 
 
STALLMAN, R. Why Open Source misses the point of Free Software. 2011. 
Documento eletrônico. Disponível em < http://www.gnu.org/philosophy/open-source-
misses-the-point.html>. Acesso em: outubro de 2011. 
 
 
SWIFT, R. CRM, customer relationship management: o revolucionário marketing 
de relacionamento com o cliente. Tradução de Flávio Deny Steffen. 7ª Edição. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 
 
 
WHEELER, David A. Why OpenSource Software/Free Software (OSS/FS, FLOSS, 
or FOSS)? Look at the Numbers!. 2007. Documento eletrônico. Disponível em: 
<http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html>. Acesso em: junho de 2011. 



68 
 

ANEXO I –  QUESTIONÁRIO 

 
Disponível em www.gdonadel.com/questionario.html   
Questionário para o levantamento de requisitos 
 
Prezados colegas, peço a gentileza de responderem a este questionário cujos dados 
serão de grande importância para a elaboração do meu trabalho de conclusão de 
curso em Sistemas de Informação/UFSC, onde se pretende avaliar softwares de 
gerenciamento de relacionamento com os clientes para o nosso segmento, a 
representação comercial. 
 
Nome: Seu nome não será divulgado, apenas para eu saber quem já respondeu. 
 
Quando você está visitando um cliente, você leva consigo as informações 
pertinentes a este cliente, seja por meio eletrônico ou outro meio? Por exemplo 
última compra, último contato, produtos frequentemente comprados... Não vale 
informações guardadas na cabeça, me refiro a meio eletrônico ou mesmo impresso. 
 
    Não 
    Sim, por meio eletrônico. 
    Sim, por outro meio. 
 
Com relação a pergunta anterior, defina o grau de importância em saber essas 
informações. 1 = nada importante / 3 = indiferente / 5 = muito importante 
 1  2  3  4  5   
 
Atualmente, você teria interesse em adquirir um software que lhe forneceria estas 
informações? 
 
    Sim 
    Não 
 
Quanto você estaria disposto a investir mensalmente para ter um software que lhe 
forneceria essas informações? Com ele você teria acesso em qualquer lugar as 
informações pertinentes aos seus clientes. 
 
    Até R$100 
    Até R$200 
    Até R$300 
    Não tenho idéia 
 
De uma forma geral, qual é a sua intimidade com os computadores? Isso inclui 
tablets, notebook, smartphones... 1 = nenhuma intimidade / 5 = muito intimo 
 1  2  3  4  5   
 
Atualmente como você faz o controle do faturamento dos pedidos e suas 
comissões? 

http://www.gdonadel.com/questionario.html
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    Manualmente 
    Automaticamente via software 
    Não faço controle rigoroso 
 
Você trabalha sozinho(a), ou mais pessoas te auxiliam? Por exemplo no lançamento 
de pedidos, baixa de comissões, registro de telefonemas, visitas... 
 
    Trabalho sozinho(a) 
    Mais pessoas me auxiliam 
 
Sabe ler/compreender satisfatoriamente um texto em inglês? 
 
    Sim 
    Não 
 
Como você envia seus pedidos para a fábrica? 
 
    Via fax 
    Via email 
    Verbalmente via telefone 
 
Quantas empresas você representa? 
 
    Apenas 1 
    Mais de 1 
 
Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 
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Estudo de ferramentas software livre e de código aberto (SL/CA) 

de relacionamento com o cliente na área de representação 

comercial 
 

Guilherme D’Agostin Donadel
 

 

Departamento de Informática e Estatística (INE) – Centro Tecnológico (CTC) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brasil 
gdonadel@inf.ufsc.br 

 

Abstract. Since the change in the customer relationship, the study of CRM tools 

(Customer Relationship Management) has become interesting. 

The approach to the issue free software / open source (SL / CA), brings up the 

discussion of ethics (or lack of) in the imprisonment of scientific knowledge in the 

form of source code. Working since 2006 in the area of commercial representation, 

the author raises the functional and nonfunctional requirements relevant to the 

segment, aided by the results of a questionnaire; studies the features offered by 

CRM tools SL / CA chosen; mapping at the end, a diagnosis of applicability to the 

sector. 

