
Perfil do cliente: Maior organização 
voluntária de saúde pública dos 
Estados Unidos, a American Cancer 
Society tem quatro elementos 
essenciais em sua missão: “Ajudamos 
as pessoas a ficar bem. Ajudamos as 
pessoas a melhorar. Descobrimos curas. 
Reagimos.”

Setor: Serviços de saúde

Localização: Atlanta, Geórgia

Receita: 917 milhões de dólares

Funcionários: 6.200

Aplicativos: Oracle Siebel CRM 7

Hardware/Sistema operacional/ 
Banco de dados: Oracle Database

A American Cancer Society (ACS) é a maior organização 
voluntária de saúde pública dos Estados Unidos e uma 
das fontes mais confiáveis de informações sobre câncer 
em todo o mundo. 

O desafio da American Cancer Society
Em seus primeiros anos, a organização da American Cancer Society era muito 
federativa, com doze divisões agindo de forma independente. À medida que 
a organização se expandiu e chegou aos atuais 6.200 funcionários, milhões 
de voluntários e 70 milhões de doadores registrados, a estrutura pouco rígida 
da federação perdeu eficiência. Segundo o CIO Jay Ferro: “Queríamos seguir 
a direção de nos tornarmos um negócio sem barreiras, para realizar nossa 
missão de salvar vidas sem fronteiras. Isso exigiu uma mudança não só na 
estrutura organizacional, mas também na infraestrutura de TI.”

A arquitetura de TI da ACS se desenvolveu ao longo dos anos para seguir 
o modelo da organização federativa. O sistema Siebel CRM era altamente 
customizado para dar suporte às 12 divisões independentes — cada uma 
fazendo processos de maneiras ligeiramente diferentes. Ferro explica:  
“O Siebel 7 é nosso principal CRM — que, em nosso caso, significa 
Gerenciamento de Relacionamento com Constituintes — e fornece o banco 
de dados e os aplicativos de que precisamos para gerenciar todos os nossos 
voluntários, doadores e qualquer pessoa que interaja com a American Cancer 
Society em todo o mundo.”

Como a organização ficou mais unificada, esses processos customizados 
precisaram ser reconciliados. Um problema significativo era que o fornecedor 
de software não oferecia mais suporte ao Siebel Versão 7, nem a qualquer das 
customizações da ACS. A escolha era migrar para a versão mais recente, com 
grandes custos, ou encontrar outro parceiro para dar suporte ao sistema Siebel. 
O suporte independente, com sua promessa de economia significativa  
e suporte de maior qualidade, se destacou como a melhor opção. 

A solução da Rimini Street
“O desafio de todos os CIOs é fazer mais gastando menos. Durante a jornada 
para uma organização mais centralizada, nossa equipe foi encarregada de 
fornecer mais serviços, com maior rapidez e menor custo”, contou Ferro.

“A Rimini Street nos trouxe uma 
parceria de verdade. Estamos 
recebendo um nível de serviço 
mais alto, com profissionais mais 
experientes, por um preço que é 
consideravelmente menor. É uma 
vitória em todos os aspectos para a 
American Cancer Society.”
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ACS virtualiza o Siebel 7 para estender os dados 
principais de CRM à força de trabalho móvel
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“O conceito de suporte independente é um modelo que os CIOs realmente 
devem considerar. Ele oferece grandes vantagens em termos de eficiência, 
redução de custos e níveis de serviço premium. De início, foi preciso um pouco 
de esforço para nos convencer, mas assim que a nossa equipe se encontrou 
com a equipe da Rimini Street, quando passamos a entender as oportunidades 
e as economias envolvidas, as barreiras caíram rapidamente.”

