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Resumo 

A capacidade de identificar clientes potenciais, conquistar mercados e 
garantir fidelidade dos clientes são fatores determinantes do sucesso das 
organizações modernas. No entanto, a comoditização dos produtos, facilmente 
copiados e reproduzidos pelas indústrias vem demonstrando um aspecto de 
equivalência dos produtos e serviços das empresas frente ao mercado consumidor. 
A diferenciação não se resume mais às características dos produtos, e sim na forma 
com a qual as organizações se relacionam com os clientes, lhes oferecendo serviços 
e estabelecendo relações duradouras e lucrativas através dos diversos canais de 
relacionamento existentes. A Tecnologia da Informação quando combinada com as 
estratégias de integração de relacionamento da organização com seus clientes 
possibilita ampliar a diferenciação da empresas frente à concorrência, tornando a 
empresa mais valorosa e atrativa aos seus clientes. O objetivo desse trabalho é 
verificar quais ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) são utilizadas e como 
estas ferramentas efetivamente auxiliam na melhoria da gestão de relacionamento 
com clientes. O trabalho buscou ainda verificar os resultados positivos agregados 
pelas ferramentas de TI ao processo decisório da organização. O referencial teórico 
se estrutura na investigação preliminar das ferramentas mundialmente disponíveis 
que, cientificamente, apresentam características que as qualificam como 
ferramentas de apoio ao CRM ou Gestão de Relacionamento com Clientes. O 
método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso em uma grande empresa do 
segmento industrial, com sede em Fortaleza, Ceará. A metodologia utilizada 
envolveu a aplicação de questionário, entrevistas, observação direta e a análise de 
informações complementares como manuais e procedimentos executados nos 
processos internos da organização. As análises dos dados se basearam no modelo 
de camadas do CRM proposto por Peppers e Rogers, que prevê a classificação das 
ferramentas de TI nas camadas operacional, analítica e colaborativa. Os resultados 
permitiram traçar um diagnóstico de como a TI vem dando suporte às estratégias de 
CRM utilizadas pela Organização. Concluiu-se que algumas áreas de negócios 
apresentam estado evolutivo bastante desenvolvimento em relação à gestão de 
relacionamentos com seus clientes, enquanto outras áreas de negócios se 
encontram com baixo nível ou nenhum suporte de TI. As camadas de CRM 
Operacional e Analítico apresentam elevado grau de desenvolvimento dentro da 
organização, enquanto que o CRM colaborativo não é extensivamente utilizado 
pelas áreas de negócios investigadas. Ferramentas como automação de força de 
vendas, EDI e data warehouse, apresentaram-se muito presentes e eficazes no 
apoio ao CRM. Finalmente verificou-se que a utilização de ferramentas de TI para 
CRM operacional garante a qualidade e confiabilidade dos dados para análise pelas 
áreas de negócios. A utilização das ferramentas analíticas gera ganhos relevantes 
para a elaboração dos planos da organização, bem como constatou-se um alto grau 
de percepção da organização sobre a relevância do CRM para resultados 
financeiros e tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Gestão de Relacionamento com Cliente, CRM, Tecnologia da 
Informação. 
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Abstract 

The capacity to identify potential clients, conquer markets and customer 
loyalty are key determinants of success of modern organizations. However, the 
comoditization of products, easily copied and reproduced by the industry, has been 
demonstrating an aspect of equivalence of products and services of companies in 
face of the consumer market. The differentiation is not anymore resumed to the 
characteristics of products, but in the manner with which the organizations are 
connected with their customers, offering services and establishing lasting 
relationships and profitable through the various channels of existing relationships. 
The Information Technology, when combined with strategies for integrating the 
organization's relationship with its customers, allows larger companies to increase 
the front of the competition, making the company more valuable and attractive to 
their customers. The objective of this work is to find out which tools of Information 
Technology (IT) are been used and how these tools effectively assist in improving the 
management of relationships with customers. The study also tried verify the positive 
results aggregated by the tools of IT to the organization's decision-making process. 
The theoretical framework is structured in the preliminary investigation of the tools 
that are available worldwide that, scientifically, have characteristics that qualify as 
tools to support CRM or Customer Relationship Management. The research method 
used was a case study in a big company's industrial segment, with headquarters in 
Fortaleza, Ceara. The methodology involved the application of a questionnaire, 
interviews, direct observation and analysis of information such as manuals and 
procedures implemented in the internal processes of the organization. The analysis 
of the data were based on the model of layers of CRM proposed by Peppers and 
Rogers, which provides for the classification of the tools of IT in layers operational, 
analytical and collaborative. The results showed a diagnostic of how IT is supporting 
the strategies used by the Organization of CRM. It was concluded that some areas of 
business have been evolving much development in relation to the management of 
relationships with its customers, while other areas of business are with low or no 
support from IT. The layers of Analytical CRM Operational and had a high degree of 
development within the organization, while the collaborative CRM is not widely used 
by business areas of investigation. Tools like automated sales force, EDI and Data 
Warehouse, were very present and effective in supporting the CRM. Finally it was 
found that the use of IT tools for operational CRM ensures quality and reliability of 
data for analysis by business areas. The use of analytical tools generates gains 
relevant to the preparation of plans of the organization, and it is a high degree of 
awareness of the organization about the importance of CRM for financial 
performance and decision making. 

 

Keywords: Customer Relationship Management, CRM, Information Technology.
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1   INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa 

O mercado empresarial brasileiro, tal qual o mercado mundial, apresenta-

se constantemente exposto aos efeitos da globalização dos modelos de gestão 

estratégicas organizacionais.  Como forma de alcançar e se firmar em uma posição 

competitiva, as organizações precisam operar alicerçadas em processos de alta 

qualidade, a um custo e tempo de execução que satisfaçam os anseios dos clientes 

(NOBLE, 1997, ROLSTADAS, 1998). Carpinetti (2000), argumenta que para garantir 

a evolução do desempenho organizacional e a sustentabilidade, as empresas devem 

acompanhar os movimentos e avanços tecnológicos, utilizando-se das mais diversas 

ferramentas de gestão estratégicas disponíveis, tais como: TQM-Administração da 

Qualidade Total, BPR-Reengenharia de Processos de Negócios, BSC-Balanced 

Scorecard, entre outras.  

Outro aspecto relevante da globalização é a comoditização dos serviços e 

produtos básicos ofertados pelas organizações, haja vista a destinação, 

aplicabilidade e semelhança em seus processos produtivos e finalidades de uso. 

Resta às empresas se distinguirem com estratégias alternativas que agregue maior 

valor aos produtos e serviços ofertados aos seus clientes.  

Um dos diferenciais freqüentemente buscados pelas organizações aponta 

para assegurar a lealdade dos clientes e a proteger as margens de rentabilidade 

destas organizações (PEPPERS, 1999).  

Analisando sob a ótica de um dos objetivos finais da organização ser a 

melhoria das margens de rentabilidade, constata-se, segundo Turban (2000), Day e 

Nedungadi (1994), que as organizações empenhadas em realizar suas atividades 

orientadas para o mercado atingem metas de lucratividade até 31% superiores às 

empresas que direcionam sua gestão sem foco no mercado. 

Reichheld e Sasser (1990), reforçam esta abordagem afirmando que o 

cliente que tem suas necessidades atendidas e seus desejos satisfeitos gera lucro 



 

19 

crescente a cada ano que mantém relacionamento com a empresa. 

Em face destes indícios, a Gestão do Relacionamento com os Clientes 

(CRM-Customer Relationship Management) se apresenta como um meio eficaz de 

alcançar os objetivos de fidelidade dos clientes e lucratividade das organizações, 

assegurando uma vantagem competitiva sustentável à empresa por meio de 

estratégias que buscam essencialmente: aumentar a longevidade do relacionamento 

cliente-empresa, aumentar a participação de cada cliente nas vendas da empresa, 

aumentar a lucratividade de clientes pouco lucrativos, direcionar esforços para 

clientes que geram maior retorno à organização e reduzir o índice de perda de 

clientes. 

A orientação das organizações com foco no mercado demanda amplos 

investimentos em pesquisa de mercado e no aprimoramento de canais de 

comunicação que permitam fluir informações de melhor qualidade entre as 

empresas e o mercado. O conhecimento adquirido pela empresa sobre o cliente, 

assim como a percepção do cliente sobre a empresa possibilita ações e reações que 

geram satisfação e vantagens para os dois lados envolvidos neste processo. Uma 

melhor compreensão gera maior confiança e, conseqüentemente, maior fluxo de 

transações comerciais entre as partes envolvidas, cliente e empresa. 

Considerando o aumento das transações existentes entre as empresas e 

seus clientes, o gerenciamento inteligente das informações detalhadas sobre cada 

cliente e o controle dos “pontos de contato” existentes, torna-se uma tarefa 

demasiadamente exaustiva, e por vezes, pouco eficiente quando realizada sem o 

apoio de ferramentas automatizadas para o registro e análise destas informações.   

É essencial que ocorram registros dos contatos estabelecidos, e estes 

registros precisam ter qualidade de conteúdo e disponibilidade de acesso para que 

possam ser utilizados sempre que necessários pela organização. 

A Tecnologia da Informação, através de diversas ferramentas, vem se 

apresentando como um meio bastante eficaz ao apoio na tarefa de implementar os 

registros e posteriores extrações das informações relacionadas ao cliente. Há relatos 

recentes de grandes empresas de abrangência mundial, tais como AT&T, GTE, 
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American Airlines, dentre outras, que superaram suas expectativas comerciais 

colocando as informações sobre os clientes no centro de suas infra-estruturas de 

informações (SWIFT, 2006). 

Os dados das operações transacionais realizadas no cotidiano da relação 

comercial entre o cliente e a organização, quando devidamente armazenados e 

analisados de acordo com agrupamentos de critérios relevantes para as ações de 

marketing, permitem às organizações o conhecimento profundo das necessidades e 

percepções dos clientes. Este conhecimento possibilita que as empresas 

identifiquem e retenham os clientes mais lucrativos. 

A transformação dos dados brutos em informações úteis é um dos 

principais subsídios à criação de um ambiente ágil para ações de planejamento e 

para tomadas de decisões de negócios (SWIFT, 2006).  

A Tecnologia da Informação (TI), por meio dos mais diversos recursos 

tecnológicos que disponibiliza em forma de ferramentas administrativas, vem 

assumindo gradativamente um lugar de destaque nas organizações enquanto área 

essencial à geração de diferenciais competitivos. Ferramentas como sistemas 

aplicativos, ferramentas de extração de dados para análises estratégicas e 

mecanismos de automação de processos de negócios, tornam as organizações mais 

ágeis e eficientes nas respostas às demandas de mercado. Dentre estas 

ferramentas de TI, existem algumas especificamente focadas em viabilizar a 

implementação de estratégias organizacionais voltadas à gestão de relacionamento 

a clientes. Tais ferramentas armazenam informações sobre as fases do 

relacionamento da empresa com o cliente, tornando-se uma importante fonte para 

tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais nos mais diversos níveis da 

organização.  

As potencialidades de utilização de ferramentas de TI relacionadas ao 

apoio à gestão de relacionamento com clientes, permeiam toda a organização, e se 

concretizam em forma de sistemas, automação de processos, metodologias de 

trabalho e por meio de repositórios de dados integrados, contendo informações 

obtidas em diversos processos de negócios. Cada ferramenta de TI tem importância 
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específica no processo de conhecer, conquistar e obter lucros sustentáveis dos 

clientes, porém por se tratarem de implementações em áreas de negócios distintas, 

e coordenadas por esforços nem sempre centralizados, muitas vezes, não fica clara 

para a organização, a forma como a ferramenta de TI afeta positivamente e a sua 

importância para os negócios. A ausência, ou não utilização, de ferramentas de 

apoio, impacta diretamente na capacidade de armazenamento e análise de 

informações relevantes às tomadas de decisões, levando gestores e analistas a 

decidirem sem embasamento histórico e estatístico.  

Alinhando-se a esta perspectiva, a presente pesquisa buscará identificar 

as ferramentas de TI que auxiliam no processo de armazenagem e transformação 

de dados resultantes das operações transacionais entre cliente e empresa, bem 

como identificar como estas ferramentas auxiliam no suporte à Gestão de 

Relacionamento com clientes na empresa objeto do estudo. Com base nesta 

argumentação se formularam os objetivos gerais e específicos deste trabalho.  

 

1.2. Objetivo geral 

Tendo como ponto de partida o questionamento sobre como as 

ferramentas de Tecnologia da Informação auxiliam na Gestão de 

Relacionamento com Clientes, este trabalho tem como objetivo geral investigar as 

maneiras encontradas pela organização, objeto deste estudo de caso, na utilização 

da Tecnologia da Informação no apoio das relações com seus clientes.  

A partir da questão identificada, surgem os objetivos específicos deste 

trabalho: 

• Identificar as ferramentas de TI que possibilitam a implementação de 

atividades de gestão de relacionamento com clientes; 

• Identificar, dentre as ferramentas disponíveis, quais delas são 

efetivamente utilizadas pela organização; 
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• Identificar os resultados positivos gerados para a organização com a 

utilização das ferramentas TI no apoio à Gestão de Relacionamentos 

com Clientes. 

1.3. Pressupostos 

 1  As empresas brasileiras utilizam ferramentas de Tecnologia da 

Informação na implementação de estratégias de gestão de 

relacionamento com clientes; 

 2  As ferramentas de tecnologia da informação que implementam CRM 

geram resultados positivos de lucratividade e diferencial competitivo 

para as organizações, justificando os custos financeiros e esforços 

despendidos com o investimento; 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos assim distribuídos: 

Capítulo 1, onde são apresentadas as justificativas da relevância do tema 

apresentado, o objetivo geral e os específicos da pesquisa, as premissas que 

nortearam a pesquisa e a descrição da estruturação do trabalho. 

O capítulo 2 fundamenta teoricamente a pesquisa, apresentando o 

embasamento sobre dois temas principais que servirão de suporte ao trabalho, são 

eles:  

• Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) como estratégia de 

negócios adotada por diversas Organizações. Neste capítulo o CRM é 

conceituado. São apresentadas algumas das teorias da motivação 

humana que explicam a individualidade dos clientes. Na seqüência é 

apresentada a relevância do CRM no papel de auxiliar as 

organizações a estabelecerem relações de confiança e lucratividade 

com os clientes. Em seguida é apresentado um panorama da 

evolução do CRM nas organizações e relacionadas algumas das 

razões que levam os clientes e as organizações a buscarem o 

aprofundamento das relações. 
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• Tecnologia da Informação com enfoque na Gestão de Relacionamento 

com Clientes. É apresentada sua relevância e aplicabilidade às 

organizações. Apresenta a Tecnologia da Informação (TI) inserida no 

contexto de apoio às implementações de estratégias de Gestão de 

Relacionamento com Cliente (CRM). Este mesmo capítulo estabelece 

o elo entre a Tecnologia da Informação e as ações estratégicas de 

CRM, definindo as segmentações de níveis de CRM e relacionando 

as ferramentas de Tecnologia da Informação disponíveis para apoio 

ao CRM, sejam estas disponíveis através de recursos de sistemas ou 

ambientes de tecnologia. 

Os elementos da pesquisa, com a sua classificação de acordo com a 

natureza, o método de pesquisa e a coleta de dados realizada são discorridos no 

capítulo 3. 

A empresa objeto do estudo de caso apresentado neste trabalho é 

descrita no capítulo 4. Neste capítulo é apresentada a estrutura organizacional da 

empresa, a justificativa da escolha das áreas de negócios a serem investigadas, os 

resultados da aplicação dos questionários e entrevistas, e a análise dos resultados 

obtidos com o trabalho. 

E, finalmente, o capítulo 5 apresenta as conclusões deste trabalho, 

seguido das referências bibliográficas, anexos e apêndices, onde são inseridos o 

instrumento da coleta de dados e a carta de apresentação. 
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2   A GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar o CRM – Customer Relationship 

Management ou Gestão do Relacionamento com Clientes, descrever seus conceitos 

e qualificá-lo enquanto estratégia de gestão, destacando sua relevância e 

aplicabilidade nas organizações modernas  

2.1. A Evolução do Relacionamento das Organizações com os 

Clientes 

Até o século XVIII, no período que antecedeu a Primeira Revolução 

Industrial - que consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo 

impacto no processo produtivo em nível econômico e social, que se iniciou na 

Inglaterra em meados do século XVIII e se expandiu pelo mundo a partir do século 

XIX. As empresas criavam e entregavam seus produtos de forma individualizada, 

onde cada cliente adquiria uma peça única, produzida por artesões habilidosos que 

criavam sob medida aos seus desejos e necessidades. Com a era da Revolução 

Industrial iniciou uma nova fase do processo de produção, iniciando-se a “produção 

em massa”. Os produtos artesanais, que antes eram feitos sob medida, passaram a 

ser produzidos em larga escala, em linhas de montagens industriais e com baixa 

interferência humana. O objetivo era maximizar os lucros através da produção 

padronizada e automatizada, eliminando a mão de obra dos artesãos e introduzindo 

operários com funções muito específicas no processo produtivo (COVIELLO et al., 

2002). 

A produção em massa trouxe durante muito tempo grande lucros para as 

indústrias, que produziam, com baixo custo, grandes volumes de produtos, 

utilizando-se dos meios automatizados de produção. Esta produção automatizada, 

caracterizada por linhas de montagens em série, utilizando-se de máquinas que 

desempenhavam tarefas com precisão, produziam em larga escala produtos 

idênticos em suas características e aplicabilidades. 

Porém no decorrer das décadas que sucederam a revolução industrial, o 
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comportamento do consumidor gradativamente sofreu modificações. Os bens 

padronizados para diversas categorias de produtos passaram a dar lugar a bens 

“customizados” de acordo com desejos específicos dos compradores. Estes desejos 

passaram a variar radicalmente conforme a fatia do mercado globalizado em que 

este cliente se encontra inserido (JOHANSSON, 2002). A satisfação do cliente 

tornou-se algo mais difícil de ser alcançada com a Produção em Massa, passando a 

ser necessária a especialização dos produtos e serviços para atender necessidades 

e desejos específicos de cada cliente.  

“Satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação entre o 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador” 

(KOTLER, 2004, p.142). 

Kotler (2004), afirma que fatores como a maior oferta de variedades de 

um mesmo produto e as informações e promessas muito altas geradas por 

profissionais de marketing, influenciaram na elevação das “expectativas” dos 

compradores modernos. Por outro lado, se as empresas estabelecessem 

expectativas muito baixas, não atrairiam compradores suficientes para a demanda 

calculada para seus produtos. Inclusive algumas das empresas mais bem sucedidas 

da atualidade estão elevando ao máximo as expectativas em torno de seus produtos 

e investindo em pesquisas que lhes garantam o alto desempenho. Melhorias de 

qualidade, melhorias de características e mudanças de estilo são alguns dos 

elementos com os quais as industriam passaram a operar para voltar a diferenciar 

seus produtos em relação à “produção em massa”. 

Diante desta realidade, percebe-se que, em detrimento das novas 

exigências do consumidor, que se tornou mais exigente e seletivo quando aos seus 

interesses de compras, as empresas estão retornando aos antigos meios de 

produção, se desviando da produção em massa e retornando ao marketing voltado à 

produção individualizada.  A produção passando a ser mais adequada às 

necessidades individuais de cada indivíduo busca estabelecer relacionamentos mais 

sólidos, duradouros e lucrativos com o cliente. O status quo nas indústrias não existe 

mais e a única certeza do mercado e a constante mudança (REEDY, 2007)  
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O desenvolvimento do marketing, com a concepção de novas estratégias 

de gestão, vem cada vez mais apoiando as indústrias na missão de manter os 

mercados atuais e conquistar novos mercados e clientes. Harrigan (1980), sugere 

que as empresas que buscam conquistar clientes adotem cinco estratégias 

alternativas: 

1. Aumentar o investimento para dominar o mercado ou fortalecer seu 

posicionamento competitivo; 

2. Manter o nível de investimento até que as incertezas sobre o 

mercado desapareçam; 

3. Reduzir o nível de investimento seletivamente, diminuindo os 

grupos de clientes não lucrativos e, ao mesmo tempo, investido 

mais em nichos lucrativos; 

4. Colher os frutos do investimento para recuperar o fluxo de caixa; 

5. Abandonar o negócio rapidamente, dispondo dos ativos da maneira 

mais vantajosa possível. 

A estratégia mais indicada depende da atratividade relativa do setor de 

mercado da indústria em questão e da força competitiva das empresas nesse setor. 

Uma empresa imersa num setor atrativo e que possui poder competitivo deve pensar 

em investir mais. 

O fato que se observa claramente é que a evolução do pensamento 

estratégico do marketing se encaminha cada vez mais para esta visão de retorno à 

personalização de produtos que ocorriam na era pré-revolução industrial.  

Em contrapartida à estratégia de produção em massa, onde as indústrias 

produziam com o objetivo de produzir demanda, as indústrias modernas estão 

adotando estratégias de adaptação “de dentro para fora” das organizações, tornando 

explícita a grande importância que o mercado tem na sobrevivência sustentável 

destas empresas. O cultivo dos relacionamentos com os clientes ou mercado deixou 

de ser um diferencial das empresas mais desenvolvidas para ser um requisito de 
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todas as empresas que pretendem garantir negócios de longo prazo (COVIELLO et 

al., 2002). 

2.2. Os desejos e Necessidades do Cliente 

A compreensão dos desejos e necessidades do cliente se confunde com 

o próprio conceito do marketing, e a busca do entendimento e aplicação correta 

destas informações passou a ser o grande desafio organizacional do século XXI. 

Segundo Kotler (2006), a Informação sobre os clientes é o grande pilar da economia 

atual.  

“Conforme as empresas aprendem a coletar informações sobre os clientes e 
parceiros de negócios, desenvolvem a percepção de como individualizar seus 
produtos e serviços” (KOTLER, 2006, p.151). 

 

As informações relacionadas aos clientes, seus comportamentos e 

anseios, quando aplicada dentro das organizações em prol da obtenção de 

vantagens financeiras e competitivas se transformou em uma poderosa arma 

utilizada na conquista de novos clientes e mercados. As fontes destas informações 

são as mais diversas, e versam sobre cenários e atores, tais como: desempenho e 

estratégias da concorrência, ambiente de negócios, perfis de consumidores, 

expectativas do mercado, dentre outras. Schiffman e Kanuk (1997), argumentam 

que os profissionais de marketing devem conhecer o comportamento de compra do 

consumidor tanto na teoria quanto na prática. Os autores afirmam ainda que este 

comportamento seja influenciado por diversos fatores: 

1. Fatores Culturais; 

2. Fatores Sociais; 

3. Fatores Pessoais e 

4. Fatores Psicológicos. 

Sobre os “fatores Culturais” os autores (SCHIFFMAN e KANUK, 1997) 

justificam que a “cultura” é o principal determinante do comportamento e dos desejos 
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de um indivíduo. Cada cultura compõe-se de “sub-culturas” que fornecem 

identificação e socialização mais específicas para seus membros. As sub-culturas 

englobam as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. Os 

“fatores sociais” compreendem os grupos de referência, família, papéis sócias e 

status. 

Os “fatores pessoais” estão relacionados às características pessoais, 

como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, 

personalidade, auto-imagem, estilo de vida e valores do indivíduo.  

Os “fatores psicológicos” consideram o aspecto de que para compreender 

o comportamento do comprador é necessário entender o modelo de estimulo e 

resposta ilustrado na figura 1, proposta por Kotler (2006). Os estímulos ambientais e 

de marketing se inserem no consciente do comprador e interferem no processo de 

decisão de compra do cliente, influenciando em cada etapa da sua escolha .  

 

Figura 1 -  Modelo do Comportamento do Consumidor. 
Fonte: Kotler (2006, p. 183). 

 

2.3. As Teorias da Motivação Humana 

Analisando as teorias sobre a motivação humana estudadas por Abraham 
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Maslow e Frederick Herzbert, percebe-se a complexidade do comportamento 

humano em relação aos fatores decisórios que fundamentam o comportamento do 

consumidor. Tais teorias trazem informações bem diferentes para a análise do 

consumidor e a estratégia de marketing.  

Em seguida, serão apresentadas estas teorias que buscam justificar as 

diferenças de comportamentos dos consumidores. 

2.3.1.  Teoria de Maslow 

A teoria de Maslow sobre a motivação humana buscou explicar a razão 

pela qual os indivíduos são motivados por necessidades especificas em momentos 

específicos (MASLOW, 1954). O cientista afirma que as necessidades humanas são 

dispostas em uma hierarquia, geralmente apresentadas no formato de uma 

pirâmide, conforme ilustrada na figura 2. 

As necessidades precisam ser atendidas hierarquicamente, partindo da 

mais urgente para a menos urgente. Em ordem de importância, as necessidades são 

classificadas como:  

a) Necessidades fisiológicas (comida, água abrigo); 

b) Necessidades de segurança (segurança, proteção);  

c) Necessidades sociais (sensação de pertencer, amor, carinho, 

integração) 

d) Necessidades de estima (auto-estima, reconhecimento, status)  

e) Necessidades de auto-realização (desenvolvimento e realização 

pessoal).  

As pessoas tentam satisfazer as necessidades que se encontram na base 

da pirâmide em primeiro lugar, e conforme estas necessidades são atendidas, outras 

necessidades posicionadas no nível acima da pirâmide são pretendidas. 
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Figura 2 -  Hierarquia das Necessidades de Maslow. 
Fonte: Maslow (1970). 

