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INTRODUÇÃO
Frente a mercados cada vez mais competitivos e players 
cada vez mais agressivos, a tecnologia tornou-se uma 
das mais poderosas ferramentas de qualquer empresa 
para impulsionar seu crescimento.

Usar suas forças produtivas ao máximo e conseguir se 
destacar entre as gigantes do mercado, exigirá processos 
rápidos e eficientes. A gestão de dados também será 
um grande diferencial, já que a informação se tornou 
sinônimo de poder em meio a um público cada vez mais 
conectado. 

Nesse sentido, administrar um negócio sem as 
tecnologias e ferramentas certas pode tornar a gestão 
muito mais difícil. O retorno pode demorar bem mais do 
que o planejado ou até mesmo ser muito inferior ao que 
poderia ser alcançado com os instrumentos certos.

Para dar a volta por cima e otimizar a gestão de 
informações e processos com foco na lucratividade, 
leia o conteúdo a seguir. Separamos as principais 
ferramentas para elevar a sua gestão ao patamar da 
Transformação Digital e alavancar seus resultados de 
forma organizada e sustentável.
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ECM 
(GESTÃO DE CONTEÚDO 
EMPRESARIAL):
O ECM (Enterprise Content Management) é um sistema 
que permite digitalizar, importar e arquivar qualquer tipo 
de conteúdo de forma centralizada e segura. 
Ele é responsável por:

•  AUTOMATIZAR WORKFLOWS DE TRABALHO

•  CONTROLAR A VALIDADE DE DOCUMENTOS 
    E PRAZOS DE TAREFAS
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•  FAZER NOTIFICAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS 
    DE COMPROMISSOS

•  ARQUIVAR XMLS DE NOTAS FISCAIS

•  CLASSIFICAR E CONTROLAR VENCIMENTOS 
    DE CONTRATOS

•  COMPARTILHAR ARQUIVOS COM SEGURANÇA 
    E RAPIDEZ

•  POSSIBILITAR A CONSULTA DE INFORMAÇÕES,   
    RAPIDAMENTE, ONLINE

Independente de porte ou segmento, toda empresa 
necessita de uma organização eficiente de documentos 
e informações. No entanto, dentre as mais dependentes 
desse fator, pode-se destacar as contábeis e de 
advocacia.

Frequentemente, organizar dados de forma manual, sem 
a ajuda de softwares de gestão de conteúdo, acarreta 
na perda de informações vitais e de prazos importantes. 
Isso pode comprometer a credibilidade dessas empresas 
perante o cliente.

COMO O ECM PODE AJUDAR 
UMA EMPRESA NA PRÁTICA? 

A função primária do ECM é garantir que todo o 
conteúdo gerado ou recebido por sua empresa esteja 
protegido contra perdas, extravios, pessoas mal-
intencionadas e outras eventualidades. Ao mesmo tempo, 
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garante que o conteúdo esteja disponível a todas as 
pessoas que necessitam dele, sem perda de tempo.

Fazer o fechamento do mês e notar que falta um 
comprovante ou nota fiscal? 

O ECM pode evitar esse tipo de atraso. Uma de suas 
funções é arquivar todos os comprovantes de pagamento 
e notas fiscais, além de todos os documentos contábeis, 
e compartilhar essas informações com os contadores em 
tempo real.

Mas, além do sumiço de documentos, outro grande 
problema de escritórios jurídicos e contábeis é o 
enorme volume de papéis. O ECM evita a necessidade 
de imprimir, copiar ou arquivar papéis por meio da 
digitalização de documentos.

E, em caso de alguém precisar de um documento e 
estar longe do arquivo, o ECM assegura que este possa 
recuperar seu conteúdo, rapidamente, via mobile. 
Consequentemente, seu tempo de resposta será muito 
menor, em situações que demandam a consulta 
à documentos.

Outro benefício do ECM que é um verdadeiro “salvador 
de vidas” é o seu alerta para prazos. O ECM é capaz 
de dar sinal de alerta para os administradores sobre 
prazos de vencimentos, renovações, suspensões ou 
cancelamentos de contratos e documentos de todos 
os tipos.
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Mas, não para por aí. Para aprofundar o assunto e 
saber ainda mais sobre como o ECM pode mudar 
sua rotina de trabalho, assista a este vídeo que 
selecionamos para você:
 

O QUE É ECM?

https://www.youtube.com/watch?v=ZY7rES7buDY
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BPM (GESTÃO DE 
PROCESSOS DE NEGÓCIOS):

O BPM (Business Process Management) é uma ferramenta 
essencial para a automatização dos processos de uma 
empresa.