 

Resumo. Desde a mudança no relacionamento com o cliente, o estudo de 

ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) tem se tornado 

interessante. A abordagem da questão software livre/código aberto (SL/CA), traz a 

tona a discussão da ética (ou a falta de) no aprisionamento do conhecimento 

científico sob a forma de códigos-fonte. Atuando desde 2006 na área de 

representação comercial, o autor levanta os requisitos funcionais e não funcionais 

pertinentes ao segmento, auxiliado pelos resultados obtidos da aplicação de um 

questionário; estuda as funcionalidades oferecidas pelas ferramentas de CRM 

SL/CA escolhidas; traçando, ao fim, um diagnóstico de aplicabilidade ao setor. 

 
1. O CRM e a representação comercial 

 
CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à 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. (PEPPERS, 2004) 

  

 A chamada “gerência de relacionamento com o cliente” vem resgatar o tempo em que 

o comerciante conhecia bem seus clientes, sabendo, além de seus nomes, onde moravam, que 

tipo de produtos necessitavam e quando os necessitavam.  

 No contexto do comércio de mercadorias da nossa atualidade, essa forma de 

relacionamento com o cliente, que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, é ainda 

imprescindível para uma boa administração dos negócios, mas, felizmente, os profissionais 

desse segmento contam com uma série de ferramentas tecnológicas para auxiliar no 

gerenciamento das informações. O bom uso das tecnologias da informação é uma das chaves 

para tornar mais eficaz e eficiente a gerência de relacionamento com o cliente. (PEPPERS, 

2004) 
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 Para oferecer e disponibilizar seus produtos aos mais diversos locais e clientes, muitas 

empresas recorrem ao comércio feito através de representação. Segundo o SEBRAE
 
 (2010), o 

Representante Comercial tem como principais funções:  

 

 Visitar regularmente os clientes e intermediar vendas; 

 Preencher pedidos e enviar a representada; 

 Enviar relatórios sobre o andamento das negociações; 

 Coletar informações sobre novos clientes potenciais; 

 Auxiliar na cobrança de valores devidos; 

 Expandir contatos e promover os produtos; 

 Informar sobre o grau de satisfação da clientela.  

 

O representante, antes que a empresa fabricante, tem a possibilidade de conhecer mais 

especificamente sua clientela, é ele quem irá apresentar o produto, intermediar 

periodicamente as pendências, cobranças e promoção; acompanhar todas a fases da entrega 

dos produtos, e sobretudo, diagnosticar os níveis de satisfação.   

 

2. Categorias de Software 
 
 Como toda produção intelectual, o software  é protegido por direitos autorais, que 

identifica quem é o seu dono por meio do copyright. O proprietário do copyright permite o 

uso e a distribuição do seu software através de uma licença e de acordo com o tipo de licença 

é possível classificar os softwares dentro de uma categoria. A figura abaixo, retirada de Melo 

(2009)  apresenta um esboço dessas categorias.  

 

 
Figura 11. Tipos de software (MELO, 2009, p. 40) 

 

Basicamente o software livre e o software código aberto seguem as mesmas premissas 

básicas de livre execução, cópia, estudo, modificação e redistribuição do software, diferem 

apenas quanto aos valores e filosofias. “Em termos de idéias, SL e CA são totalmente 

diferentes. SL é um movimento político; CA é um modelo de desenvolvimento” 

(STALLMAN apud IDG NOW, 2007).  Enquanto o software livre é considerado um 

movimento social, o software código aberto é visto como uma metodologia de 

desenvolvimento que promete melhor qualidade, confiabilidade, flexibilidade e menores 

custos. Na prática, qualquer licença de software livre é normalmente também licença de 

código aberto, e vice-versa, afirma Melo (2009). 

O software livre já atinge grande parcela dos usuários domésticos, fato comprovado 

por milhões de usuários utilizam o navegador web livre Firefox diariamente. Grandes 

empresas e instituições públicas passaram a adotar o software livre como solução de 
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tecnologia, como exemplo podemos citar o Banco do Brasil
57

 e o Governo Brasileiro
58

 dentre 

outros exemplos. Dentre os motivos para se usar software livre podemos citar: a participação 

do mercado, confiabilidade, desempenho, escalabilidade, segurança, custo total de 

propriedade. 