 

2.3.2.  Teoria de Herzberg 

A teoria de Herzberg se baseia em dois fatores: os “insatisfatórios”, ou 

fatores que causam insatisfação do cliente, e os “satisfatórios”, ou os fatores que 

causam a satisfação do cliente (HERZBERG, 1966). A simples ausência de fatores 

“insatisfatores” não basta para garantir a realização do cliente. É necessário que 

estejam presentes fatores “satisfatores” capazes de motivar a compra. 

O paradoxo desta teoria é a premissa de que apesar dos fatores 

“insatisfatores” não serem decisivos para venderem os produtos, estes podem ser 

impeditivos da venda e, portanto, precisam ser eliminados ou minimizados. 
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2.4. A individualidade do Cliente e o CRM 

Para auxiliar nesta árdua tarefa de entender a individualidade de desejo dos seus 

clientes, o Marketing contemporâneo sugere a utilização da Gestão Estratégica de 

Relacionamento com Clientes, ou CRM, do termo em inglês Customer Relationship 

Management. 

 

Vários são os conceitos para CRM, porém todos ressaltam o grande esforço 

das organizações em compreender e cativar a relação com seus clientes. A seguir, 

estão relacionadas algumas definições de CRM: 

“CRM compreende a aquisição e o desenvolvimento de conhecimento sobre clientes 

para habilitar uma empresa a vender mais seus produtos ou serviços mais 

eficientemente” (FLANAGAN, SAFDIC 1998, p. 5). 

“CRM ou Gerenciamento do Relacionamento, como o próprio nome indica é a 

integração entre o marketing e a tecnologia da informação para prover a empresa de 

meios mais eficazes e integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente, em 

tempo real e transformar estes dados em informações que disseminadas pela 

organização permitem que o cliente seja ‘conhecido’ e cuidado por todos e não só 

pelas operadoras do Call Center” (BRETZKE, 2000, p. 34).  

Segundo Kaplan e Norton (1997), o CRM é uma metodologia capaz de 

desenvolver relacionamentos que conservem a fidelidade dos clientes existentes, 

além de permitir que novos segmentos de clientes e áreas de mercado sejam 

atendidos com eficácia e eficiência. 

“CRM é uma nova estratégia para entregar serviço superior ao cliente, para 

efetivamente adquirir, desenvolver e reter o ativo mais importante da organização, o 

cliente” (RYAN, 1999, p. 45) 

“CRM é o processo de aquisição, retenção e evolução de clientes lucrativos” 

(BROWN, 2001, p.56). 
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"CRM 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”. Sua justificativa para isso é que “sem dados 

históricos, transações detalhadas, comunicações focalizadas e categorizadas dos clientes, 

um relacionamento não pode ser efetivamente mantido”. (SWIFT, 2006, p. 12). 

 

Para suportar os novos paradigmas relacionados ao marketing de 

relacionamento, o marketing se aliou à Tecnologia da Informação de modo a ampliar 

o poder do relacionamento das empresas com seus clientes, adotando a estratégia 

de “dividir para conquistar”, individualizando a relação cliente-empresa através de 

segmentações de negócios, como é o caso do comércio eletrônico Business to 

Business (B2B), Business to Customer (B2C), marketing 1to1, marketing em tempo 

real, gerência de relacionamento contínuo, entre outros.  

 

A relação de dependência do CRM com as informações obtidas através do 

contatos com os clientes é o motor que impulsiona o crescimento e conquistas de 

mercados das empresas. Kotler e Armstrong (2003), afirmam que o fluxo de 

informações deve ocorrer em duas vias, de “fora para dentro” das organizações, 

captando oportunidades de mercado e de “dentro para fora”, através das respostas 

das organizações às demandas identificadas no mercado. Keegan e Green (2003), 

conceituam esta relação com o meio externo, ou clientes, como “sensibilidade 

ambiental”, e quanto maior o grau de sensibilidade ambiental, ou seja, a 

compreensão do mercado onde está inserida, melhor a adaptação destas 

organizações. 

 

O CRM enquanto estratégia de marketing, principalmente quando aliado à 

Tecnologia da Informação (TI) se apresenta como uma eficiente forma de 

implementar nas organizações o Marketing de Relacionamento, constituído da 

combinação de pessoas, processos e sistemas (NORIS, 2001). 

 

Kalokata e Robinson (2001), consideram que CRM está fundamentado em 

estratégias de marketing que permitem a sustentabilidade do negócio através do 
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bom uso das informações obtidas através dos canais ou pontos de contato entre 

empresa e cliente. 

 

Considerando o aspecto da informação sobre a qual se fundamenta o CRM, 

Breztke (2000), afirma que as empresas estão se reorganizando com base em dois 

pilares mestres. São eles o Marketing e a Tecnologia de Informação. 

 

A Tecnologia da Informação vem se tornando o principal instrumento para 

realização do Marketing de Relacionamento, segundo afirma Ferreira (2000), 

destacando a tecnologia da informação como sendo o mais importante meio de 

condução de mudanças nas estratégias das empresas, permitindo a interação da 

empresa com seus clientes. Bretzke (2000), ratificando mais objetivamente, define o 

CRM como a “integração entre o marketing e a tecnologia da informação”. 

 

Segundo Coltman (2006), o foco das estratégias de CRM deve ser centrado 

nas vantagens competitivas, posições estratégicas e desempenho organizacional. 

Para isto, é sugerido utilizar como critérios de análise a habilidade e experiência dos 

recursos humanos, a infra-estrutura de TI e a arquitetura do negócio, buscando 

maximizar o desempenho da organização. 

 

Sob o ponto de vista tecnológico, CRM envolve as atividades de capturar os 

dados do cliente ao longo de toda a empresa; consolidar estes 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 com o cliente em 

outros momentos. 

 

2.5. O CRM e as Organizações 

Detalhando a relação das empresas com seus clientes, é necessário analisar 

os fundamentos históricos sobre os quais se alicerça o Marketing tradicional.  
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O Mix Marketing ou Composto de Marketing se fundamenta na gestão das 

quatro variáveis básicas: produto, preço, praça e promoção (KOTLER, 2004). Esta 

abordagem tradicional do marketing, adotada pela maioria das organizações focaliza 

o “produto” como o cerne da estratégia de vendas. Partindo do produto a 

organização realiza a busca pelo mercado-alvo consumidor, identificando e 

conquistando novos mercados consumidores e alcançando o objetivo final de 

vendas e lucro, encerrando assim o ciclo do marketing. 

 

A evolução da estratégia de marketing de relacionamento orienta para que 

sejam criados e se reforcem os laços já existentes de cooperação e compromisso de 

longo prazo entre as organizações e seus clientes. Como forma de obter a confiança 

e comprometimento dos clientes, o foco da estratégia, que inicialmente estava 

direcionado ao “produto” foi deslocado para o “cliente”.  

 

Através do estabelecimento de uma relação cliente-organização as 

informações obtidas sobre as necessidades e desejos dos clientes potenciais são 

armazenadas, tabuladas e interpretadas, gerando então as demandas que fornecem 

subsídios para o desenvolvimento de novos produtos e serviços com o máximo grau 

de especialização de forma a atingir a satisfação dos consumidores. 

 

Observa-se que o processo com foco no cliente é mais longo e mais arriscado 

que o tradicional foco no produto, de acordo com Kotler (2006), pois depende de 

uma ampla captação dos dados e principalmente da correta interpretação destes 

dados para as demandas reais sejam percebidas pela organização, do contrário 

serão produzidos produtos e serviços fadados ao fracasso comercial.  

 

Ao contrário da estratégia de foco no produto, o foco no cliente busca, além 

da conquista de novos clientes, a identificação e retenção dos clientes mais 

lucrativos, gerando: relacionamentos de longo prazo, fidelidade, aumento da 

satisfação dos clientes e incremento dos volumes comercializados entre a empresa 

e o cliente. Estes fatores geralmente se refletem no aumento de lucratividade para a 

empresa, com ampliação de receitas e da margem de lucro. A percepção do 

entendimento do valor do cliente para a empresa e o gerenciamento do cliente como 
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um ativo estratégico tem por finalidade maior aumentar o valor da empresa, para a 

satisfação dos acionistas (KOTLER, 2006). 

 

2.6. A Segmentação dos clientes para o CRM 

De acordo com Gordon (1998), todo projeto de CRM começa com a 

observação de que os consumidores diferem em grau de importância para as 

empresas. Para identificar essas diferenças de importância, torna-se necessário 

segmentar os clientes em grupos que apresentem similaridades, ou clusterizar (com 

a licença da gramática inglesa) os clientes. Kotler (2000), afirma que a segmentação 

é um esforço para aumentar a precisão da estratégia de marketing. 

“A análise de clusters, ou clusterização é um procedimento multivariado para detectar 

grupos homogêneos nos dados, podendo os grupos ser constituídos por variáveis ou 

casos.” (PESTANA, GAGEIRO, 2000, p.390). 

Gordon (1998), segmenta os clientes em seis categorias de acordo com a 

evolução e maturidade da relação cliente-empresa, conforme ilustrado no quadro 1. 
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Prospects Pessoas identificadas dentro da população em geral, cujo perfil combina 

com o que a organização está procurando. 

Experimentadores Prospects que tomaram conhecimento da empresa e suas ofertas e 

começaram a explorar até que ponto ela é relevante para eles, talvez 

através de primeiras compras experimentais 

Compradores Experimentadores que estão satisfeitos com a experiência inicial e 

passaram a fazer negócios com a empresa, mas não efetivamente. 

Considera a empresa uma adequada segunda alternativa (caso o seu 

vendedor principal deixe de satisfazer de algum modo).  

Clientes Eventuais 

Neste estágio, a empresa já o conquistou, mas ainda não sua inteira 

confiança. Como resultado, ele mantêm fontes alternativas para os 

negócios que faz com a organização.  

Clientes Regulares 

Clientes que compram da empresa há muito tempo, cuja confiança foi 

conquistada e que adotou como seus, os processos e valores da 

organização. Desejam participar de outros componentes estratégicos 

essenciais ao negócio, além dos processos de compra.  

Clientes Defensores 

Aquele que estará sempre ao lado da empresa e contará aos outros 

maravilhas sobre ela. Considera o negócio da empresa uma referência. 

Estão tão comprometidos com a organização que somente uma grave 

violação da confiança poderia prejudicar essa boa vontade.  

Quadro 1: Tipos de Clientes conforme a fase de interação com a empresa. 

Fonte: Gordon (1998, p. 129). 

 

Para o enquadramento do cliente em segmentos categorizados por Gordon 

(1998), devem ser cumpridas as seguintes etapas: 

  

a) Catalogar os clientes; 

b) Classificar de acordo com critérios de similaridades ou clusterização; 

c) E, finalmente, segmentar o mercado de acordo com a adequação ao 

produto ou serviço oferecido pela organização. 

 

A correta identificação dos clientes atuais e potenciais de acordo com seus 

hábitos de compra permite às empresas calcular o “valor do cliente”, verificando 

quanto ele vale ao longo do tempo (KOTLER, 2004). O valor do cliente é calculado 

pelo valor presente líquido dos lucros futuros provenientes de compras subtraído dos 
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custos específicos de atendimento ao cliente. A classificação destes clientes será a 

base para o direcionamento do processo de implementação de CRM nas 

organizações. 

 

Para realizar o processo de identificação, classificação e personalização dos 

produtos voltados a clientes específicos, pode ser utilizada a metodologia 

desenvolvida por Peppers e Rogers (2001): “IDIP”, abreviatura do termo em inglês 

das quatro etapas que a compreendem, ou seja, Identify-Differenciate-Interact-

Customize. O detalhamento do IDIP implica em: 

 

1. Identificar os clientes da organização; 

2. Diferenciar os clientes em grupos com características específicas; 

3. Interagir com os grupos e 

4. Personalizar produtos e serviços oferecidos para os grupos de clientes; 

  

De acordo com a metodologia IDIP, os clientes são diferenciados de duas 

formas dentro das organizações:  

• Os clientes que tem valor diferente para a empresa e  

• Os clientes que precisam de “coisas diferentes” na empresa, ou seja, 

buscam em um mesmo produto por motivos diferentes. 

 

2.7. Benefícios da implementação do CRM 

Swift (2001), em seus estudos no ramo de serviços financeiros, explorou os 

benefícios estratégicos propiciados com um projeto de CRM: 

• Altos retornos: as instituições que primeiro investiram em tecnologia da 

informação detalhada ou de suporte à decisão descobriram que seu 

retorno sobre investimento (ROI) era atipicamente alto em relação a 

outros investimentos em tecnologia; 

• Aumento da competitividade: velocidade com que são capazes de 

reagir à ação dos concorrentes, e de responder ao mercado é um 

importante fator de contribuição para essas empresas; 
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• Marketing direto preciso: redução dos custos de campanhas de 

marketing por meio de uma segmentação mais precisa; 

• Melhor gerenciamento de carteira: aumento de receitas com índices de 

até 20%, causado pela modificação de pequenas dinâmicas da 

geração de taxas e a gerência de relacionamento com o cliente; 

• Agilidade na tomada de decisões: a redução drástica no tempo de 

obtenção e análise de informações de mercado permite ajustar-se 

rapidamente para as condições variáveis; 

• Retenção dos clientes: capacidade de reter os clientes e os canais 

lucrativos, e direcionamento dos que geram menos lucro para 

interações mais satisfatórias. 

 

Para Peppers e Rogers (2001), o CRM permite ainda o aprimoramento do 

relacionamento one-to-one, cliente a cliente, no qual a organização busca atender 

individualmente cada um dos clientes respeitando seus interesses e capacidades de 

retorno para a organização. 

 

2.8. A relevância da Gestão de Relacionamento com Clientes 

No atual ambiente de competitividade mercadológica, um dos principais 

objetivos do marketing é desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com 

todas as pessoas ou organizações que podem direta ou indiretamente afetar o 

sucesso das atividades de marketing da empresa (KOTLER, 2006).  

 

O marketing de relacionamento é o mecanismo desenvolvido pelo marketing 

para desenvolver relacionamentos de longo prazo, mutuamente satisfatórios para os 

clientes e empresas. A Gestão de Relacionamento com Clientes configura-se então 

como um fator crítico para qualquer companhia que busca lucratividade e sucesso 

em médio e longo prazo (KOTLER, 2006).  

 

Para que estas organizações se tornem mais focadas no cliente, os 

executivos de marketing e profissionais de tecnologia da informação devem 
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trabalhar alinhados e serem capazes de compreender como construir 

relacionamentos lucrativos com cada cliente, além de estar aptos a tomar decisões 

gerenciais diariamente, com o intuito de incrementar o valor da carteira de clientes 

lucrativos da companhia.  

 

O objetivo das organizações que aplicam as estratégias de CRM passou a ser 

voltado à construção de relacionamentos duradouros e vantajosos com seus 

clientes, necessariamente gerando melhores margens de lucro com as operações 

comerciais realizadas com estes clientes.  

 

As teorias desenvolvidas por Peppers e Rogers (2004) relativas ao marketing 

de relacionamento one-to-one (um-para-um) conceberam técnicas para identificação 

e diferenciação de clientes pelo valor e necessidades dos grupos segmentados, 

além de criarem ferramentas de interatividades e customizações utilizadas no 

processo de aprendizados do relacionamento com clientes. Estes autores também 

trabalharam para auxiliar as organizações a tomarem decisões executivas baseadas 

em valor de cliente, gerando ganhos de competitividade para estas organizações. 

 

2.9. A Mudança de Foco das Organizações 

Observa-se uma tendência crescente das empresas deslocarem o foco dos 

esforços de marketing do produto para o mercado, porém esta mudança de 

estratégia das organizações apresenta riscos consideráveis, uma vez que não gera 

resultados imediatos, dado que se apresenta como uma estratégia de retorno de 

médio e longo prazo, segundo afirma Kotler (2006). 

 

As estratégias de CRM se baseiam em decisões estratégias fundamentadas 

em informações do mercado, colocando-se em situação questionável quanto a sua 

eficácia, conforme argumentado por Kotler (2006). Ante a estas análises percebe-se 

a existência de uma lacuna de fundamentação da real eficácia da implementação de 

estratégias de CRM pelas organizações atuais. Apesar dos relatos crescentes do 

sucesso e vantagens competitivas obtidas por meio do CRM, há dúvidas clássicas 
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quanto à metodologia mais adequada e a estratégia que determina o faseamento do 

processo de implantação do CRM. Devido às evidentes potencialidades de a grande 

relevância apresentada sobre o tema, considera-se a necessidade de um maior 

aprofundamento científico sobre estas questões como forma de ampliar as garantias 

de obtenção de sucesso quando da adoção do CRM pelas organizações.  

 

2.10. Panorama do CRM no Brasil 

A adoção das novidades tecnológicas na América Latina encontra-se alinhada 

com as tendências das grandes empresas mundiais, considerando-se que nove das 

10 maiores tendências estão presentes em ambas as listas de prioridades de 

investimentos, dentre elas CRM e SOA. O Brasil, em particular, apresenta-se em 

situação privilegiada em relação aos investimentos em tecnologia. Enquanto a 

expectativa de crescimento mundial é de 3,1% ao ano, na América Latina esse 

número deve chegar a 5,4 de aumento, e no Brasil o crescimento alcança 8,3% em 

relação ao ano de 2007 (TI Inside, 2007). 

 

Em recente investigação em âmbito nacional sobre a adoção de tecnologias 

de CRM, a pesquisa realizada pelo Painel CRM, durante os meses de outubro e 

novembro de 2007, junto às principais organizações e especialistas envolvidos na 

prática de CRM no Brasil, foram ouvidos 817 profissionais de 772 organizações que 

já utilizam CRM, além de fornecedores de soluções, agências de marketing e 

consultores que auxiliam na disseminação dos programas de CRM (Painel CRM, 

2007, gráfico 1). 

 

A pesquisa Painel CRM demonstra a crescente ampliação do interesse das 

organizações brasileiras em investirem em estratégias focadas no cliente, como é 

ilustrado no gráfico 1.  
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Público Pesquisado

61,58
7,57

18,09

12,76

Grupo 1-Empresas que já implementaram programas de CRM 

Grupo 2-Fornecedores das soluções de sistemas de CRM

Grupo 3-Agências de marketing que auxiliam as empresas a desenvolver ações
de CRM

Grupo 4-Consultores que ajudam a disseminar e implantar programas de CRM
 

Gráfico 1 -  Público Pesquisado. 
Fonte: Pesquisa Painel CRM (2007). 

 

Dentre os motivos que levaram as organizações brasileiras a implementarem 

estratégias de CRM se destacam os abaixo relacionados, e ilustrados no gráfico 2: 

 

• Retenção e fidelização de clientes; 

• Tratamento diferenciado de clientes; 

• Conhecer hábitos dos clientes; 

• Segmentar; 

• Aumentar vendas para os clientes; 

• Automação do atendimentos. 
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Gráfico 2 -  Objetivos das empresas brasileiras que implantaram CRM. 

Fonte: Pesquisa Painel CRM (2007). 
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A pesquisa Painel CRM (2006) constatou que 53% das empresas 

pesquisadas não obtiveram os resultados inicialmente esperados com a 

implementação do CRM.  

 

Os principais motivos revelados foram:  

 

• Necessidade de mudança organizacional nem sempre efetivamente 

implementada com o respaldo da alta gestão, tornando as ações de 

marketing pouco efetivas e orientadas ao fracasso;  

• Falta de compreensão sobre o que é CRM – A compreensão de que o 

relacionamento com os clientes permeia toda a organização, tornando 

necessárias atuações pontuais dos colaboradores da organização nos 

mais diversos setores; 

• Políticas internas inadequadas e inércia das empresas, não respondendo 

em tempo hábil às demandas do mercado – Decisões burocráticas que 

não atendem à velocidade necessária para atender as necessidades dos 

clientes dispersam os interesses dos consumidores, levando-os a buscar 

alternativas mais aderentes aos seus desejos;  

• Falta de planejamento do processo de implementação de CRM, não 

antecipando a visualização das ações necessárias;  

• Problemas orçamentários originado principalmente pela falta de 

planejamento das etapas do processo de implementação do CRM; 

• Falta de habilidade para conduzir o programa de implantação de CRM, 

determinado pela inexperiência dos gestores do projeto de CRM;  

• Além de problemas diversos com os fornecedores envolvidos no 

fornecimento de serviços e produções auxiliares ao projeto de CRM. 

 

O gráfico 3, ilustra a proporcionalidade entre os problemas identificados na 

pesquisa. 
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Problemas encontrados pelas empresas na implantação 
do CRM

26,68

16,76
13,41

11,08

9,42

8,7
4,25 7,97 1,66

Necessidade de Mudança Organizacional

Falta de entendimento sobre o CRM

Pol[iticas internas e inércia da empresa

Falta de planejamento

Problemas orçamentários

Falta de habilidade para conduzir o programa

Problemas com os fornecedores
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Gráfico 3 -  Problemas encontrados pelas empresas na implantação de CRM. 
Fonte: Pesquisa Painel CRM (2007). 

 

A partir dos dados das Pesquisas Painel CRM (2006/2007), pôde-se observar 

que, as primeiras empresas a adotarem a prática do CRM no Brasil foram as 

grandes organizações, durante o início da década de 1990. Entretanto, o grande 

número de insucessos das implementações ocasionou efeito desmotivador ao 

desenvolvimento de práticas freqüentes de estratégicas de CRM por parte das 

organizações durante todo o decênio que se sucedeu. Entre os principais motivos 

responsáveis por esse retardo na adoção de estratégias de CRM pelas empresas 

brasileiras, podem ser citados: a baixa maturidade dos processos de negócios das 

organizações brasileiras, os altos custos envolvidos em um projeto de CRM e os 

elevados índices de insatisfação com os resultados obtidos com o programa de 

CRM (PAINEL CRM, 2007).  

 

As empresas consideradas como de “grande porte” obedece à análise sob 

diversos aspectos e dependem do contexto a ser analisado, porém para efeito da 
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pesquisa do Painel CRM, as empresas foram segmentadas em quatro grupos de 

acordo com o seu faturamento anual, sendo as faixas variando de:  

 

• Até R$ 10 milhões;  

• De R$ 10 milhões a R$ 100 milhões;  

• De R$ 100 milhões a R$ 600 milhões;  

• E acima de R$ 600 milhões. 

 

A pesquisa revelou que o porte da empresa interfere diretamente nos 

resultados obtidos com a implantação do CRM. Quanto maior o porte da 

organização maior a possibilidade de sucesso.  

 

As maiores empresas apresentam um cenário organizacional mais 

estruturado com desenhos de processos baseados em melhores práticas de 

mercado, formalização de responsabilidades, delimitações de fronteiras de atuação 

dos colaboradores e principalmente uma visão integrada entre os setores 

organizacionais. Estas características impõem mais robustez às oscilações de 

mercado e tornam as grandes organizações mais receptivas a adoção de estratégias 

de CRM.  

 

A realidade das pequenas e médias empresas é bastante contrastante com a 

das grandes organizações, conforme relacionado no quadro abaixo. A informalidade 

com a qual as pequenas e médias organizações operam, ao mesmo tempo em que 

gera benefícios de agilidades de resposta ao mercado, permite que os processos 

sejam executados sem um padrão de qualidade controlado, gerando desperdícios 

de recursos e instabilidade nos resultados obtidos com as ações realizadas. O 

quadro 1 ilustra o comparativo entre pequenas, médias e grandes empresas. 
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Pequenas e Médias Empresas  Grandes Empresas 

Colaboradores com múltiplos papéis  Responsabilidades bem definidas por cargos 

Processo e negócios inexistentes ou 

parcialmente desenvolvidos 

 Biblioteca de melhores práticas e/ou processo de 

negócios inflexíveis 

Estrutura ágil, mas pequena  Estrutura Grande, mas inflexível 

Investimento mais intuitivo  Investimento altamente regulado 

Os colaboradores quase sempre têm acesso 

próximo aos executivos seniores devido a um 

relacionamento passado ou à natureza da 

companhia 

 A gerência sênior não conhece a maioria dos 

seus colaboradores 

Quadro 1 -  Paralelo entre as características das empresas brasileiras com impacto no CRM  
Fonte: Painel CRM Brasil (2006). 

 

A implementação de um projeto de CRM é geralmente oneroso 

financeiramente para as organizações, além de implicar necessariamente em 

mudanças de processos internos e na forma com a qual a organização se relaciona 

com seus clientes, abrangendo desde realinhamentos estratégicos até 

procedimentos operacionais que devem ser redesenhados para uma maior interação 

da empresa com os seus clientes. 

 

O CRM é ainda um tema controverso sob o ponto de vista de muitos gestores. 

O grande número de insucessos nas implementações destas estratégias é o 

principal argumento utilizado pelos gestores que questionam a eficácia desta 

estratégia de marketing como ferramenta. Os autores relacionam diversas razões de 

fracasso da implementação do CRM pelas organizações. 

 

Os principais motivos dos insucessos do CRM de acordo com Painel CRM 

(2006) são:  

• A dificuldade de mudar a cultura da empresa; 
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• A incapacidade de ajustar os processos de negócios existentes e as 

barreiras que dificultam a adaptação dos sistemas legados às 

necessidades de agilidade de resposta imposta pelo CRM.  

• E essencialmente, os autores afirmam que os fracassos de projetos de 

CRM são decorrentes de falha estratégica na implantação dos 

softwares que suportam a estratégia de CRM, onde o foco exagerado 

na tecnologia desvia a visão realista das características da organização 

e os interesses dos seus clientes. A ausência de coordenação da 

implantação do CRM, por vezes gera expectativas equivocadas, 

transformando as ferramentas de apoio fornecidas pela Tecnologia da 

Informação como os vilões responsáveis pelo fracasso na obtenção 

dos resultados esperados com o CRM. 