Os processos são o conjunto de rotinas necessárias para 
o funcionamento da companhia. O BPM permite que 
os fluxos de trabalho sejam bem definidos, controlados, 
documentados e implementados a partir de um padrão, 
proporcionando visibilidade e agilidade.
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Ele também possibilita que a empresa ajuste e reajuste 
suas rotinas, sempre que isto for necessário. Com os 
mercados em constante avanço técnico, ter flexibilidade 
para ajustar suas operações às novas demandas e às 
exigências dos órgãos regulatórios faz toda a diferença 
para a competitividade, sobretudo, das empresas de 
pequeno porte e startups.

A automação se tornou uma necessidade para o 
escalonamento de processos, dentro dessa realidade. 
Por vezes, é quase impossível operar sem a automação 
dos fluxos de trabalho. Nesse sentido, o escalonamento 
passa a ser uma lei natural do mercado: ou a empresa 
se adapta ou se arrisca a ser menos eficiente que suas 
concorrentes. 

COMO O BPM PODE AJUDAR 
SUA EMPRESA NA PRÁTICA?
Apesar de todos os avanços tecnológicos da última 
década, muitas empresas ainda controlam suas 
atividades por e-mail ou planilhas. Isto gera uma série 
de gargalos, já que essas ferramentas são passivas. Ou 
seja: elas não foram criadas para acionar o usuário, 
fazer entregas de atividades e controlar a interação dele 
com o sistema e seu tempo de resposta.

O BPM existe para solucionar esse problema: sua função 
é absorver o máximo de processos de uma organização 
e, uma vez desenhados os fluxos, assumir o controle das 
atividades. Então, ele as direcionará para os usuários 
responsáveis, gerenciando os prazos de entrega e as 
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etapas do fluxo, apresentando o passo a passo para 
sua realização.

No momento do desenho do processo, cada empresa 
personaliza o sistema de acordo com os seus propósitos 
e requerimentos. Em seguida, define informações e o 
conteúdo que devem ser utilizados para uma operação 
segura, quais usuários devem ser cobrados e alertados 
sobre cada atividade, além de efetuar outras ações 
fundamentais para a gestão de processos.

E, se as tarefas delegadas não forem cumpridas por 
alguma razão, o sistema tomará as ações preventivas 
para alertar as pessoas responsáveis, precavendo contra 
uma série de gargalos, como: 

• Esquecimento de atividades
• Tarefas feitas fora do padrão
• Perda de prazos

Para clarear ainda mais essa explicação sobre a 
necessidade do BPM, dedique alguns minutos ao 
vídeo que escolhemos para você:

https://www.youtube.com/watch?v=wOa5IozJW9Q
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CRM (GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO COM CLIENTES)

O CRM (Customer Relationship Management) é o sistema 
que permite o controle do relacionamento com o cliente 
desde o primeiro contato até o pós-venda.

São muitos passos a serem cumpridos até que um novo 
cliente entre, efetivamente, para a carteira. Gerenciar 
todos esses passos requer o uso de um CRM para 
controlar e mensurar cada etapa do processo de vendas 
e as oportunidades que possam surgir.
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Adiar a transição para o digital e utilizar de planilhas 
para gerenciar o relacionamento com clientes pode 
se mostrar bastante improdutivo. O processo pode ser 
frustrado porque qualquer lacuna de informações do 
cliente, como a falta de um histórico de atendimento 
detalhado, deixam a equipe comercial em grande 
desvantagem.

Quantas vezes não se perde uma venda por falta de 
informações do cliente potencial? Não raro, todos os 
esforços em contatá-lo, qualificá-lo, realizar os follow-
ups, e levá-lo ao momento de compra, vão pelo ralo 
pela falta de um CRM.

Além disso, ter uma agenda controlada pelo sistema 
é fundamental para que você não perca os prazos e 
datas-chave em cada fase desse relacionamento. Ter 
esses dados em mãos ainda possibilitará analisa-los e ter 
maior visibilidade da produtividade da empresa.

Adianta ter uma rede feita de ouro sem nenhum 
peixe dentro?

Antes mesmo do CRM entrar em cena, é bom começar 
a planejar o seu abastecimento com clientes potenciais 
previamente qualificados (leads). Aqui vai uma ideia 
de como abastecer seu CRM com consumidores em 
potencial através do Marketing Digital:

BÔNUS - COMO ABASTECER 
O CRM?
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Além de ser altamente eficiente, o Marketing Digital 
pode se mostrar uma alternativa mais acessível do que 
as mídias de publicidade convencionais. Pensando em 
um público-alvo, é possível bolar uma estratégia nos 
canais digitais com o objetivo de implementar a geração 
de leads mensais e, consequentemente, aumentar as 
vendas.
 