 

3. Levantamento dos requisitos 
 

Com a finalidade de mapear as funcionalidades e características que um software deve 

oferecer para um representante comercial, foi elaborado um questionário onde foram 

abordadas questões como: a importância de informações pertinentes quando se está em visita 

a um cliente, sobre trabalharem sozinhos ou não, intimidade quanto ao uso de computadores e 

dispositivos móveis, disposição em arcar com custos de software mensalmente, familiaridade 

com o idioma inglês entre outras. 

Com base nos resultados obtidos com o questionário, também em conversas informais 

e conhecimento baseado na experiência adquirida por mim, desde 2006 trabalhando como 

representante comercial, foram elencados alguns tipos de informações e relatórios mais 

usados no setor de representação comercial, nos quais se baseiam os seguintes requisitos 

funcionais (RF) abaixo: 

 

RF01 - Clientes mais/menos rentáveis - para ajudar na segmentação dos clientes. 

RF02 - Quantos dias um cliente está sem comprar - para auxiliar na avaliação de retenção do 

cliente. 

RF03 - Clientes que compraram determinado produto – para ajudar na segmentação dos 

clientes. 

RF04 - Clientes aniversariantes - para email marketing. 

RF05 - Clientes que estão sendo visitados, mas ainda não compraram. 

RF06 - Última compra do cliente - para saber o que já foi vendido, e influenciar nova venda. 

RF07 - Produtos mais vendidos em volume e em R$ - para poder influenciar a decisão de 

compra do cliente. 

RF08 - Relatório número de pedidos X visita realizada X data - para ter uma idéia de quanto 

em quanto tempo um cliente faz pedido e não perder de visitá-lo ou entrar em contato. 

RF09 - Dias desde o ultimo contato comercial (visita ou telefonema) feita ao cliente - para 

não perder o tempo da venda. 

RF10 - Vendas cruzadas (quando compra X, também compra Y) – visando influenciar a 

compra do cliente. 

RF11 - Vendas por período – a fim de comparar resultados e estabelecer metas. 

RF12 – Deve possuir área para registro de contatos e assunto tratado. Deve permitir cadastrar 

compromisso/lembrete na agenda na mesma área. (Ex: Liguei para tal cliente que pediu para 

retornar daqui duas semanas que fará pedido). 

RF13 - Cadastrar produtos. 

RF14 - Cadastrar clientes – deve permitir o cadastro de feriado municipal no cadastro do 

cliente. (motivo que leva o representante comercial perder viagem algumas vezes). 

RF15 - Cadastrar contatos (desde compradores até funcionários com quais se relaciona), 

espaço para registrar informações de contato e pessoais, como hobbies, nome de esposa e 

filhos, assuntos de interesses, data aniversário. 
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RF16 - Controlar as comissões recebidas, não recebidas, recebidas com diferença - útil para 

acompanhar os clientes que pagam em dia, pode ser usado para monitorar o potencial e a 

rentabilidade do cliente. 

RF17 - Controlar o faturamento – é utilizado para saber se todos os pedidos tirados estão 

sendo faturados. 

RF18 - Deve possuir formulário para automação da emissão de pedidos/cotações. 

RF19 - Enviar pedido à representada via email em formato PDF. Visto que a maioria absoluta 

dos representantes adota está pratica. 

RF20 – Deve possuir uma agenda para registro de compromissos e lembretes. 

RF21 – Cadastro de fornecedores. 

 

Requisitos não-funcionais (RNF): 

RNF01 - Deve rodar em plataforma móvel, de preferência tablet ou notebook – visto que os 

dados serão usados/inseridos em campo. 

RNF02 - Deve rodar online e off-line – uma vez que na maioria das cidades ainda não existe 

cobertura 3G. 

RNF03 - Operar com multiusuários - mais de uma pessoa poderá lançar os dados no sistema, 

inclusive ao mesmo tempo. Na sua maioria os representantes contam com o auxilio de uma ou 

mais pessoas. 

RNF04 - Manter em sincronia os dados online e off-line - manter banco de dados integro e 

consistente. 