 

Analisando a problemática da adoção do CRM pelas organizações, percebe-

se claramente a dependência da implementação da Estratégia de CRM à adequada 

utilização da Tecnologia da Informação, ou seja, o vínculo da tecnologia à estratégia 

é fator decisivo para o sucesso dos projetos de CRM nas organizações. 

 

Mesmo considerando as dificuldades supra-relacionadas relativas às 

implementações de CRM, a Gestão de Relacionamento com Clientes é descrita por 

Swift (2006), como uma das principais estratégias que diferencia as organizações do 

século XXI. A percepção das mudanças de preferências e a elevação do padrão de 

exigência dos clientes necessitam ser rapidamente reconhecidos pelas empresas 

para adequação dos seus processos internos em busca da satisfação dos clientes, e 

conseqüentemente, na obtenção das suas garantias de lucratividade.   

 

Assim, considerando as premissas anteriormente analisadas de que o “foco 

no cliente” trás vantagens para a organização, e considerando também que a 

Tecnologia da Informação atua com eficácia na implementação de estratégias de 

CRM, no decorrer deste trabalho serão analisadas as camadas de CRM 

conceitualmente existentes e como a tecnologia da informação, por meio de suas 

ferramentas, apóiam as organizações. 

 



 

47 

O capítulo seguinte introduz conceitos de Tecnologia da Informação (TI) úteis 

a compreensão do elo entre Estratégia de CRM e a TI. 



 

48 

3   A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O CRM 

O termo Tecnologia da Informação (TI) é utilizado para referenciar todos os 

aspectos de tecnologia que objetivam: criar, armazenar, trocar dados e utilizar 

informações em seus diversos formatos. Segundo Rezende e Abreu (2000), serve 

para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração 

e uso da informação.  

 

Rezende e Abreu (2000) afirmam que a TI está fundamentada nos seguintes 

componentes: 

 

• Hardware e seus dispositivos e periféricos; 

• Software e seus recursos; 

• Sistemas de telecomunicações; 

• Gestão de dados e informações. 

 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ainda ser compreendida como um 

conjunto de recursos dedicados à administração das informações organizacionais e 

abrange todas as atividades desenvolvidas com recursos da informática (MAÑAS, 

2002).  

 

O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação 

modificou as formas de armazenamento, acesso e controle de informação, 

reduzindo custos e impulsionando os processos de toda a cadeia de valor das 

organizações. A utilização da Tecnologia da Informação deixou de ser um diferencial 

estratégico, e vem se tornando um requisito obrigatório à sobrevivência das 

organizações modernas, tal é a necessidade de respostas precisas e tempestivas 

aos movimentos de mercado (GEENBERG, 2001). 

 

Mañas (2002) afirma ainda que uma das principais utilizações da Tecnologia 

da Informação por parte das organizações é o processamento dos dados para 

geração de informações que auxiliem a tomada de decisões. Mañas( 2002) afirma 
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ainda que a tecnologia da informação e seus recursos proporcionam melhorias em 

planejamento e gestão organizacional contribuindo para a tomada de decisão.  

 

Os Sistemas de Informações (SI) se apresentam como ferramentas de TI 

utilizadas para a execução dos processos de transformações de informações, sendo 

eficazes na missão de imprimir maior agilidade, flexibilidade e qualidade nas 

decisões tomadas pelos gestores.  

 

Segundo Laudon e Laudon (2004, p. 7): 

 

“Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e 

distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o 

controle de uma organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à 

coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos 

produtos.” 

 

Segundo MAÑAS (2002, p. 2):  

 

“Os sistemas de informações permitem mostrar em que ponto tomar decisões, para 

permitir maior agilidade e flexibilidade da empresa para ser mais competente diante da 

concorrência. O sistema de informação transforma dados em informação, gerando um 

conjunto de informações.” 

 

O’Brien (2006, p. 3 e 7) afirma que: 

 

“Sistemas e tecnologias de informação tornam-se componentes vitais quando se 

pretende alcançar o sucesso de empresas e organizações e, por essa razão 

constituem um campo de estudo essencial em administração e gerenciamento de 

empresas.” 

 

Para Laudon e Laudon (2004, p.15):  

“Os administradores não podem ignorar os sistemas de informações, porque estes 

desempenham um papel fundamental nas organizações atuais. Eles afetam 

diretamente o modo de decidir, planejar e gerenciar seus funcionários, e, cada vez 

mais, determinam quais produtos serão produzidos, onde, quando e como. Diante 
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destas necessidades de informações rápidas e precisas, um ERP torna-se um aliado 

para garantir a sobrevivência da organização. 

 

Verifica-se então que os sistemas de informações posicionam-se como um 

meio de suporte bastante eficaz ao processo de tomada de decisão, permitindo 

decisões mais rápidas e eficazes às demandas do mercado.  

 

Os sistemas de informações (SI) são responsáveis pelo armazenamento e 

transformação de dados para apoio às estratégias de CRM, apresentando-se como 

solução para a manipulação dos grandes volumes de dados referente aos clientes 

da empresa. Os sistemas de informações proporcionam mais conhecimento e 

controle sobre os hábitos e preferências dos clientes e beneficiando as relações 

entre as empresas e os clientes. 

 

Os Sistemas de informações são de grande relevância ao CRM na gestão e 

organização das empresas para gerar e manter o relacionamento com o cliente.  

 

Para que as organizações tenham maior habilidade na captura de dados, para 

chegar até as informações relevantes no que diz respeito ao cliente, as estratégias 

de CRM com o apoio da TI se configuram como uma perfeita combinação. 

  

Uma vez disponibilizadas as informações sobre as relações estabelecidas 

com os clientes é possível aperfeiçoar os processos de negócios que efetivamente 

agregam valor à organização e aos interesses dos clientes.  

 

A TI se encontra presente em vários momentos no apoio ao CRM, dentre eles 

na identificação e monitoramento dos diferentes grupos de clientes de uma empresa, 

em termos de dados e informações, apoiando o desenvolvimento de estratégias 

específicas para cada grupo que apresenta padrões de diferenciação 

individualizados.  

 

Com o aperfeiçoamento da tecnologia da informação busca-se maior 

eficiência no relacionamento com os clientes. Entre estas tecnologias podem ser 
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citados os Call Center, Database marketing, o e-commerce, telemarketing, a 

automação da força de vendas entre outros.  

 

A infra-estrutura de apoio provida pela a tecnologia da informação tornou-se 

notoriamente um dos principais componentes estratégicos das organizações 

contemporâneas. Os dados disponíveis nas organizações passaram a ter um valor 

adicional quando interpretados com o objetivo de impulsionar o atingimento dos 

objetivos estratégicos das organizações.  

 

Uma característica essencial aos dados armazenados pelas empresas é a 

qualidade. Somente dados reais e atuais possibilitam a credibilidade das 

informações obtidas através das suas análises. 

 

Como forma de garantir a existência de dados confiáveis para uso nos 

processos decisórios, a informática foi gradativamente evoluindo com o desenho de 

processos de qualidade, controle e metodologias que permitissem a utilização de 

padrões operacionais que minimizassem a instabilidade inerente à dependência de 

recursos de tecnologia pelas organizações.  

 

Surgiram então diversas metodologias, normas e padrões de gestão de 

recursos tecnológicos, a citar:  

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – É o modelo de 

referência para gerenciamento de processos de TI mais aceito mundialmente, 

estrutura padrões e melhores práticas para gerenciar os serviços e a infra-

estrutura de TI. É a abordagem mundialmente mais difundida e adotada para 

o Gerenciamento de serviços de TI (OFFICE OF GOVERNMENT 

COMMERCE, 2004). 

 

• COBIT – Um guia para gestão de TI recomendado pelo ISACF (Information 

System Audit and Control Foundation). As práticas de gestão do CobiT® 

auxiliam a otimizar os investimentos em TI, e fornecem opções de controles 

métricos para avaliação de resultados de ações de Tecnologia da Informação 

(FERNANDES, 2004). 
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• CMMi - (Capability Maturity Model Integration) é um modelo de 

referência que contém práticas (Genéricas e Específicas) necessárias 

à maturidade em disciplinas específicas como Systems Engineering 

(SE), Software Engineering (SE), Integrated Product and Process 

Development (IPPD), Supplier Sourcing (SS), e originalmente foi 

desenvolvido para proteger os investimentos governamentais em 

substituição aos múltiplos modelos de maturidade anteriormente 

existentes (SEI, 2004). 

 

O domínio do conhecimento tornou-se um tema muito presente nas 

discussões empresariais, principalmente por meio do surgimento das abordagens 

conceituais da administração relacionadas ao aprendizado organizacional e à 

Sociedade do Conhecimento, em contraposição à sociedade industrial. Estas 

abordagens passaram a influenciar fortemente as concepções das estratégias de 

gestão organizacional. 

 

A tecnologia da informação como instrumento eficaz para uso no processo 

decisório, utiliza-se da informação resultante de dados armazenados nos banco de 

dados da organização gerando o conhecimento adquirido pelas organizações. Este 

conhecimento é fruto de um processo evolutivo dos profissionais da organização que 

realizam os processos de negócios. Benjamin e Levinson (1993) consideram o 

conhecimento é um processo coletivo cultural e tratam a comunicação, seja esta 

utilizando ou não a Tecnologia da Informação, como fonte provedora da Informação, 

fonte geradora do conhecimento. 

 

A correta administração do conhecimento por parte das organizações é 

responsável por uma considerável fração do valor agregado aos seus produtos e 

serviços. Segundo afirma Drucker (1993), para as organizações  

 

”O valor é criado pela produtividade e pela capacidade de inovar, aplicando o 

conhecimento ao trabalho, criando os trabalhadores do conhecimento, fazendo com que 
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novos desafios se façam presentes: à produtividade do trabalho com o conhecimento e a 

formação deste novo trabalhador” (DRUCKER, 1993, p. 141). 

 

Stair (1998) considera que o conhecimento é resultado da aplicação de um 

conjunto de regras, procedimentos e relações a um conjunto de dados para que este 

atinja valor informacional. Uma informação idêntica, da mesma forma que um 

recurso físico, terá diferente valor para pessoas, locais e tempos diferentes, variando 

seu valor conforme o contexto existente. 

 

Cronologicamente a Tecnologia da Informação surgiu como um mecanismo 

de apoio à aquisição de conhecimento pelas organizações. Inicialmente por meio de 

equipamentos, recursos computacionais, ou hardwares que tinham a nobre 

capacidade de ampliar o poder de processamento de tarefas tipicamente manuais e 

repetitivas. Apesar do processamento ainda bastante limitado os ganhos relativos à 

redução de tempo e incremento de qualidade em uma variedade de atividades que 

demandavam grandes recursos de pessoal e custos operacionais .  

 

A função primitiva de “processamento de dados” associado ao termo 

“informática” rapidamente evoluiu para funções que envolviam além da atividade 

repetitiva de operar grandes volumes de dados para funções que além de reduzir 

custos permitem aumento de ganhos para as organizações. 

 

A TI evoluiu da orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 

estratégico dentro da organização. Albertin e Moura (2003), afirmam que em um 

ambiente cada vez mais competitivo com exigências diversas como: agilidade, 

flexibilidade e inovação, a TI torna-se algo imprescindível na atuação das 

organizações e na construção de vantagens competitivas. 

 

A visão da TI como ferramenta estratégica competitiva tem sido discutida e 

enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócio existentes, mas também 

permite que se viabilizem novas estratégias empresariais. 
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A constante evolução da Tecnologia da informação permite que as suas 

aplicabilidades sejam freqüentemente implementadas pelas organizações ampliando 

o uso e gerando novas oportunidades ao negócio (MARQUES, 2004). 

 

O conhecimento armazenado e disponibilizado através das ferramentas de 

tecnologia da informação envolve tanto aspectos técnicos quanto organizacionais, 

porém demanda compreensão e aceitação por parte da equipe funcional da 

organização que irá ser beneficiária destes conhecimentos. Para obtenção do 

sucesso na utilização do conhecimento proporcionado pela TI é necessário que as 

informações estejam alinhadas e adequadas à realidade da cultura da organização. 

 

Eventuais dissonâncias entre os conhecimentos e a cultura da organização 

implicam em fatores de resistência ao sucesso da TI no apoio à realização dos 

processos organizacionais. 

 

Walton (1994) traça um paralelo comportamental de perfís de empresas que 

utilizam TI para apoiar seus processos de negócios e destaca as divergências entre 

as formas de culturas colaborativas de cada empresa. O quadro a seguir distingue 

dois perfis de empresas e como elas realizam tarefas de TI. 

 

Efeitos na Organização 

Voltada à Aceitação 

Efeitos na Organização 

Voltada ao Comprometimento 

Monitora e Controla Distribui o poder e a informação e promove a auto-

revisão 

Rotiniza e cadencia Proporciona o discernimento e promove a inovação 

Despersonaliza Enriquece a comunicação 

Desposa os indivíduos de seu 

conhecimento 

Levanta as necessidades de habilidades e promove o 

aprendizado 

Reduz a dependência das pessoas Aumenta a importância da habilidade individual e 

motivação humana 

Quadro 2 -  A dupla potencialidade da TI sobre a organização.  
Fonte: Walton (1994). 

 

O grau de colaboração e de aceitação por parte dos colaboradores da 

empresa configura-se com um dos principais aspectos a ser considerado na 
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elaboração de qualquer projeto relacionado com Gestão de Relacionamento com 

Clientes. 

 

3.1. A Tecnologia da Informação apoiando o CRM 

O projeto de CRM geralmente se inicia a partir de uma área de negócios da 

que demonstrou maior interesse na sua implementação e conquistou a colaboração 

de outras áreas estratégicas da organização, alcançando o nível gerencial e a alta 

direção. No entanto, mesmo sendo um projeto corporativo, a sua implementação de 

CRM demanda um estudo prévio detalhado e uma estruturação em fases bem 

definidas e controladas. 

 

Esselin et al. (1996) destacam que a ênfase excessiva em aspectos técnicos 

de TI, sem a devida relevância dada aos processos internos e cultura 

organizacional, que são grandes fontes geradoras de insucesso na utilização da 

tecnologia da informação no apoio às organizações.  

 

Sendo um projeto de CRM por definição uma empreitada de nível corporativo, 

envolvendo efetivamente todas as áreas de negócios da organização, a maturidade 

dos processos de negócios da organização desempenha papel essencial na 

utilização das estratégias de CRM.  

 

Percebe-se que o CRM está diretamente associado à captura, 

processamento, análise e distribuição de dados, fato que ocorre tipicamente nos 

sistemas de informações. Então o que diferencia os aplicativos de CRM dos outros 

tipos de aplicativos? É exatamente o “foco no cliente”. O mais relevante nos 

aplicativos de CRM é a capacidade de captura e de armazenamento do maior 

número de dados possíveis sobre o cliente (SWIFT, 2006).  

 

A cultura da organização em relação à forma como a empresa trata, valoriza e 

posiciona o cliente como centro dos esforços de marketing tem importância 

fundamental no sucesso da implementação do CRM na organização. Os sistemas 
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tradicionais geralmente focam nos produtos da organização, deixando o cliente 

restrito ao papel de mero comprador da empresa, enquanto que os sistemas que 

implementam CRM, posicionam o cliente no centro e todos os relatórios e consultas 

tem o cliente como “canal de entrada” (KOTLER, 2006). 

 

Sob o aspecto sistêmico, o CRM integrado em todas as camadas da 

organização é composto pela interligação dos módulos de automação de força de 

vendas (SFA-Sales Force Automation), Gestão de Vendas, Telemarketing e 

Televendas, Serviço de atendimento e Suporte a Cliente (SAC), automação de 

marketing, ferramentas para armazenamento e exploração de informações 

gerenciais, web e comércio eletrônico. 

 

Cada um destes módulos de sistemas com características de ferramentas de 

suporte ao CRM deve preferencialmente estar integrado com o sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning) da empresa e/ou com os sistemas transacionais que 

implementam os outros processos organizacionais. Os dados que alimentam os 

sistemas de CRM são obtidos através destes sistemas transacionais, que registram 

os dados das operações do cotidiano da organização. 

 

A compreensão da necessidade de esforços conjuntos de todas as áreas da 

organização para implementação de um projeto de CRM, deve atingir todas as áreas 

da organização. Devem estar claros os objetivos da utilização do CRM, bem como a 

importância elementar de cada ela da cadeia de contato com os clientes. Cada um 

dos participantes do projeto de CRM precisa se sentir engajado e necessário na 

realização da sua parte do projeto. 

 

A área de Marketing geralmente é a fonte impulsionadora da implementação 

de um projeto de CRM, sendo prontamente seguida pela área comercial ou vendas. 

No entanto, em muitos projetos a determinação de adotar estratégias de CRM surge 

a partir da escolha da tecnologia do software. Alguns dos melhores ERP-Enterprise 

Resource Planning, utilizados atualmente pelas organizações, já disponibilizam 

módulos voltados especificamente para o CRM, e estes módulos são geralmente 
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oferecidos nas fases de aquisições do projeto de implantação dos ERPs nas 

organizações.  

 

Ocorre que antes mesmo da percepção da necessidade de melhoria da das 

relações empresa-cliente seja compreendida pela organização, o ERP se apresenta 

como uma oportunidade de utilização de um sistema que irá conduzir o processo de 

melhoria de relacionamento. A “solução”, portanto, chega antes da percepção do 

“problema” de relacionamento com clientes. E por não haver responsáveis ou 

patrocinadores que conduzam, defendam e mantenham “vivos” os princípios do 

CRM, as implementações são gradativamente abandonadas antes mesmo da 

obtenção dos primeiros resultados. Os módulos do ERP relacionados ao CRM são 

gradativamente abandonados, passando a compor números nas estatísticas de 

fracassos de implantações de estratégias de CRM pelas organizações (SWIFT, 

2006). 

 

Segundo Walton (1994), a aplicação simplista de soluções, quando 

desvinculadas das informações sobre os requisitos de negócios e o conhecimento 

dos clientes, não garante o sucesso de um projeto de CRM. O autor acrescenta 

ainda alguns outros fatores que levam ao fracasso do uso da TI como ferramenta de 

apoio ao CRM, tais como:  

 

1. Rejeição ao uso dos sistemas por deficiência em treinamento; 

2. Desestímulo dos profissionais da organização em utilizar o sistema por não 

compreender a necessidade do registro dos dados sobre as interações 

com os clientes, transparecendo ser um esforço desnecessário. O 

profissional que desempenha a função de registrar os dados não tem a 

percepção da sua finalidade e importância no processo decisório ocorrido 

em outras áreas de negócios da organização. 

 

Em relação ao objetivo desta pesquisa, cujo foco é a utilização da tecnologia 

da informação no apoio ao CRM, observa-se que é cada vez mais comum a 

implementação de projetos de integração e unificação dos ambientes, permitindo a 

adoção da abordagem de apoio integral ao cliente, por meio do desenvolvimento da 
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estratégia de visão 360 graus da organização, através da qual todas as áreas de 

negócios fornecem e recebem informações sobre os clientes. Esta estratégia prevê 

o uso compartilhado das informações anteriormente mantidas em ilhas de 

conhecimentos. As informações consolidadas viabilizam o estreitamento da relação 

do cliente com a organização, eliminando redundâncias e minimizando as 

inconsistências dos dados armazenados na organização sobre o cliente. 

 

Considerando os esforços em nível Brasil de implementações de projetos de 

CRM, a maior ou menor utilização das estratégias de CRM, encontra-se estratificada 

de acordo com o segmento do negócio de cada empresa. Os segmentos bancário e 

telecomunicações são exemplos de empresas que atingiram níveis de maturidade 

que lhes permite explorar o CRM em todas as camadas estratégicas. Já o segmento 

de varejo e indústria, apesar de possuírem muitos dados quantitativos relacionados 

a ações isoladas de implementação de recursos de tecnologia no apoio ao CRM, 

ainda carecem de informações qualitativas precisas e reutilizáveis no planejamento 

da organização.  

 

Para a estruturação dos níveis de CRM, Peppers e Rogers (2004) 

recomendam a separação em camadas de CRM de acordo com os objetivos das 

atividades que manipulam os dados e estabelecem os contatos com clientes. 

 

Inicialmente torna-se necessário definir com clareza e precisão os tipos de 

informações que são prioritárias à organização para alcançar os objetivos de gestão 

do relacionamento com os clientes. 

 

Em um segundo momento, deve ser considerando que os dados que 

alimentam o CRM são obtidos de diversas origens, tais como clientes, vendedores 

ou mesmo colaboradores internos de empresa, tornando fundamental a adoção de 

um padrão de terminologia no registro dos dados armazenados. Preferencialmente 

os dados devem ser inseridos em uma base de dados única e integrada, e que os 

identificadores de clientes sejam padronizados e explicitamente conhecidos por 

todas as áreas de negócios da Organização. 
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Os dados que devem ser armazenados devem ser claros e precisos, 

descartando situações de dubiedade que possam por em risco a qualidade da 

informação. 

 

A utilização de ambientes de sistemas integrados é fator determinante para a 

garantia de qualidade e da agilidade de obtenção de dados precisos e atuais. A 

forma mais adotada para a implementação de uma plataforma única é a utilização 

de ERPs – Enterprise Resource Planning, ou sistemas de Gestão Empresarial 

Integrada. Estes sistemas disponibilizam recursos para operacionalização de todas 

as áreas de negócios da Organização utilizando um banco de dados único. Os ERPs 

mais robustos eliminam quase que totalmente a necessidade dos chamados 

“Sistemas Periféricos” ou “Sistemas Satélites” que circundam as funções 

disponibilizadas pelo ERP, implementados as lacunas funcionais não atendidas pelo 

ERP. 

 

Os chamados Sistemas Periféricos são ferramentas de TI que desempenham 

atividades complementares às atividades realizadas pelo ERP da organização. 

Conforme aumenta o número de Sistemas Periféricos, aumenta também a 

distribuição e redundância de dados, e conseqüentemente a possibilidade de 

informações dúbias para suportar decisões operacionais, táticas e estratégicas. 

A centralização dos dados em um único banco de dados, independentemente da 

porta de entrada na empresa é certamente a forma mais eficaz de reduzir duplicação 

e desencontro de informações. 

 

 

3.2. As Camadas do CRM 

Segundo Peppers e Rogers (2004), a prática do CRM é aplicada nas 

organizações em três camadas. Cada uma destas camadas está diretamente 

associada à evolução do CRM na organização e atreladas às ferramentas de 

tecnologia que as apóiam.  
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As camadas que estruturam o CRM para a análise deste trabalho são: 

 

• Camada 1 - CRM Operacional; 

• Camada 2 - CRM Colaborativo e  

• Camada 3 - CRM Analítico.  

 

 
Figura 3 -  Estágios Evolutivos do CRM. 

Fonte: Meta (2001). 

 

Cada uma destas camadas apresenta um conjunto de estratégias de 

marketing de relacionamento que são apoiadas por recursos de TI capazes de 

amplificar os efeitos da estratégia de marketing. 

 

A organização tem a possibilidade de desenvolver parcialmente as estratégias 

de relacionamento com clientes em cada uma das três camadas de CRM, a 

depender dos interesses de captação e análise de dados a serem extraídos das 

relações com os clientes através dos pontos de contato estabelecidos. 

 

Para melhor compreender a importância e utilização das camadas de CRM 

pelas organizações, é necessário compreender cada uma destas camadas. 
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A figura 4 ilustra as principais ferramentas de TI de apoio ao CRM 

estratificada de acordo com as camadas de CRM. 
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Figura 4 -  Estratégias tecnológicas para aplicação do CRM. 
Fonte: Peppers e Rogers (2004, pg. 70). 

 

3.3. Enquadramento das ferramentas de TI nas camadas de CRM 

Compreender a amplitude dos pontos de contato entre as empresas e seus 

clientes é fundamental para perceber as possibilidades de colaboração provida pela 

TI às organizações.  

 

A seguir serão conceituadas as principais ferramentas de TI que auxiliam no 

registro e utilização dos dados relacionados aos clientes da organização. 

 

3.3.1.  O CRM Operacional 

De acordo com Berson, Smith e Thearling (2000), o CRM Operacional está 

focado nas atividades táticas e operacionais que ocorrem no cotidiano das 

organizações. Nesta camada é implementada a automação dos processos 

horizontais que estabelecem o relacionamento entre a empresa e seus clientes. As 
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principais ferramentas de TI que viabilizam os registros dos dados relativos aos 

contatos entre as empresa e os clientes estão categorizadas de acordo com  a forma 

e o local onde estão localizados os pontos de contatos, a citar: 

 

• Recursos de apoio ao escritório (Back Office), 

• Frente de loja, ou força de vendas (Front Office) e  

• Automação das equipes de vendas (Mobile Office)  

 

A camada de CRM Colaborativo, é o nível de CRM que mais obtém 

informações sobre os clientes com o objetivo de traçar perfis e padrões de 

comportamento. 

 

Ferramentas do CRM Operacional 
 

As ferramentas de CRM operacional abrangem: 

 

3.3.1.1. Automação da Força de Vendas (SFA-Sales Force Automation) 

Um das partes mais importantes de qualquer projeto de CRM é a automação 

da força de vendas, pois a equipe de vendas é responsável pela grande maioria dos 

contatos com o cliente. Peepers (2004) afirma que a adequada implementação da 

Automação da Força de Vendas é fator crítico de sucesso em qualquer projeto de 

CRM, pois, tradicionalmente o cliente sempre foi do vendedor e não da empresa, 

assim, existe uma resistência natural por parte dos vendedores em compartilharem 

conhecimento dos “seus” clientes com a organização com a qual ele (o vendedor) se 

reporta.  