Quais são os canais digitais para essa finalidade? São 
inúmeros, mas podemos destacar aqueles que mais 
mostraram resultados positivos na internet:

Website

Buscador nº 1
da internet

Mídias Sociais

Blog corporativo

Google search

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Youtube

Mailing 
(lista para e-mails)
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E como integrar esses canais para a obtenção sustentável 
de novos clientes? Através da estruturação de um funil 
de vendas, pode-se planejar cada etapa desse processo 
de prospecção de consumidores potenciais. O funil de 
vendas integra todas as fases pelas quais um comprador 
passa, desde a tomada de consciência da sua marca até 
a compra efetiva do seu produto.
 
Segue um exemplo de funil de vendas utilizando os 
canais citados acima:

Leads chegam ao site por meio de 
divulgação nas mídias sociais e no Google

Leads cadastram seus e-mails para receberem
artigos do blog e ofertas exclusivas

Conteúdo dos e-mails e publicações nas 
redes sociais aumentam interesse de 

compra compra

Leads efetuam a compra pelo site

A equipe de pós-venda entra 
em ação para fidelizar o cliente
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A estratégia utilizada no exemplo se baseia na 
divulgação de conteúdo (visual e textual) referente à área 
do produto para chamar a atenção de clientes potenciais. 
A ideia é lançar uma “isca” para que eles mesmos 
demonstrem interesse e entrem em contato com a 
empresa. Trata-se de uma alternativa saudável aos meios 
invasivos de marketing: como as ligações indesejadas 
e SPAMs.

Este modelo é conhecido como Inbound Marketing e 
é uma das vias dentro do Marketing Digital para se 
alcançar novas oportunidades de negócios. 
 
Independentemente do segmento e do porte, qualquer 
empresa pode se beneficiar de uma estratégia de 
marketing digital para melhorar seus resultados. 
Contudo, sem abrir mão de ferramentas como o CRM 
para otimizar todo o processo, é claro.

Tendo um CRM abastecido de leads, como essa 
ferramenta pode aprimorar o relacionamento com os 
clientes potenciais para favorecer as vendas?

O CRM possibilita comportar informações detalhadas 
para cada lead. Isso auxilia grandemente os 
representantes de vendas na hora de contatar um cliente 
potencial. Assim, pode-se oferecer um atendimento muito 
mais personalizado que, por consequência, será mais 
efetivo para o fechamento de novas vendas.

COMO O CRM PODE AJUDAR 
A SUA EMPRESA?
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É possível armazenar detalhes importantes, dentre os 
quais vale a pena ressaltar:

• CANAL PELO QUAL O LEAD CHEGOU ATÉ 
       A EMPRESA

• INTERAÇÕES QUE O LEAD REALIZOU ATÉ 
      O MOMENTO

•    POSSÍVEIS OBJEÇÕES À COMPRA APARECIDAS   
      DURANTE O CONTATO

• INFORMAÇÕES DE TODOS OS CONTATOS  
      REALIZADOS COM ELE

• DATAS IMPORTANTES (COMO O MÊS EM QUE O  
      LEAD RECEBE O BUDGET)

• CARGO, EMPRESA, DEPARTAMENTO 

• ETAPA DO PROCESSO DE VENDAS EM QUE 
      O  LEAD SE ENCONTRA

Estes exemplos são peças da qualificação de um cliente 
potencial que ajudam os vendedores a descobrirem os 
pontos que devem ser explorados para garantir a venda. 
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Além disso, quando o fechamento não for efetuado, será 
o CRM quem alertará da data para retomar o contato 
e que armazenará os dados daquele lead para futuras 
oportunidades.
 
Por estes e outros motivos, o CRM é uma ferramenta 
essencial para a profissionalização das atividades 
comerciais de qualquer empresa. Escolher um fornecedor 
para o sistema também é importante. Nesse sentido, 
vale a pena considerar uma plataforma que seja fácil de 
manusear, que seja integrada com outros sistemas e, se 
possível, que esteja armazenada na Nuvem.

Veja o vídeo que selecionamos a seguir para fixar o 
conteúdo que acabou de ler: 

https://www.youtube.com/watch?v=WYzy2WG8i_0
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ERP ( SOFTWARE DE 
GESTÃO EMPRESARIAL)

O ERP (Enterprise Resource Planning) é uma ferramenta 
voltada para a gestão administrativa da empresa. 

Ele pode suportar a gestão de uma única empresa, ou 
pode ser multiempresas, isto é, permitir a gestão de mais 
de um CNPJ.
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Ele fornece recursos como:

• CADASTRAR CLIENTES, FORNECEDORES,    
       PRODUTOS E SERVIÇOS

• CONTROLAR CONTAS A PAGAR E A RECEBER

• COORDENAR COMPRAS, ORÇAMENTOS, 
       PEDIDOS E FATURAMENTO

• GERIR ESTOQUE E ENTREGAS 

• EMITIR RELATÓRIOS GERENCIAIS.