RNF05 – Os recursos devem estar dispostos de maneira intuitiva ao usuário – como vemos, 

grande maioria dos representantes possui pouca intimidade com computadores, então se deve 

ter alguma preocupação com a usabilidade da ferramenta. 

RNF06 – A aplicação, o banco de dados e o servidor Web devem ser SL/CA. 

RNF07 – Os dados devem ficar armazenados em servidores locais a fim de garantir a 

privacidade dos dados. 

RNF08 – O software deve ser internacionalizado e localizado, para o idioma português do 

Brasil (pt-BR) uma vez que a maioria dos representantes apurados não está apta a 

compreender textos em língua inglesa. 

Definidos os requisitos funcionais e não funcionais, a próxima etapa é verificar quais 

são as soluções de CRM SL/CA disponíveis atualmente no mercado, buscar analisar e 

comparar estas ferramentas com a finalidade de escolher uma para então fazer um cruzamento 

com os requisitos aqui estabelecidos. 

 

4. Análise do CRM SL/CA 
 
 Utilizando o mecanismo de busca disponibilizado no SourceForge.net, encontramos as 

principais soluções de CRM SL/CA, entre elas destacamos: SugarCRM CE (Community 

Edition) e vTigerCRM CE.  

 Instalado e configurado o pré-ambiente, baixamos as versões CE 5.1 do vTiger e 6.0 

do Sugar, e instalamos as ferramentas localmente em um notebook, carregamos os respectivos 

módulos de localização para o Brasil, e assim foram testadas. Realizamos um comparativo 

entre as duas ferramentas levando em conta as principais funcionalidades de um CRM.  

 Apresentaremos duas tabelas com os requisitos funcionais e não funcionais cruzadas 

com as informações coletadas das duas ferramentas de CRM open source afim de traçar um 

diagnostico de aplicabilidade das soluções CRM aos representantes comerciais. 
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Tabela 17 - Soluções CRM open source versus requisitos funcionais. 

 
 

 O vTiger se destacou perante os requisitos funcionais por trazer nativamente os 

módulos de vendas e relatórios, cabe aqui ressaltar que a comunidade entusiasta do Sugar CE 

disponibiliza alguns módulos para atender estes requisitos, porém são módulos específicos 

para algumas versões. Nenhuma das duas opções atende aos requisitos de controle de 

comissões e faturamento. 

 
Tabela 18 - Soluções CRM open source versus requisitos não funcionais. 

 
 

Levando-se em consideração os requisitos não funcionais, as ferramentas diferenciam-se 

quanto a capacidade de trabalhar offline, nesse requisito como vimos o vTiger apresenta-se 

limitado ao número de registro que é capaz de sincronizar.  

Ambas ferramentas atendem aos demais requisitos. 
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5. Considerações finais 
 
 Com o levantamento de requisitos junto aos profissionais da área de representação 

comercial pode-se perceber que uma ferramenta de CRM teria uma boa aceitação nesse nicho 

de mercado, visto que os requisitos levantados vão ao encontro, em sua maioria, dos recursos 

oferecidos pelas ferramentas de CRM analisadas.   

 De maneira geral, concluímos que o Sugar oferece mais recursos em seu repositório, 

maior suporte, maior comunidade desenvolvedora e maior base de usuários em comparação 

com o vTiger. Dessa forma seria uma boa escolha tanto para os pequenos, como para os 

grandes representantes. 

 O vTiger por sua vez, tem mais recursos que o Sugar nas versões estudadas, e após a 

instalação principal, não necessita procurar/baixar/carregar os módulos faltantes, como 

acontece no Sugar CE. Além disso, os custos para se ter uma versão offline, mesmo que 

limitada, são bem menores se comparadas ao Sugar. Assim concluímos que o vTiger 

atenderia melhor os pequenos representantes, já que representantes com maior número de 

clientes enfrentariam problemas ao usar a versão offline. 

 Ambas as ferramentas de SL/CA de gerenciamento de relacionamento com o cliente 

analisadas, necessitam de ajustes profissionais para que possam ser customizadas de acordo 

com o ramo de representação e o representante interessado, para que assim se tornem 

funcionais e possam ser levadas a campo pelo representante comercial. 
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