 

O “antídoto” para esta situação envolve elementos relacionados ao 

envolvimento e engajamento da equipe de vendas o mais precocemente possível, 

tornando-os aliados capazes de compreender que os ganhos obtidos pela 

organização se reverterão para a própria equipe de vendas. 
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A automação da força de vendas envolve ainda diversos outras ferramentas 

de Tecnologia. Dependendo do grau de maturidade e confiabilidade da aplicação 

destas ferramentas na organização, pode ser verificado o nível de automação efetivo 

da força de vendas. 

 

Esta outra ferramenta de automação da força de vendas que pode auxiliar no 

incremento das vendas e na redução dos custos operacionais é o EDI (Troca 

Eletrônica de Documentos). 

 

3.3.1.2. EDI 

EDI - Troca Eletrônica de Documentos (Enterprise Data Interchange) 

caracteriza-se pela transmissão de dados de negócio entre empresas, de 

computador a computador, em formato eletrônico. 

 

3.3.1.3. Telemarketing e Televendas e Serviço de atendimento e Suporte a 

Cliente (SAC) 

Call center 

O Call Center é uma atividade do setor de serviços, que funciona como um 

centro de contato integrado que estabelece elo entre a organização e sua base de 

clientes.  

 

Segundo Peppers e Rogers (2000) é através do Call Center que as empresas, 

de qualquer tamanho e de qualquer mercado, podem obter melhoras significativas 

nos relacionamentos com seus clientes, seja nas vendas de serviços ou produtos. 

Eles dizem, ainda, que o Call Center é perfeito para o desenvolvimento do 

relacionamento um-a-um, que é o principal objetivo do CRM. 

 

No Brasil, os sistemas atuais de Call Center surgiram com a evolução das 

antigas centrais de atendimento ao cliente. Um call center típico dispõe de 

tecnologia de informação para automatizar os processos, e tem a capacidade de 
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suportar um grande volume de ligações simultaneamente, atendendo, mantendo o 

registro e redirecionando essas ligações quando necessário. Um call center é 

utilizado como apoio para catálogos, empresas de telemarketing, suporte a produto 

(help desk), serviços de atendimento ao consumidor (SAC) e qualquer empresas 

que use o telefone como televendas. 

 

Call center Híbrido 

Call center no qual a Central Telefônica funciona tanto como DAC - 

Distribuidor Automático de Chamadas quanto como discador, permitindo receber e 

fazer chamadas. 

 

Call center Virtual 

Nome dado a operações que têm agentes em diversas localizações 

geográficas que atendem as chamadas como uma única organização, em um único 

número de acesso. 

 

3.3.1.4. Web ou internet 

A Internet é hoje uma das principais fontes de informações sobre produtos e 

serviços oferecidos pelas empresas. Clientes potenciais clientes, consumidores 

efetivos, distribuidores, concorrentes e parceiros em qualquer parte do mundo,  a 

qualquer instante pode se utilizar da utilizam a Internet como canal de comunicação 

com a maioria das empresas. 

 

O website ou a página da empresa, vem se tornando o seu principal Cartão 

de visitas, cumprindo com maestria o objetivo de estabelecer um canal permanente 

de comunicação com o consumidor. 

 

Segundo Cavique (2003), a utilização da intenet como canal de comunicação 

com clientes auxilia com eficácia a obtenção de três conjuntos de dados de exterma 

importância na gestão de relacionamento com clientes: os dados do cliente, os 

dados da compra do cliente e os dados relativos à comunicação com o cliente.. 
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3.3.1.5. Extranet 

As extranets são redes privadas de computadores que têm o acesso externo 

à organização habilitado com o objetivo de estabelecer contato entre os dois lados 

da organização (externo e interno), sendo bastante utilizada para troca de 

informações entre parceiros de negócios e clientes com a empresa. 

 

A automação da força de vendas pode ocorrer também por meio de conexões 

eletrônicas estabelecidas diretamente entre os vendedores e a empresa utilizando-

se de ferramentas de Extranet. 

 

3.3.1.6. Comércio eletrônico 

Um dos principais pontos de contato atualmente entre o cliente e as 

organizações modernas está diretamente associado às formas de utilização da 

internet. O comércio eletrônico é implementado através do acesso à internet e há 

mais de uma década vem se desenvolvendo em crescimento acelerado, 

impulsionando vendas e firmando um novo modelo de transações comerciais entre 

as empresas e os clientes. 

 

De acordo com Albertin (2004), o Comércio Eletrônico é considerado como a 

realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico, através da aplicação intensa de tecnologias de comunicação e de 

informação atendendo os objetivos de negócios da organização. 

 

Turban (2000) considera existirem muitos benefícios tanto ao consumidor 

quanto para as empresas, advindos da utilização do comércio eletrônico. 

 

Os benefícios para o cliente ou consumidor são:  

 

1. Possibilidade de realizar consultas comparativas e compras em diversas 

empresas que disponibilizam sites de comércio eletrônico, durante vinte e 
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quatro horas por dia, sete dias por semana. As análises comparativas 

ampliam as opções de compra e melhoram a qualidade da compra, haja vista 

a maior disponibilidade de informações sobre os produtos através da consulta 

na internet, que por meio de visitas às lojas tradicionais; 

2. Possibilidade de comparações eletrônicas entre produtos, evidenciando 

características distintas entre os produtos. As análises eletrônicas em geral 

identificam as diferenças e explicam o impacto da escolha entre os produtos a 

serem comprados; 

3. Em caso de compra de produtos digitais, como é o caso de livros eletrônicos, 

revistas, apostilas e softwares, a entrega do produto pode ocorrer 

imediatamente após o término da transação de pagamento, reduzido o tempo 

de espera pela entrega, quando comparada a entrega de um produto que 

demande a necessidade de frete logístico. 

4. Ocasiona redução de preços dos produtos devido a maior possibilidade de 

concorrência eletrônica realizada pelas próprias empresas que comercializam 

os produtos, e ainda acréscimos de vantagens de condições de pagamentos 

ou características dos produtos. 

 

Considerando a visão da empresa, Turban (2000), relaciona as seguintes 

vantagens advindas da utilização do Comércio Eletrônico pelas empresas: 

 

1. Possibilidade de ampliação rapidamente a localização geográfica do público 

alvo, ampliando o mercado consumidor dos seus produtos; 

2. Redução de custos operacionais com as transações ocorridas nos eventos de 

venda e distribuição dos produtos e serviços por meio do processamento 

eletrônico das informações, dispensando infra-estruturas de lojas para 

exposição dos produtos; 

 

Entretanto, Turban (2000), destaca que existem restrições tanto de ordem 

técnica quanto de ordem não-técnica para o desenvolvimento do comércio 

eletrônico. 

 

As principais razões de ordem técnica são: 
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1. Falta de confiança dos clientes no websites de Comércio Eletrônico; 

2. Falta de confiança na infra-estrutura de telecomunicações que é utilizada 

para a realização das operações on-line impedindo que muitos clientes 

forneçam dados confidenciais de seus cartões de créditos e contas 

bancárias por meio de um contato eletrônico; 

3. Dificuldades de integração dos softwares utilizados no desenvolvimento de 

websites com os bancos de dados para armazenamento de informações 

utilizados pelas empresas. 

 

As principais razões de ordem não-técnica se referem a: 

 

1. Custo de implantação de infra-estrutura diferenciada para atendimento 

de operações on-line; 

2. Segurança e privacidade percebidas pelo cliente; 

3. Resistência por parte dos clientes em adquirir produtos sem antes 

tocar e experimentar; 

4. E ainda a impossibilidade de acesso para transações on-line por 

grande parte da população mundial. 

 

A importância do CRM Operacional 

 

Os dados obtidos através das ferramentas de CRM Operacional são 

fundamentais para que os outros níveis de CRM possam obter sucesso nas suas 

finalidades, no entanto, com freqüência os dados obtidos não cumprem a missão de 

serem fontes de análises mais complexas que possam gerar ganhos e vantagens. 

Quando mal interpretados, os dados captados pelo CRM operacional, passam a ser 

fonte de prejuízo para as organizações por meio de ações de marketing incoerentes 

com os fatos apresentados por meio dos dados. 

 

Para ilustrar esta situação, pode ser citado o caso de empresas que se utilizam 

desses dados para pressionarem a equipe interna que capta as informações a ser 

mais produtiva e eficiente nas suas atividades, os induzindo a adulterarem ou 
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omitirem informações que poderiam ser úteis à empresa. Um exemplo destas 

situações é o preenchimento de visitas “fantasmas” pelo vendedor que precisa 

cumprir metas semanais de visitas. Os registros são realizados, porém a visita 

nunca ocorreu. A análise simplista desta situação induz a ações muitas vezes 

onerosas e que não solucionam efetivamente o problema de número reduzido de 

visitas. 

 

3.3.2.  O CRM Analítico 

O CRM Analítico é um conjunto de instrumentos de análise que auxiliam na 

previsão, medição e otimização do relacionamento com os clientes. Possibilita a 

realização de análises estruturadas. 

 

Na camada do CRM analítico é onde está localizada a inteligência da 

estratégia de CRM, pois possibilita a definição de estratégias considerando as 

diferenciações e preferências dos clientes, permitindo a identificação de suas 

necessidades. 

 

O CRM analítico é o objetivo maior das camadas de CRM Operacional e CRM 

Colaborativo abordando as tarefas táticas e estratégicas. Os dados coletados 

através do CRM colaborativo e Operacional são armazenados em um banco de 

dados centralizado e integrado, gerando subsídio de análise e decisão para toda a 

organização. Através das análises é possível determinar o grau de fidelização dos 

clientes, preferências e rejeições a produtos e serviços.  As conclusões obtidas 

através da análise realizada através de ferramentas de Data Mining, permite ações 

estratégicas sobre valor de cliente, perfis de compra, dentre outras, identificando 

demandas reprimidas e oportunidades de negócios, melhorando relacionamento 

com clientes já existentes e ampliando penetração de mercado com a conquista de 

novos nichos (PEPPERS e ROGERS, 2004). 

 

A utilização integrada das três camadas de CRM (Operacional, Colaborativo e 

Analítico) possibilita aos profissionais de Business Intelligence (Inteligência do 
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Negócio) proverem às organizações modelos de dados que armazenem informações 

estratégicas consolidadas em plataformas de datamarts e datawarehouse. 

 

Através da transformação de dados em informações e informações em 

conhecimento, as organizações se tornam aptas a fornecerem tratamento 

diferenciado aos seus clientes, obtendo as vantagens do marketing one-to-one, 

somente possível para grandes empresas através do apoio da tecnologia da 

informação. 

 

Entretanto, o amplo investimento atualmente realizado pelas organizações em 

ferramentas de apoio ao marketing de relacionamento no sentido de ampliar canais 

de comunicação, e conseqüentemente de vendas, muitas vezes esbarra em 

números financeiros que não justificam o investimento dentro de prazos razoável 

para os padrões de competitividade do mercado (ROI-Return Over Investiment). A 

visão 360 graus do perfil de cada cliente pretendida pela captação e armazenagem 

dos dados obtidos através das camadas de CRM implementadas na organização 

não garante que o conhecimento e expertise para a percepção de quem é o seu 

cliente, como se comporta e o que deseja, impedindo o mapeamento de ações 

estratégicas pelas organizações.  O destino final dos dados obtidos e da Informação 

resultante da transformação dos dados brutos, é a geração do Conhecimento para 

organização, assim cabe ao CRM garantir que este conhecimento seja entregue e 

disponibilizado ao suporte à decisão em toda a extensão da organização, atingindo 

todos que estão envolvidos no processo decisório com foco na obtenção de lucro. 

 

Ferramentas do CRM Analítico 
 

A partir de informações geradas através dos processos organizacionais são 

registrados os dados que podem posteriormente ser verificados e analisados através 

das ferramentas analíticas de CRM. Estas são fontes de obtenção de informações 

precisas e detalhadas sobre as mais variadas visões do cliente, como por exemplo: 

a capacidades de compra dos clientes. O CRM analítico provê à organização a 

visibilidade necessária para direcionar esforços para os clientes mais rentáveis no 

decorrer do tempo.  
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3.3.2.1. Ferramentas para armazenamento e exploração de informações 

gerencias; 

Para que sejam tomadas ações de marketing que surtam o efeito esperados 

nos clientes, a empresa precisa conhecer seus clientes, e a forma de conhecer 

clientes é coletando e armazenando informações sobre eles. Um banco de dados de 

clientes é um conjunto de dados abrangentes sobre clientes atuais ou potenciais, 

atualizado, acessível, e organizado para fins de marketing (KOTLER, 2006). 

 

3.3.2.2. Data Marketing 

Database Marketing é o processo de construir, manter e usar os bancos 

de dados de clientes com o objetivo de efetuar contratos e transações que 

auxiliem na construção de relacionamento com o cliente. Database marketing 

não deve ser confundido com “mala direta eletrônica”, que nada mais é que uma 

lista estruturada de clientes. O banco de dados de clientes contém informações 

em diversos níveis, documentando as transações, questionamentos e qualquer 

outra forma de contato entre a empresa e o cliente (KOTLER, 2006). 

 

3.3.2.3. Data Warehouse 

Um data warehouse, ou armazém de dados, ou depósito de dados, é um 

sistema de informação utilizado para armazenar dados relacionados às operações 

realizadas em uma organização.é uma base de dados históricos e integrados 

contendo informação de todas as áreas da organização e deve fornecer uma visão 

única orientada a assuntos dos dados da organização. 

 

Os dados das transações são armazenados de forma estruturada em bancos 

de dados consolidados. O desenho estrutural da base de dados favorece a extração 

de relatórios e a análise de grandes volumes de dados para análises estratégicas 

que facilitam a tomada de decisão e a visualização de eventos futuros baseados em 
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séries históricas de repetição ocorridas no passado. As análises sobre séries 

históricas de repetição decorrentes de fatores diversos como sazonalidade de 

vendas ou vendas decorrentes de fenômenos diversos permitem uma maior clareza 

quanto ao comportamento do mercado consumidor (INMON,1997). 

 

Os dados armazenados em um data warehouse são extraídos do ambiente de 

produção da empresa, sendo selecionados e depurados com a finalidade de 

processamento de consulta para análises específicas a serem realizadas em um 

segundo momento. O objetivo de um data warehouse é fornecer uma imagem única 

da realidade do negócio (INMON;HACKATHORN, 1997). 

 

Por uma questão de consistência das informações Peppers e Rogers (2004) 

defendem que o Data Warehouse (DWH) deve ser o único repositório de dados a 

ser utilizado para Data Mining (Mineração de Dados), OLAP (Online Analytical 

Processing ou Processo Analítico em Tempo Real) e geração de relatórios 

analíticos.  

 

O data warehouse apesar de se configurar como um deposito de dados de 

grande utilidade às organizações, o mesmo por si só não disponibiliza as 

informações utilizadas para as decisões dos gestores das áreas de negócios da 

empresa, torna-se portanto necessário a existências de outras ferramentas que 

possam recuperar estes dados com a finalidades específicas de análises para 

tomadas de decisões.  

 

Ferramentas de Extração de Dados 

Atualmente as formas mais comuns de extração destes dados são: 

• Ferramentas OLAP (Online Analytical Processing ou Processo 

Analítico em Tempo Real); 

• Ferramentas de Data Mining ou Mineração de Dados. 

• EIS (Executive Information Systems); 

• Ferramentas de consulta e emissão de relatórios; 
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As ferramentas OLAP se baseia em consultas realizadas por um analista que 

conhece a questão a ser investigada. Este analista elabora hipóteses e executa a 

ferramenta para confirmar ou refutar as hipóteses. 

 

O Data Mining parte de premissas distintas, nas quais o analista desconhece 

parcial ou totalmente a questão e executa consultas exploratórias em busca de 

adquirir conhecimentos novos sobre a questão investigada.  

 

Os EIS ou Sistemas de Informações Executivas são sistemas de informações 

que tem como principal função disponibilizar informações para os decisores das 

organizações, assim como os relatórios e consultas, que se baseiam geralmente em 

estruturas lineares de informações obtidas dos diversos bancos de dados da 

organização. 

 

As ferramentas OLAP e Data Mining disponibilizam uma visão 

multidimensional dos dados da organização, ao contrário do que ocorre com 

relatórios gerados pelo EIS ou gerados por ferramentas de consultas e relatórios que 

apresentam uma visão tabular dos dados, limitando o nível de aprofundamento das 

respostas oferecidas às perguntas do solicitante da informação, no caso, os 

decisores. 

 

3.3.2.4. Automação de marketing 

A automação do marketing é um recurso de tecnologia da informação 

relacionado à gestão do relacionamento com clientes e visa sistematizar as ações 

de marketing adotadas pela organização, utilizando-se de informações disponíveis 

no banco de dados sobre os clientes da organização. 

 

Ações como gerenciamento de campanhas e personalização de perfis de 

clientes podem, por meio destas ferramentas, serem disponibilizadas 
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automaticamente para a empresa através de sistemas aplicativos específicos para 

estas análises. 

 

3.3.3.  O CRM Colaborativo 

O CRM Colaborativo estabelece os contatos com o cliente, operando como canal 

de comunicação, obtendo e fornecendo informações para a empresa e para seus 

clientes.  

 

Ferramentas do CRM Colaborativo 
 
3.3.3.1. Automação de contato por voz 

A URA ou Unidade de Resposta Audível é um sistema eletrônico digital 

composto por softwares e hardwares específicos que tem a função de automatizar 

tarefas básicas de telefonia, tais como atender ligações, realizar chamadas, 

reconhecer dígitos e voz, dentre outras funções. A utilização de URAs pelas áreas 

de atendimento das empresas tem por objetivos a redução de custos com pessoal e 

padronização de procedimentos operacionais de contato entre a empresa e os 

clientes. 

 

O DAC ou Distribuidor Automático de Chamadas é outro recursos eletrônico 

de telefonia digital que tem a função de distribuir uniformemente chamadas 

telefônicas de entre os agentes disponíveis em um call center. Esta funcionalidade 

implementa agilidade e permite que as tarefas a serem partilhados por igual entre os 

agentes do call Center, minimizando o tempo dispêndio pelo cliente em filas 

chamadas.  

 

3.3.3.2. Fax 

O fax é um recurso de tecnologia de transmissão eletrônica de documentos 

através de linha telefônica. Surgiu como evolução do telex, apresentando-se na 
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época como uma revolução dos meios de comunicações tradicionais. A evolução do 

fax foi a transformação da impressão em arquivo eletrônico gerado pelo e-mail. 

Apesar do surgimento do e-mail ter reduzido o volume das correspondências 

enviadas através de fax, este ainda é um recurso de tecnologia quase que 

indispensável em qualquer organização, principalmente devido a realidade do Brasil, 

onde muitos clientes ainda não estão efetivamente conectados à internet, e não 

possuem endereços eletrônicos e computadores para envio e recebimento de e-

mails. 

 

3.3.3.3. E-mail 

O e-mail ou correspondência eletrônica vem cada vez mais se firmando como 

uma das mais importantes ferramentas de suporte à comunicação nas modernas 

organizações. Os contatos que ocorriam anteriormente de forma verbal ou por meio 

da escrita convencional, com correspondências, estão sendo rapidamente 

substituídos por comunicações eletrônicas proporcionadas pela internet. A 

comunicação quase que instantânea, permite ações mais rápidas e finalizações 

comerciais mais satisfatórias tanto para a empresa quanto para os clientes. 

 

Segundo afirma Shell (2006), a dependência das organizações em relação à 

utilização do e-mail na realização das operações do dia-a-dia tem atingido níveis de 

complexidade que eventuais interrupções nos serviços de entrega de e-mails pode 

comprometer sensivelmente os resultados de diversos setores das organizações. 

 

Shell (2006) argumenta que a utilização do e-mail como ferramenta de 

negociação pelas organizações com seus clientes demanda treinamentos 

especializados com o intuito de preparar os colaboradores das organizações a 

operarem com a nova tecnologia. Cada vez mais os negócios são realizados via e-

mail, porém a utilização indevida do e-mail pode trazer conseqüências indesejáveis 

tanto para o cliente quanto para a organização. O autor afirma que há pesquisas que 

demonstram haver maior probabilidade de surgir um conflito em conseqüência de 

correspondência eletrônica do que através das comunicações interpessoais.  
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Shell (2006) constatou a existência de três problemas principais decorrentes 

de em negociações realizadas por e-mail:  

1. O isolamento dos envolvidos no processo de comunicação. Este 

isolamento reduz a consciência interpessoal e leva as pessoas a terem 

menos empatia pelos outros; 

2. A Informalidade ao se escrever as mensagens, pode tornar a 

comunicação casual e encoraja a rudeza, o que pode ser encarado 

como falta de consideração pela outra parte, onde “Um pedido 

enérgico pode ser interpretado como uma ordem”. 

3. A limitação da comunicação ao texto escrito, não evidencia as 

expressões faciais e tom de voz, dentre outros elementos que são 

importantes na qualidade das negociações. 

 

Relevados os problemas da utilização dos e-mails para negociação, constata-

se finalmente que os benefícios, em geral, superam as desvantagens oferecidas. O 

distanciamento imposto pelas correspondências eletrônicas, o que pode ser benéfico 

para as pessoas que já apresentam dificuldade de relacionamento, além de 

proporcionar pausas para reflexão entre as rodadas de negociações, oferecendo 

oportunidades para uma análise mais cautelosa em oposição a respostas 

automáticas, dadas em momentos de grande emoção. 

 

3.3.3.4. Mala Direta e o E-Mail Marketing 

A Mala Direta e o E-mail Marketing são duas outras formas de contato 

colaborativo que ocorrem entre os clientes e as empresas. Conceitualmente ambas 

se baseiam no mesmo princípio de envio de uma mensagem da empresa para o 

cliente, caracterizando-se como ferramentas de marketing direto. 

 

Cada vez mais as empresas se utilizam do e-mail marketing se beneficiando 

das vantagens oferecidas por este instrumento em relação a mala direta tradicional, 

tais como: 
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• Entrega instantânea da mensagem ao destinatário; 

• Redução de custo para criação e envio da comunicação; 

• Possibilita acompanhamento on-line dos resultados de campanhas de 

marketing, através do monitoramento de acessos aos links inseridos na 

comunicação. 
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4   METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos que 

fundamentaram a realização da pesquisa.  

O trabalho está estruturado em quatro fases, descritas conforme figura 5. 

 

 

Figura 5 -  Diagrama da Estrutura Metodológica da Pesquisa. 
Fonte: Produzido pelo autor (2008). 
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A pesquisa em questão foi uma primeira tentativa do autor de identificar e 

dimensionar os impactos da utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação 

na implantação de CRM. Na literatura pesquisada, as ferramentas e os resultados 

alcançados com os esforços de utilização de estratégias de CRM aparecem de 

forma pouco conclusivas. 

Este capítulo de metodologia da pesquisa está organizado em quatro 

tópicos: 

O item 4.1 descreve o método e o tipo de pesquisa utilizada. O item 4.2 

descreve o instrumento de coleta de dados aplicado na pesquisa de campo. O Item 

4.3 trata da definição da amostra a ser analisada através dos questionários e 

entrevistas realizadas. A realização da coleta dos dados e a análise dos dados são 

apresentadas no item 4.4. 

Segundo Godoy (1995), em se tratando de problemas pouco 

aprofundados e de pesquisa de cunho exploratório, recomenda-se uma investigação 

qualitativa, conforme foi realizada na primeira fase da pesquisa. Nesta fase, foram 

identificadas as ferramentas de tecnologia da informação utilizadas em toda a 

amplitude da organização. As informações foram obtidas através do questionário 

aplicado. 

Na segunda fase da pesquisa, adotou-se um caráter de análise 

quantitativa com objetivo de aprofundamento do estudo do CRM na organização, 

considerando áreas de negócios específicas da organização. 

Segundo Godoy (1995), o caráter qualitativo é dado quando se têm 

questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o 

estudo se desenvolve, enquanto os estudo quantitativo é aplicado para avaliações 

direcionadas em maior profundidade, com isso justifica-se as duas abordagens 

adotadas na presente pesquisa.  

Quanto ao método utilizado na pesquisa, optou-se pelo estudo de caso 

por se tratar de um tema de recente aplicação efetiva nas empresas brasileiras, 
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como se pode verificar através dos dados apresentados na pesquisa do Painel CRM 

Brasil realizado em 2006 e 2007.  

Segundo Yin (2005), um estudo de caso pode ser utilizado para descrever 

uma intervenção do investigador de um contexto contemporâneo na vida real em 

que o fato ocorre e busca averiguar questões do tipo “quais” e “como”, e portanto 

bastante aderentes à proposta deste trabalho.  

Conforme cita Yin (2005), em geral, os estudos de caso representam a 

estratégia preferida quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real, dentro de um espaço claramente 

delimitado, como é o caso da organização em questão.  

Yin (2005) sugere ainda a utilização desejável de seis fontes de 

evidências para que se obtenha o máximo de informações sobre o caso estudado, 

são elas: (1) documentação; (2) registro em arquivos; (3) entrevistas; (4) 

observações diretas; (5) observações participantes; (6) artefatos físicos. Buscou-se 

aqui a utilização do maior número possível destas fontes de evidências que, na 

visão de Yin (2005), são complementares e fontes geradoras de informações de 

diferentes graus de importância. A maior quantidade de fontes possíveis utilizada na 

investigação conduz as análises para conclusões mais precisas sobre o estudo. 