Ainda, existem ERPs segmentados que atendem negócios 
específicos, com funcionalidades distintas. Por isso, 
é importante entender quais as necessidades do seu 
negócio antes de contratar um sistema.
 
Vale ressaltar que uma vez escolhido o fornecedor do ERP, 
provavelmente, será difícil mudar para um outro. Todo o 
histórico de operações da empresa estará armazenado 
na plataforma, o que provocará uma certa relação de 
dependência. A migração de dados do sistema atual 
para um outro levará muito tempo e recursos, podendo 
causar uma grande dor de cabeça. 

O ERP atua no processamento das atividades padrão das 
empresas. Em geral, elas são as mesmas para a maioria 
dos negócios. Ele pode, por exemplo, controlar os valores 

COMO O ERP PODE AJUDAR 
SUA EMPRESA?



Guia de Softwares Interfy   | 20

que a companhia recebe, automaticamente, e registrar a 
fatura no sistema.
 
Assim, além de efetuar ações e processos de forma 
ordenada e ágil, será possível ter um histórico de todas 
operações. 

Possuir esses dados permite ter uma visão mais clara da 
situação da empresa. Como diz a expressão: o que se 
pode mensurar, pode-se gerir.

Um histórico das atividades apresentado em dados 
estatísticos possibilita a tomada de decisões, a 
modificação de processos e atividades ineficientes e a 
realização de projeções assertivas. Vendo por este lado, é 
fácil constatar o quanto o ERP pode ser necessário para a 
gestão de qualquer negócio.
 
O ERP também pode alertar sobre diversas necessidade 
empresariais, como a reposição de estoque, vencimento 
de produtos, geração de registros de entradas e saídas, 
dentre outras.

Com os registros do ERP, você ainda poderá criar uma 
série de análises e entender como o seu negócio tem 
performado. Também será possível obter indicadores 
fundamentais para a gestão da empresa, como: 

• DADOS DE CONTAS IMPLANTADAS

• TICKET MÉDIO DA EMPRESA

• PRODUTOS E SERVIÇOS MAIS RENTÁVEIS
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• CUSTOS FIXOS

• ENTRE OUTROS

Você será capaz de visualizar em tempo real 
os resultados do seu negócio e poderá tomar 
decisões certeiras para melhorar sua performance e 
competitividade.

Mas, se você quiser saber mais sobre a importância do 
ERP e como escolher o fornecedor certo, assista o vídeo a 
seguir:

Possuir tantas plataformas é mesmo viável? 
A realidade é que a falta de sistemas adequados acaba 
tendo que ser compensada por novas contratações, o 
que é muito mais dispendioso. A forma mais econômica 
e eficiente de otimizar os processos e atividades de uma 

O QUE É ERP?

https://www.youtube.com/watch?v=rYpsb6_6hlE
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empresa é através de sistemas de gestão automatizados. 

Possuir todos esses softwares pode pesar no bolso, mas 
há uma saída. O melhor dos mundos é contratar uma 
plataforma de software única, 100% integrada e que une 
todas as ferramentas de gestão deste e-book em um 
só login:

Interessou? Entre aqui 
e conheça o Neofy – a 
plataforma integrada de 
ECM, BPM, CRM e ERP mais 
acessível do mercado.

CONHEÇA AGORA

https://www.interfy.io/neofy/pt/home
https://www.interfy.io/neofy/en/home
https://www.interfy.io/neofy/en/home
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A Interfy acredita na transformação digital das empresas. 
Nosso modo de acelerar esse processo é fornecer um melhor 
gerenciamento das informações, de forma acessível e 
personalizável.

A plataforma é fruto do trabalho de uma equipe que, há 
18 anos, desenvolve tecnologia em softwares de gestão 
corporativa, processos e conteúdo, protagonizando um papel 
fundamental para o sucesso de clientes que seguem firmes rumo 
à transformação digital.
 
Cada ambiente do cliente é disponibilizado em uma workspace 
exclusiva de forma personalizável, garantindo privacidade e 
segurança de seus dados. Toda informação está centralizada e 
sob controle exclusivo do administrador da própria empresa.

Fornecemos as ferramentas de gerenciamento que o seu 
negócio precisa em uma única plataforma, com um único login. 
Clique em cima dos logos para conhecer cada produto:

https://www.interfy.io/pt/contato
https://www.interfy.io/pt
https://www.interfy.io/processdoc/en/home
https://www.interfy.io/bememo/en/home
https://www.interfy.io/neofy/en/home
https://www.interfy.io/clouddoc/en/home
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