Ferro também precisava de um parceiro estratégico que ajudasse a ACS a 
estender a vida útil do sistema atual, adicionando novas funcionalidades.  
“A Rimini Street enfrentou um grande desafio quando veio aqui e analisou 
o que estávamos fazendo. Para dar o devido crédito, eles jamais fugiram de 
qualquer uma de nossas customizações. Eles fizeram perguntas excelentes 
sobre nossos requisitos. Passado o processo de transição, o processo se 
adequou antes do que eu poderia imaginar. Em dois meses, eles literalmente 
se tornaram uma extensão da nossa equipe. O serviço que realmente se 
destaca é a expertise do Engenheiro de Suporte Primário designado para nós. 
Ele realmente entende nossa implementação específica e, por causa disso, 
conseguimos receber respostas rápidas para questões estratégicas. A expertise 
das pessoas com quem estamos lidando está muito acima da maioria dos 
fornecedores de software.”

Resultados do cliente
O sistema Siebel CRM 7 altamente customizado, embora ainda estivesse 
no núcleo dos negócios da ACS, estava mostrando suas limitações. Um dos 
primeiros desafios de interoperabilidade era a necessidade de atualizar 
milhares de sistemas operacionais de desktops e aplicativos para as versões 
atuais do Windows e do Internet Explorer, para ficar em dia com os requisitos 
de patches de segurança e suporte para desktops. No estado em que se 
encontrava, o sistema Siebel não conseguia trabalhar com o novo ambiente de 
desktop. A Rimini Street apresentou uma prova de conceito que tem potencial 
de permitir que o sistema Siebel 7 da ACS permaneça intocado e ainda assim 
interaja sem problemas com o IE e o novo sistema operacional dos desktops. 

O desafio de interoperabilidade seguinte foi habilitar os dispositivos móveis 
com diversos sistemas operacionais para acessar os dados do CRM, novamente 
sem atualizar ou alterar o software Siebel principal. “Temos uma força de 
trabalho extremamente móvel”, explicou Ferro. “Muitos de nossos funcionários 
e todos os nossos voluntários estão nas comunidades em que nosso público 
está localizado — ajudando pacientes com câncer, organizando eventos de 
arrecadação de fundos e coletando doações. Precisamos dar-lhes condição de 
usar os dispositivos que têm — especialmente aqueles que usam dispositivos 
particulares — para acessar nossos sistemas. A Rimini Street está nos ajudando 
a adaptar nosso ambiente herdado, virtualizando ou ‘mobilizando’ o Siebel 
para que as informações sobre nosso público possam ser acessadas em 
qualquer lugar por meio de iPads e smartphones.”

A Rimini Street é única em sua abordagem de ajudar clientes a planejar um 
roadmap de tecnologia para 10-15 anos que permite prever como as alterações 
na technology stack afetarão seus sistemas de ERP estáveis. Isso permite que 
os clientes enfrentem as mudanças de forma proativa, em vez de esperar que 
algo pare de funcionar. “A Rimini Street está nos ajudando em várias frentes”, 
disse Ferro. “Tomamos a decisão certa ao escolhermos o suporte independente 
com eles. Faríamos tudo exatamente igual de novo. Gostaria que tivéssemos 
tomado essa decisão antes.”

Benefícios
 ― Roadmap de tecnologia de 

mobilidade adquirida: O sistema de 
Gerenciamento de Relacionamento 
com Constituintes da ACS agora pode 
ser acessado em dispositivos móveis 
pelos milhares de voluntários e 
trabalhadores de campo.

 ― Solução para atualização de navegador 
e sistema operacional para desktops: 
Uma solução de navegador para o 
Siebel 7 foi habilitada para atualizar, 
em toda a organização, todos os 
sistemas de desktop para as versões 
atuais do Windows e do IE.

 ― Desenvolvimento de parceria 
estratégica: A Rimini Street se 
transformou em uma extensão da 
equipe de TI da ACS, fornecendo 
orientações para todas as camadas 
da technology stack em transição.

Muitos de nossos funcionários  
e todos os nossos voluntários  
estão nas comunidades onde  
nosso público está localizado.  
A Rimini Street está nos ajudando  
a adaptar nosso ambiente herdado, 
mobilizando o Siebel para que as 
informações sobre os constituintes 
possam ser acessadas em  
qualquer lugar por meio de iPads  
e smartphones.
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Mais informações

Para saber mais sobre a American  
Cancer Society ou ler outras histórias  
de sucesso de clientes, acesse  
www.riministreet.com/clients.
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