Conforme Yin (2005), a entrevista é uma das mais importantes fontes de 

informações para a realização de um estudo de caso, seguida da aplicação de 

questionários com a amostra analisada. 

No trabalho em questão foram utilizadas diversas destas fontes de dados 

sugeridas por Yin, a citar: documentação, entrevistas, observações diretas e o 

questionário aplicado. 

Os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa envolveram o 

levantamento bibliográfico dos dois principais temas abordados neste trabalho, a 

citar: CRM e Tecnologia da Informação. 

As pesquisas se basearam na análise de normas e procedimentos da 
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organização, e principalmente no documento de processos internos, denominado 

Manual da Organização. A observação direta da realização de procedimentos 

operacionais foi também utilizada como fonte informação na fase de coleta de 

dados. A investigação foi complementada por meio da aplicação dos questionários 

e, complementadas com a realização de entrevistas e aplicação de questionários.  

O roteiro das questões foi elaborado a partir da revisão da literatura citada 

anteriormente e buscou principalmente: 

1) Obter junto à empresa estudada informações sobre a utilização de 

estratégias de CRM pela Organização; 

2) Compreender o grau de maturidade das diversas áreas de negócios 

estudadas em relação à utilização de estratégias de CRM; 

3) Averiguar a importância do CRM para a empresa como um todo; 

4) Compreender com a Tecnologia da Informação apóia a implementação 

de estratégias de CRM; 

5) Identificar as ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) que são 

efetivamente utilizadas pelas diversas áreas de negócios da 

organização; 

6) Verificar o grau de utilização das ferramentas de TI e a satisfação 

alcançada pelos profissionais que se utilizam das ferramentas de TI 

para a implementação de atividades de CRM. 

 

4.1. Método e tipo de pesquisa 

O procedimento metodológico para o atendimento aos objetivos propostos 

nesta pesquisa permite classificar este trabalho como quali-quantitativo. Os dados 

coletados em forma de questionário foram submetidos a um tratamento estatístico 

para análise do problema. Por outro lado, foram conduzidas entrevistas paralelas, 

não estruturadas para a obtenção de informações complementares que não 

poderiam ser coletadas através de questionários com perguntas fechadas, portanto 

esta pesquisa também pode ser classificada como qualitativa. 
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4.2. Os instrumentos de coleta de dados 

O instrumento primário de coleta de dados foi um questionário semi-

estruturado, composto de 16 questões que exploraram aspectos associados tanto ao 

CRM quanto à Tecnologia da Informação, conforme apresentado no anexo 1. 

A coleta dos dados se deu por meio de questionários auto-aplicáveis, 

entregues por meio impresso aos respondentes. O instrumento também foi 

disponibilizado em formato eletrônico, para devolução via e-mail, caso fosse 

solicitado. As respostas aos questionários foram realizadas em condição de total 

confidencialidade quanto à identificação do respondente, como forma de prover mais 

liberdade de respostas aos profissionais pesquisados. 

O questionário foi aplicado em campo para coleta dos dados primários. 

Na seqüência, foram realizadas entrevistas não estruturadas com executivos e 

colaboradores-chaves da empresa pesquisada para aprofundamento de análises 

consideradas pelo autor desta pesquisa como carentes de maior detalhamento. 

Para Trivinõs (1987), a entrevista semi-estruturada apresenta-se como 

um dos principais instrumentos para pesquisa, pois valoriza a presença do 

investigador e proporciona ao entrevistado a liberdade e espontaneidade de suas 

manifestações. 

Ao questionário se seguiram as entrevistas para obtenção de informações 

complementares às questões investigadas. 

 

A seleção da empresa para a realização do estudo de caso baseou-se em 

diversos critérios que indicavam grande possibilidade de aprofundamento do estudo, 

considerando os seguintes argumentos sobre a empresa pesquisada: 

1. Clara definição da estrutura organizacional; 

2. A existência de processos de negócios formalizados, 

documentados e aplicados através de toda a organização; 
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3. Utilização de ferramentas de CRM em todas as camadas 

estratégicas, sejam elas, Operacional, Colaborativo e Analítico. 

4. Elevado grau de representatividade da empresa no segmento 

industrial brasileiro, haja vista se tratar de uma empresa líder 

nacional em diversos segmentos nos quais atua; 

5. Distribuição geográfica da empresa em todo o Brasil, com plantas 

produtoras e unidades de distribuição em grande parte dos estados 

brasileiros. Esta distribuição garante a ocorrência de contatos 

freqüentes com clientes que apresentam alto grau de diversidade 

em suas relações estabelecidas com a empresa, obrigando a 

existência de flexibilidade por parte da empresa em relação aos 

tratamentos dispensados a cada um destes clientes. 

 

4.3. Unidade de Análise 

A unidade de análise para efeito deste estudo é a área de negócios 

investigada na organização. Para a identificação das áreas de negócios 

selecionadas para a aplicação do estudo, foram considerados aspectos como 

número de pontos de contatos entre a área e o cliente e outros critérios relacionados 

à relevância destes processos empresariais na gestão de relacionamento com 

clientes. 

De acordo com Garvin (1998), existem três categorias básicas de 

processos empresariais: 

 1. Os Processos de Negócio (ou de cliente), que são aqueles que 

caracterizam a atuação da empresa e são suportados por outros 

processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido 

por um cliente externo; os processos. 
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2. Os Processos Organizacionais ou de Integração Organizacional, que 

são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento 

coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de seu 

desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos processos de 

negócio e 

 

3. Os Processos Gerenciais, que são focalizados na atuação dos 

gerentes e 

suas relações hierárquicas, incluindo as ações de medição e ajuste do 

desempenho da organização. 

 
Considerando as divisões formais de responsabilidade e atribuições de 

tarefas específicas de cada área de negócio da organização e tendo por foco a 

Gestão de Relacionamento com Clientes, esta pesquisa buscou investigar somente 

as áreas de negócios que potencialmente se classificam como “áreas de ponto de 

contato” direto ou indireto com os clientes da empresa.  

Intencionalmente, com o intuito de não dispersar o foco da pesquisa, 

foram desconsiderados alguns setores intermediários da empresa, que 

desempenham atividades de processos de trabalho internos com alcance 

estritamente limitado às fronteiras internas da organização. 

A pesquisa e as entrevistas foram realizadas principalmente com 

profissionais ocupantes de cargos de gestão e coordenação das áreas de negócios 

investigadas. 

Os questionários foram aplicados com 51 colaboradores da empresa 

atuantes nas seguintes áreas de negócios:  
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Área de Negócio Quantidade de 
colaboradores 

respondentes do 
questionário 

Tecnologia e Processos 2 
Atendimento ao Consumidor 2 

Gestão de Grandes Contas de Clientes 2 
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 3 

Produção 8 
Planejamento 2 

Tecnologia da Informação 7 
Trade Marketing 2 

Vendas 7 
Controles de Produção 1 

Logística 4 
Central de Atendimento a Clientes 3 

Gestão de Contrato  2 
Financeiro/Contas a Pagar 2 

Financeiro/Fiscal 2 
Financeiro/Contas a Receber 2 

Total 51 
Quadro 3 -  Resumo dos profissionais entrevistados por área de negócio.  

Fonte: Produzido pelo autor desta obra. 

 

A definição das áreas de negócios a serem investigadas partiu de 

investigações preliminares que visaram identificar as áreas que representam os 

pontos de contatos entre a empresa e os clientes. Preferencialmente foram 

abordados profissionais ocupantes de cargos de liderança considerando que estes 

profissionais apresentam um elevado grau de conhecimento das missões da sua 

área de negócio e uma visão estratégica dos impactos das suas atividades para o 

êxito da realização dos processos internos da organização. A proposta de buscar 

esta classificação hierárquica de profissionais foi obter o máximo de detalhamento 

sobre a percepção dos aspectos de investigação que objetivam esta pesquisa. 

Os dados de campo foram coletados em duas fases, sendo a primeira, 

onde foram aplicados os questionários, realizada no período de Março a Maio de 

2008 em diversos estados do Brasil. Os questionários foram enviados por e-mail e 

posteriormente tabulados. 

Na fase de aplicação dos questionários, foram realizadas pesquisas em 

nas áreas da organização que estabelecem ponto de contato com clientes, 



 

85 

objetivando obtenção de dados quantitativos e direcionadores da segunda fase da 

coleta.  

A segunda fase da coleta foi realizada no período de julho e agosto de 

2008. O público entrevistado foi um sub-conjunto dos profissionais envolvidos na 

coleta de dados via questionário e foi selecionado de acordo com os objetivos da 

pesquisa de aprofundamento da análise em áreas específicas da organização. 

Foram realizadas entrevistas com os gestores das áreas sobre as quais a pesquisa 

foi direcionada. As entrevistas foram realizadas por telefone, quando o interlocutor 

se encontrava em outra cidade, ou presencial sempre que possível. 

As entrevistas, não-estruturadas, foram realizadas com o apoio do 

questionário respondido previamente pelo colaborador. As questões da entrevista 

buscaram detalhar informações sobre questões de interesse para ao 

aprofundamento do trabalho. As entrevistas duraram entre 10 e 30 minutos e foram 

registradas individualmente por meio escrito. As informações coletadas buscaram 

esclarecer questões ou dirimir dúvidas geradas a partir da aplicação dos 

questionários. As áreas de negócios entrevistadas estão descritas no  foram as 

seguintes:  

Área de Negócio Quantidade de 
colaboradores 
entrevistados 

Tecnologia e Processos 1 
Atendimento ao Consumidor 2 

Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 1 
Planejamento 1 

Tecnologia da Informação 3 
Trade Marketing 1 

Vendas 2 
Financeiro 2 

Total 13 
Quadro 4 -  Quadro resumo dos profissionais entrevistados por área de negócio.  

Fonte: Produzido pelo autor desta obra. 

 

Os dados coletados nos questionários e entrevistas foram analisados com 

a utilização do software SPSS versão 13. Foi realizada análise descritiva de cada 

um das questões. Para as perguntas que verificaram grau de importância para os 

itens da questão, foi realizada tabulação no formato de escala de grau de 
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importância, variando entre: alto, médio, baixo, nenhum ou desconhece.  

Cada questão foi inicialmente analisada de forma independente e 

individualizada, passando em uma segunda fase a compor a análise global da 

realidade identificada sobre o CRM na organização. 

Os critérios de análises que conduziram as interpretações dos dados se 

basearam na busca das respostas dos objetivos específicos deste trabalho visando: 

Identificar as ferramentas de TI que possibilitam a implementação de atividades de 

gestão de relacionamento com clientes em cada área de negócio; Identificar dentre 

as ferramentas disponíveis, quais delas são efetivamente utilizadas pela empresa; 

Identificar os resultados positivos gerados para a organização em decorrência da 

utilização das ferramentas de TI no apoio ao CRM. 

 



 

87 

5   O ESTUDO DE CASO 

A empresa pesquisada atua no ramo de produção de bens de consumo 

do segmento de alimentos, com 27 unidades de faturamento distribuídas nas cinco 

regiões do Brasil. 

A sede da empresa é geograficamente localizada em Fortaleza – Ceará. 

O Escritório Central coordena as operações de vinte e sete outras unidades, dentre 

elas encontram-se as várias Unidades Produtoras (Plantas), Centros de Distribuição 

e Unidades de Faturamento que compõem o grupo empresarial.  

O Escritório Central realiza a gestão tática e estratégica unificada, 

ocupando a função de centro decisório de toda a organização.  

Via de regra a utilização de estratégias de CRM são coordenadas à partir 

de esforços iniciais gerados à partir do Escritório Central. Estes esforços 

coordenados atingem as unidades controladas de acordo com a camada de CRM a 

ser utilizada pela organização. 

 

5.1. A Estrutura Organizacional 

Segundo Swift (2001), a estrutura básica de uma organização voltada à 

utilizar estratégias de CRM deve estar alinhada com o processo de comunicação 

que conecta as diversas áreas de negócios que constituem a empresa. A estrutura 

deve possuir canais de comunicação confiáveis e de ágeis para que os dados 

captados possam ser utilizados por toda a organização. 

A empresa objeto deste estudo, é apresenta uma estrutura bem definida e 

hierarquizada, como evidenciado na figura 6. 
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Figura 6 -   Estrutura Organizacional da Empresa Objeto da Pesquisa. 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Cada categoria de profissionais da organização, nos diferentes níveis 

hierárquicos, desempenhar parte das tarefas de processos de trabalho que 

permeiam toda a organização, com o foco final nas vendas e conseqüentemente nos 

clientes. 

Sob o ponto de vista dos especialistas em análise do trabalho humano 

(CAMERON et al., 1995), conceitua-se processo de trabalho como a maneira 

particular de realizar um determinado conjunto de tarefas.  O Processo de Negócios 

é a forma como as tarefas ocorrem nas empresas (LIPNACK, STAMPS, 1997), e 

segundo Malone et al. (1997), a maneira mais abrangente de definir processo 

empresarial é “como produzir alguma coisa”. 

Para efeito de análises específicas sobre as organizações, como é o caso 

desta investigação, recomenda-se a segmentação dos tipos de processos de acordo 

com critérios acadêmicos. Consideramos a separação dos Processos de Produção 
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dos bens e serviços produzidos dos demais processos que ocorrem na empresa, ou 

seja, os processos relacionados com a gestão da empresa e os de apoio aos 

processos produtivos (HARRINGTON, 1991). 

 

5.2. Aplicação dos Questionários e Entrevistas 

A Seleção das funções profissionais a serem coletadas para entrevistas e 

aplicação de questionários considerou todas as áreas da empresa que estabelecem 

contato direto ou indireto com clientes 

Para esclarecer a abordagem adotada na realização das entrevistas e 

aplicações de questionários, será apresentada a seguir a linha de raciocínio lógico 

considerada para cada um dos aspectos de investigação aplicados na pesquisa. 

As Questões relacionadas como grau de interação e freqüência de 

contato, visaram determinar a proximidade do relacionamento profissional entre a 

organização e os clientes. Verificando que determinadas áreas da organização 

estabelecem contatos diários enquanto outras áreas estabelecem contatos 

eventuais, porém não menos relevantes quanto aos objetivos deste estudo. 

Objetivando conhecer as ferramentas de tecnologia da informação 

atualmente disponíveis na organização para a efetivação do registro dos dados das 

interações, foram incluídos questionamentos relacionados ao tipo de sistema 

utilizado, considerando sistemas de desenvolvimento interno à organização, 

sistemas adquiridos de empresas terceiras, planilhas eletrônicas, controles manuais 

das interações. Foi ainda considerada a possibilidade de não haver documentação 

do contato estabelecido com o cliente. 

Para verificar a sensibilidade dos profissionais entrevistados quanto à 

freqüência com a qual a organização planeja e realiza estratégias associadas a 

Gestão de Relacionamento com Clientes – CRM, foi questionada a percepção 

individual de cada profissional sobre este dado. Esta questão considera somente as 

informações da “percepção do entrevistado”, sem considerar documentação formal 
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da organização quanto às políticas e procedimentos de desenvolvimento de 

estratégias de CRM efetivamente implementadas na organização. A percepção do 

profissional atuante na organização, para efeito desse estudo, apresenta maior 

relevância que os dados oficiais pretendidos pela alta direção da organização, haja 

vista que a percepção dos profissionais demonstra a realidade aplicada à 

organização. 

Foi considerada a visão de cada um dos entrevistados quanto ao retorno 

financeiro obtido pela organização por meio do planejamento, desenvolvimento e 

efetiva adoção de estratégias relacionadas à Gestão de Relacionamento com 

Clientes, verificando se o esforço organizacional despendido com o CRM gera 

efetivamente vantagens financeiras. 

Para aprofundar a compreensão do impacto do CRM em cada área 

estudada da organização, foram incluídas questões mais amplas que verificaram a 

relação causa-efeito do CRM em ações organizacionais nos níveis operacionais, 

táticos e estratégicos. 

Estas questões buscaram compreender o grau de importância dos 

motivos que levam uma organização a implementar estratégias de CRM, 

considerando os pressupostos da compreensão dos interesses dos clientes, além do 

fortalecimento do vínculo empresa-cliente e a compreensão dos desejos e 

necessidades do cliente - fator incremental da relação da empresa com o cliente. 

Buscando conhecer a percepção dos profissionais entrevistados, quanto à 

importância e necessidade do acompanhamento dos interesses do público alvo da 

organização através de pesquisas de mercado, foi questionado o grau de relevância 

das pesquisas em várias etapas dos processos organizacionais, desde o 

desenvolvimento de produtos, passando pelo planejamento estratégico de vendas, 

até o momento de entrega ao cliente, onde poderá ser verificado seu grau de 

satisfação com aquisição do produto. 

Considerando que o contato mais direto entre a organização e os clientes 

é realizado através dos seus vendedores – força de vendas, foi questionado o grau 

de participação efetiva destes profissionais na: captação e registro dos dados 
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obtidos através dos contatos com os clientes. Funções vitais para o sucesso da 

operação de vendas, tais como a prospecção de novos clientes, a garantia da 

qualidade dos dados cadastrais de cada cliente já efetivado na carteira de vendas da 

organização, a aplicação de pesquisas estruturadas por meio de questionários e a 

avaliação de satisfação do cliente com os produtos e serviços prestados da 

organização. 

Além dos dados obtidos através do canal estabelecido pela equipe de 

vendas no desempenho de suas funções em campo, foi questionado nas entrevistas 

quais os outros meios de contato utilizados pela organização para captar e registrar 

informações sobre os clientes. Desde a utilização de recursos tradicionais utilizando 

correios, até a utilização de meios eletrônicos como internet e pesquisas on-line. 

Aprofundando na visão estratégica da utilização do CRM pela 

organização, a pesquisa buscou permitir visualizar as ferramentas estratégicas de 

gestão atualmente utilizadas. Várias dessas ferramentas estão diretamente 

associadas à Tecnologia da Informação, sendo improvável e inviável sua adoção 

sem o suporte tecnológico provido pela TI, dado o grande volume de dados 

armazenados e manipulados para a obtenção de informações úteis a finalidades 

estratégicas. A título de exemplo desta afirmação, pode ser citada a análise de 

Indicadores de Desempenho para determinação de controles e desenvolvimento de 

estratégias. Considerando os volumes de operações transacionais realizados pela 

organização, seria impraticável a análise dos indicadores sem o explícito suporte 

fornecido pela TI. 

Entrando mais enfaticamente no suporte da TI na construção das 

estratégias de CRM e na sua aplicação efetiva, foi questionado para cada uma das 

áreas de negócio pesquisadas o grau de relevância dos dados eletrônicos 

armazenados nos bancos de dados da organização para efeito de utilização como 

fonte de diferencial estratégico. O objetivo da questão é a captar a percepção da 

necessidade dos dados do banco de dados, para o desempenho das funções 

desempenhadas pelos entrevistados, e também dimensionar o quanto estes dados 

agregam valor à realização das suas atividades. 



 

92 

Com base nos dados armazenados eletronicamente na organização, foi 

questionada a sua utilização para a implementação de estratégias intrinsecamente 

relacionadas à Gestão de Relacionamento com Clientes. Estas questões focaram a 

realidade atual da organização, e não os desejos de utilização das estratégias a 

curto ou médio prazo. As questões abordaram os principais instrumentos de 

Tecnologia da Informação adotados no mercado. Muitas vezes estes instrumentos 

de gestão são tão dependentes da Tecnologia da Informação, que se tornam 

inviáveis quando implementados através de controles manuais, como é o caso de 

Call Centers ativos e receptivos, haja vista o grande volume de ligações realizadas e 

recebidas diariamente. A análise destas questões apresentará o grau de maturidade 

da organização quanto ao suporte da Tecnologia da Informação à implementação 

das estratégias de CRM. 

Para ampliar a percepção da utilização dos recursos de Tecnologia da 

Informação na adoção de estratégias de CRM foram elaboradas questões que 

avaliam a relevância das ferramentas atualmente disponibilizadas pela TI para uso 

dos profissionais entrevistados.  

Os principais indicadores de desempenho utilizados pela organização 

para medir e controlar a atuação das equipes funcionais de toda a organização, 

foram apresentados e questionados quanto ao suporte prestados pela TI por meio 

de armazenamento de dados e disponibilização de ferramentas para obtenção 

destes índices.  

Esta é outra questão que evidencia o grau de apoio da Tecnologia da 

Informação na utilização do CRM pela organização. 

O questionário investigou também quais os instrumentos de coleta de 

dados utilizados pela organização, sejam através das equipes de vendas, call 

centers, ou consulta via internet.  

Esta questão visa perceber o conhecimento e alinhamento dos 

profissionais entrevistados em relação aos instrumentos tradicionalmente utilizados 

pela organização para captação de dados relacionados à clientes. 
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Traçado o panorama da relevância e utilização de estratégias de Gestão 

de Relacionamento com Clientes pela organização, na etapa final da pesquisa, foi 

questionado explicitamente o grau de satisfação de cada profissional entrevistado 

com o apoio fornecido pela área de Tecnologia da Informação da organização. Esta 

questão remete a necessidade ou não de mais atuação da TI nas funções 

relacionadas ao apoio à gestão de relacionamento com clientes. 

Complementando a questão anterior, a pesquisa se encerra questionando 

outras formas de suporte ao CRM que podem sem disponibilizados pela área de 

Tecnologia da Informação visando a ampliação da qualidade de ferramentas e 

recursos que seriam úteis a cada uma das áreas pesquisadas. 

 

5.3. Abordagem aplicada à análise dos dados 

A seguir, serão realizadas análises preliminares de cada uma das 

questões e tópicos de questões sem considerar a interferência da Tecnologia da 

Informação nos resultados obtidos através dos questionários e entrevistas. 

Cada item das questões foi analisado separadamente a partir dos dados 

tabulados. Para cada item, foi construída uma tabela contendo os sub-itens em 

análise, a freqüência de colaboradores que responderam com a resposta, além do o 

percentual das respostas 

Após a análise de cada questão apresentada no questionário, foi 

realizada uma análise consolidada por área de negócio da organização. Neste 

momento foi realizado um panorama detalhado das ferramentas de tecnologia da 

informação utilizadas para apoiar as ações de CRM em cada uma destas áreas de 

negócios. 

Análise das Respostas das Questões: 

Parte 1 - As questões iniciais da pesquisa buscam identificar a percepção 

dos entrevistados em relação aos pontos de contato entre a empresa e os clientes. 
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5.3.1.  Grau de Interação da Empresa com o Cliente 

A questão relativa ao grau de interação da empresa com o cliente foi 

apresentada em questionário fechado, detalhando o grau de interação em cada uma 

das áreas responsáveis por algum ponto de contato com o cliente. 

As áreas de negócios relacionadas na questão, foram as áreas 

identificadas previamente como sendo áreas que efetivamente estabelecem contato 

com clientes, sejam de forma direta ou indireta. As áreas de negócios foram: 

Planejamento de Vendas, Planejamento de Produção, Planejamento de 

Distribuição, Desenvolvimento de Produtos, Trade Marketing, Pesquisa e 

Desenvolvimento de Produtos, Programação de Vendas, Central de Atendimento, 

Administração de Vendas, Força de Vendas ou equipe de vendas, Administração de 

Contratos, Produção, Administração de Estoque de Produto Acabado, Qualidade do 

Produto, Transportes, Célula Fiscal, Crédito e Cobrança e Contas a Pagar. 

Iniciando a análise pela área de Planejamento foram percebidos os 

seguintes resultados: 

Com base nos dados obtidos nos questionários, pode-se inferir que a 

área de planejamento, não é fortemente influenciada pelos dados relativos a clientes 

para a elaboração dos planos de Vendas, Produção ou Distribuição. Compreendeu-

se que o planejamento é realizado para um período futuro contemplando uma janela 

de tempo de três meses, sendo as tendências reajustadas mensalmente nos planos 

para posterior reflexo nas respectivas programações.  

Segundo relato do gestor da área de Planejamento: 

“Os planos devem ser coerentes com as metas comerciais da organização, 

consistentes com a realidade do mercado, porém também devem ser desafiadores e 

audaciosos.” 

“... A área de planejamento é norteada pela meta de atender aos objetivos 

estratégicos da organização quanto aos volumes e regiões geográficas onde serão 

comercializados nossos produtos”. 
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Ou seja, os objetivos estratégicos da organização determinam os 

mercados a serem atingidos, cabendo aos planos (vendas, produção e distribuição) 

efetivarem a implementação destas estratégias por meio de ações mercadológicas. 

De acordo com informações obtidas nas entrevistas, a principal 

necessidade de informações sobre os clientes para as atividades desta área, se 

refere à disponibilidade de dados para análises por meio de consultas consolidadas 

das vendas de períodos passados, confrontando comparativos de volumes previstos 

e volumes realizados para as operações planejadas. A principal fonte de dados que 

disponibiliza estas informações, é o Data Warehouse, pois apresenta dados 

agrupados por diversos critérios tais como regiões geográficas, ramo de atividades, 

categorias de produtos, dentre outros. 

Tabela 1 -  Grau de interação do Planejamento Vendas com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 24 47,1 
Baixo 12 23,5 
Alto 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 3 5,9 

 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

 
Tabela 2 -  Grau de interação do Planejamento Produção com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 21 41,2 
Baixo 9 17,6 
Nenhum 9 17,6 
Alto 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 
Tabela 3 -  Grau de interação do Planejamento de Distribuição com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 21 41,2 
Alto 9 17,6 
Baixo 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 6 11,8 
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Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 
A área de Desenvolvimento de Produtos é subordinada diretamente à 

gerência de Marketing, e é considerada uma das principais áreas de “inteligência” da 

organização. Necessariamente muito alinhada aos objetivos estratégicos da 

empresa, utiliza-se amplamente de pesquisas de mercado junto aos clientes para 

identificar as possibilidades de alcançar os objetivos traçados pela organização. 

De acordo com depoimento da coordenação da área:  

“As pesquisas de mercado realizadas junto aos clientes buscam principalmente 

identificar: nichos de mercado que possam ser explorados, possibilidades de reformulações 

de produtos e direcionamentos para desenvolvimento de produtos que atendam aos novos 

anseios dos clientes”. 

Apesar de tratar-se de uma área bastante influenciável pelos desejos e 

necessidades dos clientes, a interação decorre principalmente das pesquisas de 

mercado realizadas com o público. 

Tabela 4 -  Grau de interação da área de Desenvolvimento de Produtos com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixo 12 23,5 
Médio 12 23,5 
Alto 9 17,6 
Desconhece 9 17,6 
Nenhum 9 17,6 

 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

O Trade Marketing realiza ações diretas com clientes através do 

planejamento e coordenações de promoções de vendas, campanhas, ações de 

preço de produtos, treinamento de promotores de vendas. 

Estas são alguns depoimentos colhidos com profissionais atuantes na 

área de Trade Marketing: 

 “As ações são planejadas de acordo com o canal do cliente, tais como: varejos, 

distribuidores, atacadistas, etc. ... 
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“... a precisão das informações sobre o cliente quanto ao canal no qual ele está 

classificado, agrupamento geográfico, dentre outras informações, implicam diretamente nos 

resultados das ações de marketing realizadas...” 

“... somente através de sistemas (sistemas de informação) é possível manter um 

banco de dados atualizado para utilização por ações de marketing”. 

A relação da área de Trade Marketing com clientes é estreita e contínua, 

buscando perceber o cliente não só em uma visão de curto prazo, mas sim com 

perspectivas contínuas de longo prazo, de forma a permitir que a organização possa 

gerar valor para o cliente e estabelecer relações comerciais lucrativas para ambas 

as partes, cliente e empresa. 

Através de entrevistas, verificou-se a necessidade de dados precisos 

relacionados às informações cadastrais de clientes. Considerando a carteira ativa de 

clientes com volumes na ordem de mais de vinte mil clientes em operação, torna-se 

fundamental o apoio de Sistemas de Informação que controlem e mantenham 

atualizados os dados destes clientes.  

Tabela 5 -  Grau de interação da área de Trade Marketing com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 27 52,9 
Médio 9 17,6 
Baixo 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Tanto o cliente quanto o fornecedor foram considerados elementos 

importantes na fase de desenvolvimento de produtos, pois ambos fornecem 

subsídios que viabilizam as pesquisas de novos produtos. 

Os fornecedores fornecem apoio técnico através do fornecimento de 

insumos essenciais e diferenciais dos produtos, possibilitando que os produtos 

sejam concebidos em prazos mais reduzidos e com ganhos de qualidade. 

Para efeito desta pesquisa, sob a ótica da interação com os clientes, 

verificou-se o grande valor da possibilidade de antecipar expectativas e desenvolver 
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estratégias. 

Ao contrário do que se poderia supor com base nas informações 

fornecidas pelos profissionais atuantes na área de Pesquisa e Desenvolvimento, o 

grande valor da interação da área com clientes não ficou evidente através dos 

números da pesquisa como sendo fator essencial ao sucesso dos projetos de 

desenvolvimento de produtos.  

Tabela 6 -  Grau de interação da área de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos com os 
clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 15 29,4 
Desconhece 12 23,5 
Nenhum 12 23,5 
Baixo 9 17,6 
Alto 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A programação é a efetivação do planejamento de vendas realizando 

antecipadamente, assim sendo, o resultado obtido na pesquisa está de acordo com 

o que seria previsto em relação ao refinamento da interação da empresa com os 

clientes. O percentual de 70,5% de entrevistados considerando que a interação é 

média ou alta demonstram a ocorrências de ações de curto prazo que precisam ser 

negociadas diretamente com os clientes visando validar informações sobre os 

pedidos de vendas a serem entregues pela empresa. 
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Tabela 7 -  Grau de interação da área de Programação de Vendas com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 27 52,9 
Alto 9 17,6 
Baixo 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A Central de Atendimentos é uma das áreas de negócios que torna mais 

evidente a estreita relação existente entre a empresa e seus clientes. O grande 

volume de contatos telefônicos diários qualifica a Central de Atendimento a Clientes, 

ou CAC, como o canal de contato mais rápido para alcançar a organização. Nenhum 

dos entrevistados considerou inexistente o ponto de contato. 35,3% consideraram 

alta a interação e outros 35,3% consideram média a interação entre a empresa e os 

clientes. 

Tabela 8 -  Grau de interação da área de Central de Atendimentos com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 18 35,3 
Médio 18 35,3 
Baixo 12 23,5 
Desconhece 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

O contato da área de administração de vendas com clientes também é 

muito evidente, principalmente em operações que antecedem a efetivação da venda 

ou imediatamente após a finalização da venda. Em ambos os casos os contatos são 

baseados em refinamentos ou correções de condições comerciais ou financeiras dos 

pedidos de vendas. A área atua como intermediadora das ocorrências de ajustes 

dos pedidos ou ordens de vendas. 
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Tabela 9 -  Grau de interação da área de Administração de Vendas com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 24 47,1 
Baixo 12 23,5 
Alto 9 17,6 
Desconhece 3 5,9 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A interação da equipe de vendas foi identificado como o ponto de contato 

mais direto entre a empresa e seus clientes, estabelecendo um canal “presencial” 

caracterizado pela visita do promotor de vendas no ponto de vendas dos clientes. 

76,1% dos entrevistados consideram alto ou médio o grau de interação com os 

clientes. 

Tabela 10 -  Grau de interação da Equipe de Vendas com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 24 47,1 
Médio 15 29,4 
Baixo 6 11,8 
Desconhece 3 5,9 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de administração de contratos atua fortemente como área 

controladora do desempenho dos contratos comerciais estabelecidos entre a 

organização e seus clientes, desempenhando tarefas de monitoramento e definição 

de ações de melhorias de desempenho das áreas comerciais. Além destas 

atribuições, também é responsável pela centralização destes contratos comerciais 

com dos clientes, e necessariamente, interage com os clientes principalmente no 

momento inicial de elaboração e formalização dos contratos, passando em seguida 

a estabelecer contatos eventuais com clientes antigos e novos contatos com clientes 

recém conquistados. Os índices obtidos como respostas deste item do questionário 

evidenciam a interação mediana desta área com os clientes da organização, sendo 

considerada como uma área importante principalmente para clientes de maior porte, 

que têm suas operações de vendas suportadas por contratos de responsabilidades 
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bi-laterais. 

Tabela 11 -  Grau de interação da área de Administração de Contratos com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 18 35,3 
Nenhum 12 23,5 
Alto 9 17,6 
Desconhece 9 17,6 
Baixo 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de produção é considerada uma área meio, e portanto, não 

interage diretamente com clientes, à exceção de ocorrências de desconformidade 

dos produtos, situação esta em que o setor de Qualidade atua com a função de 

avaliador da desconformidade, podendo vir a se comunicar diretamente com o 

cliente para sanar eventuais desacordos nas operações de vendas. 

Tabela 12 -  Grau de interação da área de Produção com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Nenhum 15 29,4 
Baixo 12 23,5 
Médio 12 23,5 
Alto 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de administração de estoques de produto acabado é responsável 

pela gestão dos estoques de produtos acabados. Todos os contatos desta área com 

clientes são intermediados por outras áreas já relacionadas nesta pesquisa, no 

entanto, a grande importância desta área em relação ao relacionamento com 

clientes é o impacto negativo decorrente de falhas nos níveis de estoque que 

eventualmente podem ocasionar stock out, ou insuficiência de estoque para entrega 

de um produto que foi comprado pelo cliente. 

Os profissionais consideraram baixo ou, pouco significativa, a 

interferência do cliente em relação e esta área em função dos níveis de estoques 

serem controlados pela demanda estimada pelos planos de vendas, produção e 

distribuição e não pelas necessidades reais dos clientes. 



 

102 

Tabela 13 -  Grau de interação da área de Administração de Estoques de PA com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixo 15 29,4 
Médio 12 23,5 
Nenhum 12 23,5 
Alto 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de qualidade é bastante atuante em todo o processo produtivo e 

logístico, iniciando suas atividades antes mesmo do início da produção, sendo 

responsável por selecionar e qualificar os insumos que serão consumidos; monitorar 

e controlar a produção; monitorar e controlar os estoques de produtos acabados e 

monitorar e controlar as condições de entrega dos produtos aos clientes. 

Conseqüentemente observa-se na pesquisa uma grande percepção por parte dos 

entrevistados da importância desta área na gestão de relacionamento com clientes, 

com 70,6% dos entrevistados considerando alta ou média a interação da área com 

os clientes.  

Tabela 14 -  Grau de interação da área de Qualidade com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 21 41,2 
Alto 15 29,4 
Baixo 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Assim como a programação de vendas é um refinamento do 

planejamento realizado previamente pela área de planejamento, a programação de 

distribuição também é a efetivação refinada dos volumes planejados para entrega 

para cada cliente que realizou compras junto à empresa. As atividades desta área 

são desempenhadas por profissionais de logística e transporte, e apresentam 

necessariamente contato com os clientes, pois o reflexo da realização da 

distribuição impacta diretamente na satisfação do cliente.  
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Tabela 15 -  Grau de interação da área de Programação de Distribuição com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 18 35,3 
Baixo 12 23,5 
Alto 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de transportes é outro ponto forte de contato com clientes, pois 

assim como a equipe de vendas ou promotores de vendas estabelecem contato 

presencial com os clientes através das visitas de vendas, a finalização da venda, 

sob o aspecto físico de entrega dos pedidos, ocorre por intermédio da área de 

transporte logístico.  

Boas condições de entrega dos produtos transportados, cumprimento dos 

prazos e precisão dos volumes entregues são fatores determinantes da satisfação 

do cliente com qualidade do serviço prestado pela empresa. A pesquisa também 

demonstrou o elevado grau de interação através dos resultados obtidos para este 

item. 

Devido ao tipo de operação de modalidade de frete preferencialmente 

realizada pela empresa objeto deste estudo de caso ser do tipo frete CIF (Cost, 

Insurance and Freight), onde está embutido no custo da mercadoria o preço do frete 

e seguro, cabe à empresa entregar os produtos adquiridos pelo cliente diretamente 

no seu endereço de entrega. Neste caso a área de Célula Fiscal não estabelece 

contato direto com os clientes, excetuando-se os casos em que o cliente recebe 

seus itens de compra diretamente na empresa, em situações de modalidade de frete 

FOB (Free on Board), onde os custos de seguro e transporte são de 

responsabilidade do comprador. 

Percebe-se nos resultados da pesquisa um baixo grau de interação entre 

a empresa e o cliente segundo a percepção dos entrevistados. 
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Tabela 16 -  Grau de interação da área de Transportes com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 24 47,1 
Alto 9 17,6 
Baixo 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Por se tratar de uma área meio dentro da estrutura da organização, a 

área de Tecnologia da Informação (TI) não é considerada como uma área que 

apresente características de contato direto com clientes, no entanto, é a principal 

responsável por prover recursos de tecnologia que dão apoio a todas as outras 

áreas de negócios que interagem direta ou indiretamente com clientes. 

Conseqüentemente, as eventuais dissonâncias em relação à eficiência dos serviços 

providos por esta área resvalam diretamente no cliente, ocasionando desde falhas 

de comunicação até situações mais graves que provoquem grande insatisfação dos 

clientes. 

Tabela 17 -  Grau de interação da área de Tecnologia da Informação com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixo 9 17,6 
Desconhece 6 11,8 
Médio 21 41,2 
Nenhum 15 29,4 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Na percepção dos entrevistados, a área de Crédito e Cobrança atua 

intensamente como ponto de contato com clientes, pois 76,5% dos entrevistados 

considerou Médio ou Alto o grau de contato com o cliente. Constatou-se através do 

detalhamento em entrevistas, que esta visão considera principalmente o contato pré-

venda, estabelecido com o cliente para tratar de questões relacionadas à concessão 

de crédito do cliente para aquisições ou o contato pós-vendas, para questões 

relacionadas à inadimplência do cliente com a empresa.  
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Tabela 18 -  Grau de interação da área de Crédito e Cobrança com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 21 41,2 
Alto 18 35,3 
Baixo 6 11,8 
Desconhece 3 5,9 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A área de Contas a Pagar interage diretamente com fornecedores e sua 

atuação em relação a clientes se restringe ao crédito a clientes, decorrentes de 

devoluções de vendas ou falhas em operações comerciais entre a empresa e o 

cliente. 

Tabela 19 -  Grau de interação da área de Contas a Pagar com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Médio 21 41,2 
Baixo 15 29,4 
Desconhece 9 17,6 
Alto 3 5,9 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

5.3.2.  Freqüência de Contato Direto ou Indireto com o Cliente 

A freqüência de contato entre os profissionais da organização e os 

clientes foi questionada como forma de identificar se efetivamente existe o contato 

estabelecido entre a área investigada e os clientes. Dependendo da resposta 

ocorreu este item foi aprofundado através de entrevista complementar realizada em 

uma segunda fase, visando identificar como estes contatos são realizados e quais 

as ferramentas de apoio à documentação da comunicação ocorrida entre as partes 

envolvidas.  

Os resultados obtidos com este questionamento confirmam a adequação 

da escolha das áreas de negócios aos propósitos desta pesquisa, haja vista que, 

64,7% dos profissionais participantes da pesquisa alegaram ter contato diário ou 

semanal com clientes da organização no desempenho de suas funções, interagindo 

e gerando informações sobre estes clientes para a organização. Somente 5.9% dos 
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entrevistados informaram não estabelecer contatos com clientes. 

Tabela 20 -  Freqüência de Contato com os clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Diária 27 52,9 
Eventual 12 23,5 
Semanal 6 11,8 
Mensal 3 5,9 
Nunca 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.3.  Sistemas Utilizados para Registro de Contatos com Cliente 

As informações relativas aos sistemas utilizados para registro de contato 

com clientes foram coletadas em duas fases por se tratar de um tema complexo e 

que demandou entrevista complementar para detalhamento das finalidades de uso 

dos sistemas.  

No questionário foram incluídas perguntas genéricas sobre a categoria 

dos recursos de TI utilizados, sem a necessidade do detalhamento das 

funcionalidades relacionadas a gestão de relacionamento com clientes. As 

informações complementares que qualificaram os sistemas foram obtidas por meio 

de entrevista individuais. 

Os sistemas produzidos fora das fronteiras da organização, por 

profissionais de outras organizações é considerado sistemas de terceiros, e 

demonstra a ocorrência de interferência de outras áreas de Tecnologia da 

Informação, diferentemente da área de TI da organização estudada. 

Sistemas próprios são os aplicativos desenvolvidos pela área de 

Tecnologia da Informação da própria organização. Na análise consolidada dos 

percentuais de sistemas próprios e de terceiros, percebe-se que a maioria das 

ferramentas de sistemas utilizada pela organização é desenvolvida pela própria área 

de TI (70,6% dos sistemas são próprios). 

 
As planilhas eletrônicas são geralmente utilizadas como ferramenta 
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complementares de apoio a realização de processos de negócios ou atividades 

específicas de cada área. As planilhas preenchem lacunas deixadas por sistemas de 

informações que não atendem a todo o escopo de negócios da área em questão. 

Observa-se que 35,3% dos profissionais das áreas pesquisadas afirmaram haver 

necessidade de utilizar planilhas para complementar o registro de informações no 

desempenho de suas tarefas. 

 
A ocorrência de controle manual para registro de contatos estabelecidos 

com clientes implica em falhas de suporte da TI no atendimento das necessidades 

das áreas de negócios. Através da pesquisa foi possível identificar que 23,5% das 

áreas demandam controles extras não atendidos pela TI para registro dos contatos 

de CRM. 

Nesta questão se constatou que a empresa utiliza sistemas de 

desenvolvimento próprio, sistemas de empresas terceirizadas além de planilhas 

eletrônicas para registro de dados relacionados aos clientes. 

Um percentual de 23,5% dos entrevistados afirmou realizar controle 

manual dos contatos estabelecidos com clientes, indicando a existência de lacunas 

de recursos de tecnologia necessárias para apoiar a entrada de dados destes 

contatos. As áreas que afirmaram realizar controle manual foram: Logística, 

Tecnologia & Processos e a área de Produção. 

Questionando as áreas que relataram necessidade de registros manuais 

de contatos com clientes, foram identificados os seguintes motivos: 

“Contatos telefônicos que implicam em reprogramação de horário de entrega são 

controlados manualmente pois o ERP não disponibiliza uma agenda horária de faturamento“. 

“Não existe sistema específico para registro de desconformidades de produtos, 

relatadas pelos clientes, sendo necessário a utilização de controles manuais para esta 

atividade”. 

Verificou-se que falhas na utilização dos sistemas, bem como 

implementações incompletas de módulos do ERP ocasionam algumas das lacunas 

identificadas nas diversas áreas. Torna-se portanto necessário um estudo de 
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viabilidade técnica e financeira para justificar os esforços de realinhamento das 

ferramentas de TI aos processos de negócios existentes. 

Tabela 21 -  Características das ferramentas de controle que utiliza 
 
 Não Sim 
Questão Freqüência Percentual Freqüência Percentual 
Utiliza sistemas de terceiros 33 64,7 18 35,3 
Utiliza sistemas próprios 36 70,6 15 29,4 
Utiliza planilha eletrônica 33 64,7 18 35,3 
Realiza controle manual 39 76,5 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Parte 2 - As próximas questões investigam a percepção dos entrevistados 

quanto ao retorno obtido pela Organização com a preocupação com a Gestão de 

Relacionamento com Clientes. 

5.3.4.  Freqüência de Desenvolvimento de Estratégias de CRM pela 

Organização 

A questão buscou compreender o desenvolvimento de estratégias de 

CRM pela organização, identificando a percepção pelas áreas de como o marketing 

atua dentro da organização promovendo ações de controles de contatos entre a 

empresa e seus clientes. 

Neste item observou-se que existe um desejo das áreas investigadas 

para que a organização realize ações estratégicas de CRM mais freqüentes e 

consistentes com os objetivos estratégicos. Somente profissionais da área de 

Produção consideraram que a freqüência das ações de CRM ocorre a um nível 

adequado as suas necessidades. 

A área de transporte desconhece as estratégias de CRM desenvolvidas 

pela empresa, enquanto áreas como Logística, Trade Marketing, Central de 

Atendimento e a área de Gestão de Contrato de Clientes, consideram insuficientes 

os esforços de CRM. 

Surpreendentemente as áreas mais ligadas à vendas, como Gerência de 
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Atendimento à Consumidor e Coordenações de Vendas consideram satisfatórios os 

esforços de CRM desenvolvidos pela organização. 

Tabela 22 -  Freqüência de Desenvolvimento de Estratégias de CRM 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixa 21 41,2 
Média 18 35,3 
Desconhece 6 11,8 
Alta 3 5,9 
Nenhuma 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.5.  Importância das Estratégias de CRM para Retorno Financeiro 

Nesta questão foi abordada a percepção do entrevistado em relação ao 

retorno financeiro obtido pela organização em decorrência da implementação de 

estratégias de CRM. 

Os resultados obtidos, onde 94,1% dos profissionais pesquisados 

afirmaram considerar “alto” o retorno financeiro obtido através da utilização de 

estratégias de CRM pela Organização, traduzem uma visão das áreas de negócios 

da importância da empresa gerenciar o relacionamento com clientes. Consideram os 

entrevistados que os investimentos em CRM ser revertem em benefícios comerciais 

e financeiros para a organização.  

Este percentual elevado indica uma propensão de maior colaboração das 

áreas de negócios investigadas no processo de desenvolvimento e implementação 

de estratégias de CRM, reduzindo os riscos de falhas da implantação de CRM em 

decorrência de dissonâncias cognitivas relacionadas ao desenvolvimento de 

estratégias de CRM pela organização. 
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Tabela 23 -  Importância do CRM para retorno financeiro 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 48 94,1 
Desconhece 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.6.  Importância dos Motivos para Implementar Estratégias de CRM 

Ampliando os horizontes da questão anterior, foram apresentados alguns 

dos principais motivos relacionados por Swift (2001) como razões pelas quais uma 

empresa organização implementa estratégias de CRM. A questão solicita que sejam 

qualificadas cada uma destas razões por grau de importância. 

A totalidade dos entrevistados considera que o CRM auxilia em alta ou 

média intensidade o incremento do faturamento pelas empresas. Observou-se que 

principalmente os colaboradores de cargos de gestão consideram que o retorno 

financeiro é alto, enquanto colaboradores de níveis operacionais, em geral, 

consideram que o CRM gera retorno financeiro em níveis mais baixos para a 

organização. 

Tabela 24 -  Aumentar Faturamento 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 27 52,9 
Médio 24 47,1 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

Tabela 25 -  Aumentar Participação no Mercado 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 32 62,7 
Médio 19 37,3 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Um percentual de 94,1% dos entrevistados considera que a utilização do 

CRM pelas empresas é capaz de elevar de forma muito significativa a percepção da 



 

111 

imagem do cliente em relação à empresa.  

Quando questionados através de pergunta específica sobre qual a razão 

da melhoria da imagem, foram obtidas respostas do tipo: 

“A demonstração de preocupação da empresa em medir o quanto o cliente está sendo 

bem tratado, gera um sentimento de satisfação no cliente”. 

“A melhor propaganda para a empresa é um cliente “conectado” com a empresa”. 

Tabela 26 -  Melhorar imagem da empresa junto ao cliente 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 48 94,1 
Médio 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Compreender o mercado através da gestão de relacionamentos com 

clientes foi outro motivo considerado de grande valor para a empresa. 

Os entrevistados consideraram que as estratégias de CRM estabelecem 

uma importante “conexão” com os clientes, permitindo que as transações comerciais 

ocorram com satisfação para ambas as partes. Todos os entrevistados 

consideraram que este fator tem relevância alta ou média para a implantação do 

CRM. 

 

Tabela 27 -  Auxiliar na compreensão das necessidades do Mercado 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 42 82,4 
Médio 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

Através dos feedbacks obtidos através dos canais de comunicação 

estabelecidos entre a empresa e o cliente, 58,8% dos entrevistados consideraram 

que o CRM permite identificar falhas e pontos de melhorias no relacionamento. 

Estes pontos de falhas e melhorias muitas vezes se apresentam como deficiências 
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técnicas dos profissionais da empresa que desempenham a posição de interlocutor 

da comunicação com o cliente. 

Com base nestes “sinais” é possível que a empresa melhore a 

qualificação dos colaboradores em cada ponto de contato. 

Tabela 28 -  Identificar necessidades de melhorias na qualificação da equipe interna 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 30 58,8 
Médio 12 23,5 
Baixo 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A percepção sobre a aceitação dos produtos pelos clientes também foi 

considerado fator muito importante pelos entrevistados.  

“Nossa equipe de vendas e nossa Central de Atendimento a Clientes devem ser 

termômetros capazes de medir a satisfação dos nossos clientes em relação aos nossos 

produtos... 

“O ciclo de vida dos produtos deve evoluir de acordo com as necessidades dos nossos 

clientes”. 

Tabela 29 -  Identificar necessidades de inovação de produtos antigos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 42 82,4 
Médio 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Considerando que o desenvolvimento de produtos novos se baseia em 

necessidades atuais ou potencialidades latentes de mercado, o CRM foi considerado 

com uma estratégia capaz de captar estas demandas, registrando em forma de 

dados valiosos que indiquem os caminhos para alterações do portifólio da empresa. 

Todos os entrevistados consideraram de Alta ou Média a relevância deste fator 

como incentivo a adoção de estratégias de CRM pela organização. 
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Tabela 30 -  Identificar possibilidades de inovação no desenvolvimento de novos_produtos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 39 76,5 
Médio 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Na era dos redesenhos de processos de negócios das organizações, o 

envolvimento do cliente como participante ativo das necessidades de mudança de 

processos, foi considerado fator essencial ao desenvolvimento da organização. 

Através dos registros de insatisfações com as operações realizadas entre a empresa 

e o cliente, podem ser constatadas falhas de processo nas mais diversas situações, 

tais como foram citadas: 

“Um plano de vendas que não determinou quantidades suficientes de um produto para 

atender a demanda do mercado, ou uma malha de produção que onerou o custo de um 

produto por ter sido produzido muito distante do local de entrega ao cliente”. 

Tabela 31 -  Identificar possibilidades de inovação nos processos de gestão de negócios 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 36 70,6 
Médio 12 23,5 
Baixo 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

 

Fidelidade de cliente e CRM foram termos considerados por muitos 

entrevistados como “quase sinônimos”. Foi alegado que “somente através de uma 

boa relação com os clientes, a empresa pode esperar o crescimento das vendas 

para aquele cliente”. 

A identificação dos clientes mais lucrativos com base nas análises dos 

dados de vendas permite que os esforços de vendas sejam direcionados para os 

caminhos que geram mais retorno. 94,1% dos entrevistados consideraram que a 

fidelização do cliente é outro importante fator que justifica os investimentos em 

estratégias e ferramentas de CRM. 
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Tabela 32 -  Auxiliar na fidelização de clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 48 94,1 
Baixo 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Além de manter fiéis os clientes já existentes é necessário ampliar 

constantemente a carteira de novos clientes, e novamente os entrevistados 

consideraram em grande maioria (82,4%) que a gestão de relacionamento com 

clientes permite conhecer melhor o mercado e conquistar os clientes através de um 

portifólio de produtos aderente às suas necessidades e desejos. 

 
Tabela 33 -  Auxiliar na reconquista de clientes perdidos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 42 82,4 
Médio 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A pesquisa identificou que 47,1% dos entrevistados consideram que a 

utilização de CRM pela Organização é de alto valor para que a empresa possa 

identificar necessidades de formação de parcerias com outras empresas que 

possam auxiliar na realização das tarefas, elevando qualidade de produtos e/ou 

serviços prestados. 

Explorando esta questão através de entrevistas foi possível identificar 

alguns pontos que ilustram esta situação de parcerias: 

Através do registro de contatos de clientes é possível identificar as 

demandas não atendidas de produtos. Dentre os motivos do “não-atendimento” 

destas demandas, identificou-se o “estouro de capacidade” de produção, ou seja, 

mesmo que a indústria produza o máximo de sua capacidade de um determinado 

produto, as quantidades demandas pelos clientes ainda superou a oferta. Nesta 

situação foi possível identificar a necessidade de terceirização de produção através 

de unidades produtoras parceiras. 



 

115 

Tabela 34 -  Identificar necessidades de parcerias com outras empresas 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alto 24 47,1 
Médio 15 29,4 
Baixo 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Parte 3 - As próximas questões buscam compreender razões pelas quais 

a organização coleta informações sobre os clientes. 

5.3.7.  Identificação dos Motivos para Realização de Pesquisas para o 

CRM 

Com o intuito de identificar as fontes de informações relacionadas ao 

cliente, foi questionado sobre as formas atuais com as quais a organização obtém 

informações dos clientes, seja por meio de pesquisa ou através dos pontos de 

contatos estabelecidos formal e informalmente entre a organização e os clientes.  

A questão de múltipla escolha sugeriu as principais razões que levam a 

empresa a estabelecer a comunicação com o cliente. 

A consulta a clientes em relação ao desenvolvimento de produto foi um 

tema não conclusivo através da pesquisa devido ao grande nível de 

desconhecimento das estratégias internas utilizadas para a definição do portifólio de 

produtos da organização. O percentual de 41,2% dos entrevistados afirmou 

desconhecer a relevância da pesquisa como fator influenciador para 

desenvolvimento de produtos. 

Tabela 35 -  Desenvolvimento de Produtos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Desconhece 21 41,2 
Não 18 35,3 
Sim 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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O planejamento de vendas, por trata-se de assunto muito específico e 

realizado por área estratégica da empresa também não tem o conhecimento da sua 

concepção difundida entre as outras áreas de negócios da organização, e portanto 

também não foi possível através desta pesquisa obter conclusões sobre o valor dos 

dados coletados com os clientes para a elaboração do plano de vendas. O 

percentual de 41,2% dos entrevistados também afirmou desconhecer as estratégias 

da empresa em relação ao CRM para planejamento de vendas. 

Tabela 36 -  Planejamento de Vendas 

Escala_ Freqüência Percentual 
Desconhece 21 41,2 
Não 18 35,3 
Sim 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Provavelmente por não haver divulgação de pesquisas internas na 

organização em relação à satisfação do cliente, os entrevistados não se sentiram 

confortáveis em afirmar que a verificação da satisfação de clientes é fator relevante 

para a utilização do CRM pela organização. 

 

Tabela 37 -  Melhoria de Satisfação 

Escala_ Freqüência Percentual 
Desconhece 21 41,2 
Não 21 41,2 
Sim 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Em relação ao planejamento estratégico, 41,2% dos entrevistados 

consideraram que o CRM é utilizado como estratégias utilizada pela organização 

para as definições estratégicas. O mesmo percentual de entrevistados afirmou 

desconhecer o impacto do CRM no desenvolvimento de estratégias. 
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Tabela 38 -  Planejamento Estratégico 

Escala_ Freqüência Percentual 
Desconhece 21 41,2 
Sim 21 41,2 
Não 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.8.  Participação Efetiva da Equipe de Vendas no CRM 

Considerando a atuação da área comercial, e mais especificamente da 

equipe de força de vendas, composta por vendedores externos apoiados pela 

Central de Pedidos, foi questionada a participação destes profissionais na obtenção 

de informações úteis sobre os clientes. 

A questão apresentou um conjunto de informações que podem vir a ser 

obtidas pelos profissionais da organização e solicitou que fosse informado o grau de 

captação efetiva destes dados. A questão ainda permitiu ao pesquisado inserir 

outros dados que são coletados pela equipe de força de vendas. 

Um percentual de 47% dos entrevistados considerou que a atuação da 

equipe de vendas é alta ou média em relação à atividade de manter atualizada a 

base cadastral de clientes. Um pequeno percentual afirmou desconhecer a atuação 

dos profissionais de vendas em realizar atualização cadastral. 

Tabela 39 -  Atualização de Cadastro de Cliente 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixa 18 35,3 
Alta 12 23,5 
Média 12 23,5 
Desconhece 6 11,8 
Nenhuma 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A atividade de prospecção de novos clientes foi considerada por 70,6% 

dos entrevistados como tendo alta ou média atuação por parte da equipe de vendas, 

caracterizando a equipe de vendas como elemento essencial na identificação de 
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clientes potenciais para a organização. 

Tabela 40 -  Cadastro de Cliente Potencial 

Escala_ Freqüência Percentual 
Média 21 41,2 
Alta 15 29,4 
Baixa 6 11,8 
Desconhece 6 11,8 
Nenhum 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Consistentemente com a resposta relativa ao desenvolvimento de 

produtos, a questão relacionada à possibilidade da equipe de vendas identificar 

potencialidades de inclusão de novos produtos ao portifólio da empresa foi 

considerado pela maioria dos entrevistados (41,2%) como baixa, induzindo à 

conclusão de que a equipe de vendas tem pouca interferência no desenvolvimento 

de produtos. 

Tabela 41 -  Prospecção de Novos Produtos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixa 21 41,2 
Média 12 23,5 
Desconhece 9 17,6 
Nenhuma 6 11,8 
Alta 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Sendo a função essencial da equipe de vendas relacionada à inclusão de 

pedidos de vendas e monitoramento dos níveis de estoque dos clientes, esta 

questão indicou que a equipe tem baixa atuação como canal de informação que 

realize pesquisa de marketing para a organização. 

Tabela 42 -  Pesquisa de Marketing 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixa 21 41,2 
Alta 9 17,6 
Desconhece 9 17,6 
Média 9 17,6 
Nenhuma 3 5,9 
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Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

A equipe de vendas atualmente não é considerada como elemento 

atuante na avaliação da satisfação de clientes por 23,5% dos entrevistados, e 29,4% 

ainda consideram que a atuação é baixa. Estes números reforçam o foco da equipe 

de vendas nas operações de vendas e monitoração de estoques de clientes, 

apresentando pouca atuação na função de avaliação de satisfação. 

Tabela 43 -  Avaliar Satisfação de Cliente 

Escala_ Freqüência Percentual 
Baixa 15 29,4 
Média 15 29,4 
Nenhum 12 23,5 
Desconhece 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Parte 4 - As questões seguintes investigam sobre o uso de ferramentas 

de Tecnologia da Informação pela Organização. 

5.3.9.  Meios de Captação de Informações de Clientes 

Em relação direta às ferramentas de tecnologia da informação utilizadas 

para captação de informações dos clientes, a questão 9 apresenta algumas da 

ferramentas atualmente disponíveis, questionando ao pesquisado o conhecimento 

sobre a utilização efetiva destas ferramentas, classificadas principalmente como 

CRM Colaborativo, pela Organização. A questão semi-aberta permitiu o 

preenchimento de outras ferramentas das quais o pesquisado tem conhecimento 

que são utilizadas pela empresa.  

Durantes as entrevistas foi possível identificar que não existe uma 

sistemática padronizada de interação com clientes para captação de informações via 

e-mail. Os contatos ocorrem de forma esporádica com o objetivo principal de 

complementação de dados já cadastrados na base de dados da organização. 
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Tabela 44 -  Dados obtidos por Email 

Escala_ Freqüência Percentual 
Não 21 41,2 
Desconhece 15 29,4 
Sim 15 29,4 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Um percentual de 47,1% considera que a organização não realiza 

pesquisas on-line, enquanto 29,4% desconhece esta prática. O pequeno percentual 

de 23,5% que consideraram a existência de pesquisa on-line se referiram a 

pesquisas internas realizadas com os colaboradores. O site institucional da 

organização não estabelece a prática de pesquisas para obtenção de informações 

dos clientes. 

Tabela 45 -  Dados obtidos por Pesquisa On Line 

Escala_ Freqüência Percentual 
Não 24 47,1 
Desconhece 15 29,4 
Sim 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Situação semelhante aos índices de pesquisa on-line foram obtidos em 

relação à pesquisa de telemarketing. 76,5% dos entrevistados afirmaram inexistir ou 

desconhecerem a prática de pesquisas via telemarketing. O percentual de 23,5% 

que afirmaram existir se basearam em promoções eventuais realizadas através do 

Call Center. 

Tabela 46 -  Dados obtidos por Pesquisa de Telemarketing 

Escala_ Freqüência Percentual 
Não 24 47,1 
Desconhece 15 29,4 
Sim 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Comunicações enviadas pelas vias tradicionais de correios é outra prática 
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pouco utilizada pela empresa. 94,1% dos entrevistados afirmaram inexistir ou 

desconhecerem a utilização dos correios para estabelecer contato entre a 

organização e os clientes. O percentual de 5,9% dos entrevistados que afirmaram 

existir situações de envio de correspondência via correio está associado a 

correspondências relacionadas a cobrança de títulos. 

Tabela 47 -  Dados obtidos por Carta Via Correios 

Escala_ Freqüência Percentual 
Não 33 64,7 
Desconhece 15 29,4 
Sim 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

E equipe de vendas foi considerada por 47,1% dos entrevistados como 

um canal de comunicação efetivo entre a empresa e os clientes. Através da 

utilização de equipamentos de tecnologia hand held a equipe recebe informações 

sobre situação do cliente na empresa e interagem com o cliente na ocasião da visita 

comercial periódica. 

Tabela 48 -  Dados obtidos por Contato da Equipe Vendas 

Escala_ Freqüência Percentual 
Sim 24 47,1 
Desconhece 15 29,4 
Não 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

As pesquisas de mercado realizadas pela organização são, via de regra, 

confidenciais e portanto, não divulgadas internamente, pois servem de instrumento 

de decisões estratégicas relacionadas a desenvolvimento de novos produtos, 

penetração em novos mercados, dentre outros. O percentual de 41,2% dos 

entrevistados afirmaram ter conhecimento destas pesquisas, porém 68,8% dos 

entrevistados afirmaram desconhecer ou inexistir pesquisas de marketing. 
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Tabela 49 -  Dados obtidos por Pesquisas de Mercado 

Escala_ Freqüência Percentual 
Sim 21 41,2 
Desconhece 15 29,4 
Não 15 29,4 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.10.  Ferramentas Estratégias de Gestão Atualmente Utilizadas 

Como forma de captar informações relacionadas às camadas de CRM 

Analítico e Operacional, foi apresentada a relação das principais ferramentas de 

controle e monitoramento atualmente utilizadas pelas organizações. As respostas a 

esta questão foram essenciais para o aprofundamento desta investigação na fase de 

entrevista, uma vez que direcionou as investigações para a utilização pela 

Organização das ferramentas relacionadas à gestão de relacionamento com 

clientes. 

Dentre as práticas de gestão pesquisadas, foi observado que a 

organização baseia sua gestão em: 

• Gestão de Indicadores de Desempenho - 70,6% dos entrevistados afirmaram 

ter esta prática como presente no dia-a-dia de seus controles gerenciais e 

operacionais. 

• Gestão da Cadeia de Suprimentos – Durante as pesquisas e entrevistas ficou 

evidente que não existem ferramentas padronizadas para gerenciar a cadeia de 

suprimentos, entretanto, por ser utilizada como prática por diversas áreas de 

negócios da organização, o questionário indicou que 41,2% dos entrevistados 

consideram que a organização implementa a gestão da cadeia de suprimentos. 

• Benchmarking – 47,1% da organização tem conhecimento de que o 

benchmarking é prática habitual da organização como objetivo principal de 

aprimoramento de processos de negócios. 
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5.3.11.  Relevância dos Dados Armazenados para Decisões Estratégicas 

Esta questão buscou avaliar a percepção de valor, em ordem de 

grandeza, dos dados atualmente armazenados e disponíveis sobre os clientes da 

organização. Constatou-se que os dados são obtidos através dos mais variados 

pontos de contatos e os mesmos são armazenados em bancos de dados distintos, 

distribuídos, principalmente no ERP da organização, nos data warehouses e em 

outros sistemas de apoio, ou sistemas satélites utilizados pelas áreas de negócios. 

Esta questão evidencia a compreensão dos entrevistados do valor 

estratégico dos dados mantidos nos bancos de dados da organização. O percentual 

de 82,4% apontou como alta a relevância dos dados, e 17,6% consideram média a 

relevância dos dados relacionados aos clientes. 

Tabela 50 -  Relevância dos Dados sobre os Clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 42 82,4 
Média 9 17,6 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

5.3.12.  Importância dos Dados Armazenados para Análises Estratégicas e 

Tomadas de Decisões por área de negócio 

A questão 12 apresenta uma relação de motivos que justificam a 

importância da captação e análise de dados relacionados aos clientes da 

organização. A questão busca auxiliar na compreensão do grau de importância 

destes motivos.  

Este item está bastante direcionado às ferramentas de CRM Analítico, 

que permitem a interpretação dos dados obtidos nos diversos canais estabelecidos 

entre a empresa e os clientes, assim, as análises das questões a seguir permitirão 

constatar a importância da utilização do CRM Analítico para a organização. 

Com base em volumes de vendas comercializados com cada cliente os 
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dados históricos foram considerados de grande relevância para identificar os clientes 

que geram maior retorno financeiro para a organização. 

Tabela 51 -  Relevância para Identificar Clientes de Maior Retorno 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 39 76,5 
Média 12 23,5 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Periodicidade de compras, volumes de compra distribuídos no portifólio 

de produtos, e outras práticas de compra adotadas pelos clientes são consideradas 

por 94,1% dos entrevistados como claramente perceptíveis através das análises dos 

dados armazenados na organização. 

Tabela 52 -  Relevância para Perceber Comportamento de Compra 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 48 94,1 
Média 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

O percentual de 70,6% dos entrevistados, consideram que os dados 

armazenados são de alta utilidade para a realização de cálculos de custos dos 

produtos sendo, portanto essenciais para cálculo de composição de preço de 

vendas dos produtos. 

Tabela 53 -  Relevância para Composição de Preços de Produtos 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 36 70,6 
Média 9 17,6 
Baixa 6 11,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

As análises realizadas sobre a carteira de clientes inativos, ou clientes 

que não realizaram compras em período recente, permite que a organização 

desenvolva campanhas voltadas à reabilitação comercial destes clientes. Com base 
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nesta visão 88,2% afirmaram que estas informações auxiliam na reconquista de 

clientes. 

Tabela 54 -  Relevância para Verificação dos Índices de Conquistas e Perdas de Clientes 

Escala_ Freqüência Percentual 
Alta 45 88,2 
Baixa 3 5,9 
Média 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Parte 5 - Nas questões seguintes, buscou-se compreender as Práticas 

adotadas pela Organização e suas Políticas de Negócios relacionadas ao 

relacionamento com clientes. 

5.3.13.  Instrumentos Utilizados no Contato Direto com Cliente para 

Captação de Informações 

Considerando a área de TI como sendo a principal provedora de soluções 

de tecnologia que apóiam as atividades das áreas de negócios, foi questionado o 

grau de participação desta área na função de apresentar úteis e viáveis para apoiar 

a gestão de relacionamento com clientes. 

A empresa pesquisada apresenta alto grau de automação de força de 

vendas, sendo todas as operações de vendas realizadas por equipes fortemente 

suportadas por recursos de tecnologia como equipamentos móveis do tipo hand 

helds ou notebooks. 

Nas visitas comerciais realizadas pelas equipes de vendas, estes 

profissionais se utilizam amplamente dos equipamentos disponíveis como forma de 

garantir operações de vendas mais rápidas e confiáveis. Este item apresentou o 

maior percentual indicado na pesquisa (23,2%), seguida da utilização de catálogos 

impressos com portifólio de produtos e pelos contatos telefônicos realizado via Call 

Center (18,8%). 

Mesmo com muitos recursos de TI disponíveis, observou-se que a 
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organização não se utiliza fortemente (1,4%) de catálogos eletrônicos para 

divulgação do portifólio. 

Tabela 55 -  Instrumentos utilizados para Contato Com Clientes 

Instrumento Freqüência Percentual 
Palms 16 23,2 
Catalogos Impressos 14 20,3 
Telefone 13 18,8 
Folhetos/Cartilhas/Manuais 7 10,1 
Notebooks 7 10,1 
Site da Empresa 7 10,1 
Correio Eletrônico 3 4,3 
Catálogos Eletrônicos 1 1,4 
Outros 1 1,4 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Gráfico 4 -  Instrumentos utilizados para Contato Com Clientes 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.14.  Como a Tecnologia da Informação dá apoio às Estratégias de CRM 

pela Organização 

Uma vez identificado o grau de satisfação do apoio da TI à gestão de 

relacionamento com clientes, esta questão busca identificar os eventuais pontos de 

falhas ou lacunas de ferramentas que poderiam melhorar o apoio atual prestado pela 

TI. 

A Tecnologia da Informação disponibilizada na organização com a função 

de apoio à Gestão de Relacionamento com Clientes foi considerada por 17,3% dos 
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entrevistados como suficientes às necessidades das áreas de negócios destes 

profissionais. 

O percentual de 57,7% dos entrevistados consideraram suficiente o apoio 

prestado pela Tecnologia ao desempenho de suas funções de negócios 

relacionadas à interação com seus clientes e 23,1% consideraram o apoio 

insuficiente ou inexistente, demonstrando grande possibilidades de desenvolvimento 

de estratégias de CRM baseadas em recursos de Tecnologia da Informação. 

Tabela 56 -  Nível de Suporte da TI ao CRM 

Escala_ Freqüência Percentual 
Regular 30 57,7 
Insuficiente 9 17,3 
Suficiente 9 17,3 
Nenhum 3 5,8 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.15.  Outras Ferramentas de TI Úteis ao CRM 

Buscando identificar as ferramentas de Tecnologia da Informação 

relacionadas às camadas de CRM analítico e operacional utilizadas pela 

organização, em outro momento da pesquisa, foi questionada um nova relação de 

ferramentas utilizadas nas organizações modernas com principal objetivo de 

gerenciar dados sobre clientes, provendo possibilidades de analises estratégicas 

para as empresa. Por se tratar de questão semi-aberta, outras opções de respostas 

foram permitidas, ampliando a lista pré-definida no questionário. 

Constatou-se um índice de insatisfação de 23,3% dos entrevistados em 

relação à disponibilidade de recursos de TI de apoio do CRM, entretanto, 83,3% dos 

entrevistados informaram não conhecer ou lembrar-se de ferramentas de TI que 

possam auxiliá-los na interação e gestão de seus contatos com clientes.  

Foram citadas ferramentas, geralmente incorporadas aos sistemas ERPs, 

tais como Gestão de Planejamento (APO) e Gestão de Transportes Integrados como 

sendo módulos úteis para ganhos qualitativos para a organização. 
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Foi citada também na pesquisa a necessidade de maior pro atividade na 

realização dos contatos via call Center, onde o mesmo estabeleceria contatos 

programados a partir de campanhas planejadas estrategicamente pela organização. 

Tabela 57 -  Outras Ferramentas úteis ao CRM 

Outras Ferramentas de TI Freqüência Percentual 
Não Lembra 27 52,9 

Não Conhece 15 29,4 
APO, VMI, TMS (Transportation Management) 3 5,9 

Integração do e-mail com banco de dados 3 5,9 
Telemarketing Ativo e Contatos com clientes 3 5,9 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.3.16.  Ferramentas de Tecnologia da Informação utilizadas no apoio ao 

CRM 

Com aprofundamento da questão anterior, o objetivo desta questão foi 

identificar qualitativamente em que momentos ou eventos os dados sobre os clientes 

armazenadas nos bancos da organização são utilizados e transformados em 

informação útil para tomadas de decisões e definições estratégicas. 

Foram relacionadas atividades desempenhadas por todas as áreas de 

negócios com as quais a pesquisa foi realizada.   

O recurso de Tecnologia da Informação de uso mais evidente pela 

organização, com 32,7% de indicação, foi o EDI, ou troca de arquivos eletrônicos, 

entre a organização e alguns dos maiores clientes da empresa, ou seja aqueles 

clientes que movimentam diariamente grandes quantidades de itens. Através do EDI 

são implantados diretamente pelos clientes os pedidos de vendas das grandes 

cadeias de lojas que adquirem produtos da empresa. Esta operação além de 

garantir agilidade no processo de compra, gera mais conforto para o cliente, na 

medida em que o cliente tem domínio sobre as operações de compras que são 

iniciadas a partir das suas necessidades reais. 

Os softwares de apoio ao Call Center receptivo, ou Central de 

Atendimentos, que desempenham funções receptivas de coleta de pedidos, foram 
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indicados com 20,4%, ocupando a segunda posição como ferramenta de TI mais 

utilizada para apoio do CRM, seguida do Call Center ativo e das análises geradas 

com base no Data Warehouse, ambos, com 12,2% de indicação.  

Tabela 58 -  Ferramentas de TI de apoio ao CRM 

Escala_ Freqüência Percentual 
EDI 16 32,7 
Call Center Receptivo 10 20,4 
Call Center Ativo 6 12,2 
Data Warehouse 6 12,2 
E-mailing 4 8,2 
Database Marketing 4 8,2 
Gestão de Ciclo de Vida de Produtos 3 6,1 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

5.4. As Áreas de Negócios Investigadas e as Ferramentas de TI 

Utilizadas 

5.4.1.  A Interpretação dos Resultados da Pesquisa por Área de Negócio 

A seguir será realizada uma análise integrada de todas as respostas do 

questionário complementadas por informações adicionais obtidas por meio de 

entrevistas realizadas com alguns profissionais. Foram também utilizados diversos 

documentos técnicos onde estão registrados processos de negócios e 

procedimentos operacionais adotados pela empresa objeto deste estudo.  

Para cada uma das áreas de negócios investigadas, foram identificadas 

quais as estratégias de CRM que são utilizadas na área, bem como quais as 

ferramentas de TI que suportam estas estratégias.  

Ilustrando os processos de negócios realizados pelas áreas, foram 

elaborados fluxogramas que relacionam as atividades e as respectivas ferramentas 

de TI que apóiam a realização das tarefas relacionadas à Gestão de 

Relacionamento com Clientes. Para compreensão dos fluxogramas é necessário 

entender a legenda utilizada, conforme ilustrações a seguir: 
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Ilustração do processo de negócio ou atividade realizada pela área: 

 

 

Ilustração da ferramenta de TI (sistema de informação), utilizado como 

apoio à realização do processo de negócio ou atividade: 

 

Repositório de dados utilizado como apoio às análises de dados: 

 

No decorrer da pesquisa, pôde-se perceber que as áreas de negócios se 

encontram em níveis de maturidade distintas em relação às implementações de 

CRM. Foi possível constatar que a maioria das áreas de negócios utiliza 

efetivamente diversas estratégias simultâneas para gerenciar o relacionamento com 

clientes e, conseqüentemente, são necessárias diversas ferramentas de TI para 

apoio a estas estratégias. 

As páginas seguintes buscam descrever cada uma destas áreas de 

negócios seletivamente investigadas. Será apresentado um panorama descritivo das 

ferramentas de TI utilizadas no suporte das estratégias ao CRM adotadas. 

1. Planejamento 

A área de planejamento é responsável por planejar as ações de vendas, 

produção e distribuição para a organização. Prescinde do envolvimento de todos os 

setores e processos de negócios, e determina como a organização deverá operar 

em relação aos produtos a serem produzidos, suas quantidades e como será 

realizada a distribuição de vendas destes produtos. 

A área de planejamento da organização pesquisada é uma das principais 

beneficiárias dos recursos de TI, pois um dos principais fatores impactantes no 

sucesso das vendas é decorrente da proximidade do planejamento em relação aos 

eventos de vendas efetivamente ocorridos.  

Processo ou 
Atividade 

DW 

Sistema de Informações 
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A essência do CRM para a área de planejamento é a utilização maciça de 

ferramentas relacionadas ao CRM analítico, tais como Data Warehouses, 

ferramentas OLAP, EIS (Executive Information System) e ferramentas de Data 

Mining. 

Os Data Warehouses disponibilizados à organização para as análises e 

tomadas de decisões são fontes de informações essenciais para a geração dos 

planos de vendas, produção e distribuição.  

Os Data Warehouses auxiliam na elaboração dos planos de curto, médio 

e longo prazo para toda a organização. As diretrizes dos planos definem como a 

organização irá suprir às demandas do mercado para os produtos, quantidades e 

áreas geográficas a serem atendidas. 

A área de Planejamento está subdividida nas seguintes sub-áreas: 

1.1. Planejamento de Vendas 

Responsável por identificar em médio e longo prazo qual o mix de 

produtos que será oferecido aos clientes, identificando geograficamente em visão 

macro as metas de vendas distribuídas entre as regionais de vendas. As 

informações analíticas de CRM são fonte de orientação para o planejamento 

trimestral das projeções de vendas e definições de metas de vendas em conjunto 

com a área comercial da organização. 

 

1.2. Planejamento de Produção 

Baseado nos volumes definidos pela área de planejamento de vendas e o 

mix de produtos definido para venda, a área de Planejamento de Produção, distribui 

seus planos de produção, considerando as Unidades Produtoras, ou Plantas que 

terão a responsabilidade de produzir o mix de produtos no decorrer do período 

definido para o plano de vendas. O planejamento de produção sofre bem pouca 

influência dos dados relacionados ao CRM, pois seu plano se baseia 

fundamentalmente nos planos de vendas previamente produzidos. 
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1.3. Planejamento de Distribuição 

Considerando também em nível macro os estoques disponíveis em cada 

planta produtora ou centro de distribuição, é elaborada a malha de distribuição que 

apresenta o plano de entrega de vendas por categoria de produto e por dispersão 

geográfica, considerando o mix de produtos a ser entregue de acordo com o plano 

de vendas. O planejamento de distribuição depende de dados sempre atualizados 

dos clientes para traçar as estratégias de entregas de produtos aos clientes, 

demandando do CRM a qualidade e precisão dos dados cadastrais dos clientes. 

A integração dos planos de Vendas, Produção e Distribuição 

A realização dos planos de vendas, produção e distribuição ocorre de 

forma integrada, e é refinada constantemente até que o plano seja concluído para o 

período em questão. A principal fonte de informação para a realização dos três 

planos é o data warehouse, conforme foi possível constatar através das entrevistas 

realizadas com o gerente da área de planejamento. 

As consultas ao Data Warehouse por meio de ferramentas de data mining 

são realizadas sob as seguintes perspectivas do negócio:  

• Vendas – São analisadas as metas de vendas definidas no sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning) considerando as variáveis: produto, quantidade e 

localidade onde deverá ocorrer a venda. As metas de vendas devem ter sido 

previamente definidas pela área de vendas com base nas expectativas de vendas 

para o período. Para a definição das metas de vendas, são realizadas consultas ao 

data warehouse com o intuito de confrontar as vendas planejadas no período 

anterior com as vendas efetivamente ocorridas no mesmo período. 

• Produção – A partir do plano de vendas é definido o plano de produção. Com 

base nas vendas planejadas para cada região, o planejador utiliza as informações 

cadastradas no ERP relativas a distribuição geográfica das plantas produtoras e as 

suas respectivas capacidades de produção para definir onde e quando serão 

produzidos os produtos demandados no plano de vendas. Além das ferramentas de 

data mining, são utilizados relatórios auxiliares que complementam a visão da malha 

de produção da organização. 
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• Distribuição – Para a efetivação das vendas é necessário que os produtos 

manufaturados de acordo com o plano de produção atinjam os pontos de vendas de 

onde serão distribuídos para os clientes potenciais que poderão realizar as compras 

previstas no plano de vendas. A missão do plano de distribuição é distribuir estes 

produtos nas especificações e quantidades consistentes com a demanda prevista, 

eliminando, ou minimizando as possibilidades de falta, ou stockout de produtos no 

momento da venda efetiva. O ERP novamente desempenha papel essencial como 

fonte de informações cadastrais sobre capacidades de armazenamento dos 

estoques das unidades de vendas, bem como posição dos estoques atuais dos 

produtos demandados.   

O gráfico 4 ilustra a integração e refinamento recursivo dos planos e exibe 

as ferramentas de TI que auxiliam na tarefa de elaboração dos planos. 

 

Gráfico 5 -  Integração entre as fases de elaboração dos planos e as ferramentas de TI 
que são fonte de informação para a construção dos planos. 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

2. Marketing 

Área responsável pelo desenvolvimento de produtos, definição de 

estratégias de marketing e mix de produtos. 

2.1. Desenvolvimento de Produtos 
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Área responsável pela prospecção e identificação das necessidades de 

produtos demandados pelo mercado. Esta área realiza o desenvolvimento do 

produto em todas as suas instâncias, desde a produção em laboratório até a análise 

das capacidades de venda e sazonalidade de produtos. 

Os estudos para definição dos produtos a serem desenvolvidos ou 

aprimorados baseia-se em pesquisas realizadas junto ao público alvo, via agências 

terceirizadas especializadas ou através do Call Center, atuando ativamente 

utilizando software de gestão de contatos com clientes. O software implementa 

pesquisas estruturadas e permite o registro dos resultados das pesquisas 

realizadas. Os resultados são posteriormente analisados através de relatórios do 

próprio software. 

 

Gráfico 6 -  Fontes de Informações utilizadas no desenvolvimento de produtos. 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 
2.2. Trade Marketing 

O trade marketing atua interagindo diretamente com os grandes clientes 

da organização, gerenciando contratos de vendas, administrando contas baseada no 

mix de produtos, monitorando rentabilidade de vendas e acompanhando o 

desempenho comercial dos promotores de vendas nos pontos de vendas. 

Cabe ainda a área trade marketing, em conjunto com a área de 
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desenvolvimento de produtos, a realização de pesquisa com o público consumidor 

no intuito de monitorar a expectativa e satisfação dos clientes, além de controlar o 

ciclo de vida do mix de produtos, determinando a sua capacidade de venda e 

sobrevida. 

A área de trade marketing faz uso intensivo dos data warehouses e de 

sistemas dedicados para a realização das suas atribuições. 

A área também estabelece comunicação com os promotores de vendas 

através dos recursos de tecnologia da informação que implementam a Automação 

da Força de Vendas (SFA-Sales Force Automation). Estes equipamentos são 

dispositivos móveis, ou handhelds, computadores de mão utilizados pelos 

promotores de vendas no desempenho de suas atividades de contatos e transações 

de vendas com clientes. 

Os contatos estabelecidos entre a área de trade marketing e os 

promotores de vendas, através dos handhelds, canaliza informações das mais 

diversas naturezas, tais como calendários promocionais, informativos sobre 

lançamentos de novos produtos, informações sobre eliminação de produtos do mix 

de vendas, dentre outras. Estas informações aproximam a organização dos clientes, 

reforçando os laços de credibilidade na parceria comercial entre as duas partes. 

O gráfico 49 relaciona as ferramentas de TI apóiam à área de trade marketing no 

desempenho de suas atividades. 
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Gráfico 7 -  Atribuições da área de Trade Marketing e as ferramentas de TI que apóiam o 

desempenho de suas tarefas. 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 
3. Comercial 

Área responsável pela efetivação das vendas planejadas. Para o contexto 

da análise em questão, serão analisadas somente as áreas de Central de Pedidos, 

Vendas (equipe de vendas) e Administração de Vendas. 
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A área comercial deve realizar o plano de vendas através da construção 

da programação de Vendas. O Plano de Produção é elaborado inicialmente em uma 

escala mais ampla e precisa ser detalhado para as operações de curto prazo através 

da Programação de Produção. Neste momento são refinados os dados sobre 

quantidades de produtos e clientes a serem atendidos para o cumprimento das 

metas de vendas previamente estabelecidas. A programação de vendas é resultante 

dos pedidos de vendas efetivamente “colocados” através dos canais de 

comunicação disponibilizados entre a empresa e os clientes. 

Os canais atualmente disponíveis para colocação de pedidos são:  

• Central de Pedidos; 

• Promotores de Vendas; 

• EDI – Enterprise Data Interchange, ou troca eletrônica de arquivos 

entre os clientes e a empresa. 

3.1. Central de Pedidos 

A Central de Pedidos atua como um dos “braços” da Força de Vendas 

(promotores de vendas ou vendedores), captando pedidos de vendas e direcionando 

às outras áreas da organização responsável pelo atendimento destes pedidos. 

No desempenho de suas atividades a equipe de atendentes da Central de 

Pedidos utiliza o sistema transacional da organização, o ERP, para implantar os 

pedidos de vendas solicitados diretamente pelos clientes.  
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Gráfico 8 -  Interação da área de Atendimento com clientes 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

3.2. Promotores de Vendas 

A equipe de vendas é formada externamente à organização pelos 

vendedores e internamente pelos profissionais alocados na Central de Pedidos. 

Ambos têm a missão de captar pedidos e monitorar a resolução de eventuais 

conflitos de ordem comercial ou financeira que impeçam a liberação do pedido para 

venda imediata. 
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operações de vendas, pesquisa de marketing ou devolução de vendas. Os 

dispositivos móveis são integrados com o software ERP através de software 

específico para Automação da força de Vendas.  

Os dispositivos têm suas informações constantemente sincronizadas com 

os dados transacionais da organização, tais como: portifólio de produtos, tabelas de 

preços, disponibilidade de crédito dos clientes, carteira de duplicatas em aberto e 

diversas outras informações úteis e necessárias no momento da colocação de novos 

pedidos para os clientes. 

  

Gráfico 9 -  Interação entre Promotores de Vendas e Clientes 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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A área de Administração de Vendas controla e administra o fluxo de 

pedidos de vendas colocado através dos canais: Central de Pedidos, equipe de 

Força de Vendas, ou ainda os pedidos eletrônicos colocados diretamente pelos 

clientes através do processo de EDI. 

Os pedidos implantados eventualmente podem ser bloqueados por 

diversos motivos, tais como estouro de limite de crédito, indisponibilidade de 

estoque, além de outros bloqueios financeiros ou comerciais. Para verificar a 

situação dos pedidos e tomar as ações necessárias aos desbloqueios a área de 

administração de vendas realiza consultas ao sistema ERP e/ou ao sistema de 

controle auxiliar de crédito de cliente. Sanadas as pendências os pedidos liberados 

seguem o processo de vendas. 

 

Gráfico 10 -  Suporte das ferramentas de TI nas atividades da área de 
Administração de Vendas 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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4. Qualidade 

As fronteiras da área industrial não estabelecem contato com o cliente à 

exceção da área responsável pelas atividades de gestão de qualidade de produtos, 

controle de shelf life ou ciclo de vida dos produtos, e análises de devolução de 

vendas. Esta área desempenha importante papel na missão de garantir a qualidade 

dos produtos em todos os aspectos: aparência, peso, características nutricionais, 

higiene e longevidade.  

A gestão da qualidade é realizada de forma descentralizada em cada 

planta produtora, em diversos pontos do processo. O controle de qualidade se inicia 

com a análise do recebimento de insumos e produtos acabados, em seguida 

monitora todo o processo produtivo, e finalmente atesta a qualidade dos produtos 

que serão distribuídos para o cliente final.  

Os impactos de falhas de produção podem atingir grandes proporções, 

levando inclusive a situações de indenizações financeiras por motivos de quebra de 

contrato com cliente. As eventuais falhas precisam ser prontamente documentadas e 

divulgadas entre as unidades produtoras que possam ser beneficiadas com o alerta 

de problema identificado. 

O reflexo de problemas de qualidade são geralmente percebidos ainda na 

fase de processo, ou seja, enquanto o produto ainda não foi liberado para consumo 

no mercado, entretanto, há situações em que as ocorrências são registrada à partir 

de observações do cliente. Nestes casos mais graves, tornam-se necessárias ações 

ágeis e com solução imediata. 

Apesar de ter sido identificada a existência de um processo interno bem 

definido controlar as atividades e efetuar registros dos contatos estabelecidos com 

os clientes, percebeu-se uma carência de ferramentas de TI eficazes ao apoio de 

suas atividades, identificando-se somente planilhas eletrônicas e documentos não 

sistematizados onde são realizados os registros de desconformidade de produto. 

Fica então o alerta neste ponto de contato para futuros ajustes e disponibilização de 

ferramentas de CRM que possam auxiliar ao CRM na área industrial da organização. 

5. Logística 
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A área de Logística é subdividida em setores que funcionam integrados 

com a missão de entregar ao cliente os produtos corretos, nas quantidades 

esperadas e dentro do tempo desejado pelo cliente. 

Por estabelece diversos pontos de contato direto com o cliente, esta área 

é freqüentemente exposta às mais diversas ocorrências, sejam de satisfação ou de 

insatisfação dos clientes em relação à finalização da venda, cujo processo completa 

uma fase no momento da entrega física dos produtos ao cliente.  

A área de Logística encontra-se sub-dividida nas seguintes áreas: 

5.1. Programação de Distribuição 

A área de programação de distribuição se baseia no plano de distribuição 

gerado previamente pela área de Planejamento para determinar como serão 

realizadas as entregas de produtos vendidos. O planejamento se baseia em 

expectativas de vendas, enquanto a programação de distribuição é realizada com 

base nos pedidos de vendas que efetivamente foram colocados e solicitados pelos 

clientes. 

 É função desta área, identificar e determinar como os volumes solicitados 

serão entregues aos clientes. 

Como fonte de informação para suporte às suas atividades são utilizados 

os data warehouses onde estão registrados os planos de distribuição, no entanto, a 

principal fonte de informação é o ERP, que contém as informações “firmes” dos 

pedidos de vendas dos clientes. 

   

Gráfico 11 -  Fontes de Dados para elaboração da programação de distribuição 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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A área encarregada de Administração de Estoques de Produto Acabado 

recebe os itens produzidos diretamente da planta onde o estoque físico encontra-se 

armazenado ou de outras unidades produtoras. Armazena os produtos nos seus 

locais de estoque e posteriormente entrega aos clientes de acordo com os pedidos 

de vendas para os destinos determinados, nas quantidades solicitadas. 

Esta é uma área crítica no processo de vendas, pois eventuais perdas de 

controle resultam em distorções de estoque. As distorções de estoque podem 

resultar em falta de produto para entregar, configurando-se o stockout, ou falta de 

produto para venda. 

Apesar de não estabelecer um ponto de contato direto com os clientes, 

esta área tem impacto direto na satisfação do cliente, necessitando assim de 

ferramentas de TI que propiciem confiabilidade nos dados de estoques 

armazenados.  

As únicas fontes de dados para esta área são os registros armazenados 

no ERP da empresa. Os dados do ERP apresentam as quantidades de estoque 

disponíveis para cada item e local de armazenagem.  

O perfeito controle dos estoques em relação às demandas de vendas é 

fator determinante da eficiência da qualidade de serviço da área de controle de 

estoques. 

   

Gráfico 12 -  Fontes de Dados para operação e controle de estoques de produto 
acabado. 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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As informações cadastrais sobre as rotinas e preferências operacionais 

dos clientes para o recebimento de mercadoria influenciam diretamente nas 

contratações de fretes para entrega das compras dos clientes.  

É essencial que a área tenha disponíveis as informações específicas do 

clientes que definem: 

• Os dias e horários disponíveis para recebimento das mercadorias 

pelo cliente;  

• O formato de agrupamento dos produtos acabados a serem 

entregues, indicando por exemplo, se o cliente deseja receber os 

produtos em paletes, e se for o caso, a quantidade de caixas por 

paletes  

• E quaisquer outras restrições que auxiliem a operação de 

contratação de frete visando minimizar falhas que possam gerar 

insatisfação por parte do cliente em relação à entrega das 

mercadorias. 

Novamente o ERP da organização é a fonte principal de informações para 

auxílio nas operações de transporte. A interpretação das características de operação 

de cada cliente tem influência direta nos tipos de cargas que serão contratadas. 

   

Gráfico 13 -  Fontes de Dados para operação de contratação de frete. 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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várias áreas de negócios. 

A área de Tecnologia da Informação tem ainda o papel de suprir com 

ferramentas de automação as necessidades das áreas de negócios da organização, 

produzindo ou adquirindo sistemas que implementam os processos de negócios da 

organização com mais eficiência e controle. 

Não foram identificados pontos de contato com cliente dentro da área de 

TI, porém esta área foi bastante explorada pela pesquisa, através de entrevista com 

profissionais da área no intuito de auxiliar na compreensão das ferramentas de TI 

com funções relacionadas a apoio do CRM. 

 

7. Financeiro 

 

A área financeira atua fortemente em dois momentos da operação 

comercial com os clientes.  

O contato se inicia antes mesmo da ocorrência da primeira venda, na fase 

da avaliação de crédito e capacidade de compra do cliente. A análise de crédito 

investiga o crédito financeiro do cliente no mercado para definir se o mesmo está 

apto a se tornar um cliente efetivo da empresa. 

Para os clientes já ativos, cada nova operação de venda é novamente 

analisada pela área financeira, com o intuito de revalidar as condições financeiras e 

o crédito do cliente, autorizando ou negando a nova venda. 

Uma vez aprovada a venda, o pedido de venda passa a transitar pela 

organização, disparando ações das mais distintas áreas, até chegar novamente à 

área financeira no momento do “recebimento” do pagamento da venda realizada ao 

cliente.  

7.1. Crédito 

A área de crédito tem a missão de avaliar a capacidade financeira dos 

clientes, liberando crédito para compra pelos clientes. 
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Esta operação se caracteriza como um dos pontos de contato mais fortes 

entre a empresa e os clientes, pois a disponibilidade (ou indisponibilidade) de crédito 

do cliente determina se a venda poderá ser autorizada, portanto, os sistemas 

relacionados aos controles das informações financeiras dos clientes precisam dispor 

de dados precisos e atualizados que possibilitem a perfeita e rápida análise do 

crédito e quaisquer eventuais aspectos financeiros que venham a impossibilitar a 

venda. 

O ERP da organização é o repositório único que controla os débitos e 

créditos dos clientes, bem como mantém as informações históricas das transações 

comerciais realizadas com cada cliente. 

Existe ainda software específico de BI (Business Intelligence) que são 

utilizados para auxiliar na realização de análises mais complexas que envolvem, por 

exemplo, cadeias de lojas com vários estabelecimentos, onde o crédito é fracionado 

e rateado entre as empresas clientes. 

Além do ERP e do BI, os data warehouses, também disponibilizam 

informações consolidadas sobre as vendas realizadas para cada cliente, incluindo as 

devoluções e os registros de reclamações decorrentes de problemas ocorridos com 

as vendas. 

   

Gráfico 14 -  Fontes de Dados para Análise de Crédito de Cliente. 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 
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A área de Contas a Receber tem a missão de finalizar o processo de 

vendas por meio do recebimento dos valores financeiros decorrentes das transações 

de vendas realizadas pela empresa ao cliente. 

7.3. Gestão Tributária - Célula Fiscal 

A área de Gestão Tributária atua na efetivação da venda no que tange o 

aspecto fiscal e tributário. É a área responsável pelo faturamento do pedido de 

venda e emissão das notas fiscais que habilitam a realização da entrega física dos 

produtos comprados pelo cliente. Eventuais falhas nesse processo atingem 

diretamente ao cliente, inviabilizando a finalização do processo de venda caso 

existam “defeitos” nas notas fiscais emitidas, eventualmente gerando devoluções por 

parte do cliente e insatisfação com a frustração da venda não finalizada. 

8. Gestão de Contratos 

A área de Gestão de Contratos é responsável pela formalização dos 

contratos comerciais entre a organização e clientes que operam com volumes de 

compras elevados e periodicidades bem definidas. A área é ainda responsável por 

fazer cumprir as cláusulas dos contratos mutuamente acordados entre as partes. 

A área de gestão de contratos define em conjunto com os clientes de 

maior porte as condições de vendas adotadas para a relação comercial entre a 

empresa e estes clientes. Cabe a esta área dirimir conflitos de ordens financeiras e 

comerciais que se configurem como destrato ao contrato firmado entre as partes 

(cliente e empresa). 

A gestão dos contratos é realizada com o auxílio de software específico 

que tem a finalidade de armazenar as condições comerciais e financeiras de cada 

contrato de cliente. O software configura-se como importante ferramenta de apoio à 

área de gestão de contrato, haja vista os grandes valores financeiros negociados 

com a categoria de clientes que opera por meio de contrato de compra. A agilidade 

de acesso e confiabilidade dos dados registrados neste sistema impõem dinâmica 

às operações de vendas para as grandes contas de clientes.  
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Como conclusão preliminar sobre o estudo, pôde-se verificar que o grau 

de utilização de CRM pelas organizações está diretamente ligado ao nível 

hierárquico do colaborador da empresa investigada. Profissionais de nível 

hierárquico mais elevado demonstraram mais consciência sobre a importância e 

necessidade do CRM como vantagem competitiva. Estes profissionais também 

apresentaram índices que denotam a maior utilização das ferramentas de CRM 

quando comparado com profissionais de níveis hierárquicos inferiores.  

Um dos principais motivos que ocasionam este desnível em relação à 

conscientização sobre a importância da utilização do CRM é o baixo nível de 

feedback fornecido às áreas operacionais, responsáveis por captar os dados junto 

ao cliente, sobre a importância dos dados para geração de informações úteis às 

análises realizadas pelos gestores da organização. 

Os números da pesquisa relatam que 66,7% dos profissionais que 

ocupam cargos na diretoria da organização se utilizam em grau “alto” de ferramentas 

de CRM no desempenho de suas atividades. Considerando profissionais que 

ocupam níveis gerenciais, o percentual de alto grau de utilização fica em 52,9%, se 

reduzindo para 23,1% para profissionais de nível de coordenação ou supervisão, 

enquanto que somente 16,7% dos colaboradores de nível operacional consideram 

utilizar em grau “alto” o CRM. A tabela 59 descreve as informações relacionadas a 

esta análise. 

Tabela 59 -  Grau de utilização do CRM de acordo com o nível hierárquico do colaborador 
 

  Grau de Utilização do CRM 

Nível do Colaborador Alto Média Baixa Nenhuma 

Coordenação 23,1 38,5 38,5 0 
Diretoria 66,7 33,3 0 0 
Gerência 52,9 29,4 17,6 0 

Operacional 16,7 38,9 44,4 0 
Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

O gráfico 14 auxilia na interpretação das informações descritas na tabela 

59. A escala está disposta em percentual das respostas aos questionários. Devido 

ao número de diretores estar restrito à três pessoas, o gráfico apresenta distorções 

que induzem a uma utilização em grau “alto” por parte dos diretores de ferramentas 

de CRM, mais especificamente, análises baseadas em Data Warehouses. 
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Gráfico 15 -  Grau de Utilização do CRM de acordo com o  nível hierárquico do 
colaborador. 

Fonte: Pesquisa Direta (2008). 

 

Ainda em relação ao grau de integração do CRM na organização, 

percebeu-se a extrema necessidade do alinhamento das ações relacionadas ao 

CRM adotadas pelas áreas de gestão com a área de TI da organização, como forma 

de impulsionar os resultados esperados com os controles dos dados associados à 

comunicação estabelecida com os clientes nos pontos de contato.  
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6   CONCLUSÃO 

6.1. Respostas ao Problema e Objetivos da Pesquisa 

Através da análise dos dados obtidos no decorrer deste trabalho, pôde-se 

concluir que apesar de haver uma percepção generalizada por parte dos 

profissionais entrevistados quanto à relevância do tema Gestão de Relacionamento 

com Clientes. Foram constatadas grandes variações em relação à maturidade do 

processo interno de gestão de relacionamento com clientes em toda a organização. 

Observou-se também que a utilização tanto de estratégias de estratégias de CRM 

quanto das ferramentas de TI disponíveis para o apoio do CRM não são 

sistematicamente planejadas de forma integrada a partir de diretrizes conduzidas 

pela organização, mesmo assim, observa-se a efetiva utilização, em maior ou menor 

nível, de diversas ferramentas de TI, distribuídas entre as três camadas estratégicas 

de CRM descritas no referencial teórico deste trabalho.  

Constatou-se que as estratégias de CRM implementadas em cada área 

de negócio investigada demandam necessidade do apoio de ferramentas de 

tecnologia capazes de ampliar o desempenho dos profissionais no desenvolvimento 

das atividades relacionadas às estratégias de CRM operacionais, analíticas e 

colaborativas. 

Apesar do nível de utilização de ferramentas de TI para apoio ao CRM ter 

sido considerado satisfatório pelas áreas de negócio, identificou-se a necessidade 

de definição de uma área responsável pela gestão dos esforços de CRM enquanto 

estratégia para que os benefícios efetivos do CRM possam ser mais amplamente 

alcançados. A área de Marketing atuando de forma colaborativa com a área de 

Tecnologia da Informação e com o apoio das outras áreas de negócios da 

organização, provavelmente apresenta os atributos necessários a esta missão, 

porém esta questão foge à proposta deste trabalho e demanda maior 

aprofundamento do estudo. 

Através das questões 9, 10, 13, 15 e 16 do questionário, e das entrevistas 

complementares, foi possível identificar cada uma das ferramentas de TI utilizadas 
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como apoio do CRM. A investigação verificou que a organização se utiliza 

amplamente das ferramentas para obtenção de dados sobre as demandas dos 

clientes e operações de pós-vendas, porém não foram identificadas ferramentas 

sistematizadas para registro dos estudos de mercado realizados pela área de 

Marketing. 

Percebeu-se que a coleta dos dados relacionados à pré-venda e pós-

venda é realizada com eficiência por diversas ferramentas das camadas do CRM 

Operacional e Colaborativo. Por meio das entrevistas, se verificou que organização 

iniciou os investimentos por meio da automação da força de vendas. Esta decisão, 

além de impulsionar as vendas, permitiu conhecer com mais precisão e 

detalhamento os hábitos de consumos e necessidades dos clientes da empresa. 

A fase seguinte dos investimentos de tecnologia relacionados ao CRM 

direcionou os esforços para aprimorar a camada do CRM analítico. As ferramentas 

analíticas permitiram ampliar o entendimento das necessidades e preferências dos 

clientes, tornando os esforços de marketing mais eficazes. 

Em relação aos dados de entrada sobre as necessidades dos clientes, 

constatou-se que o adiantado grau de automação da equipe de vendas (SFA) 

possibilita à organização obter dados precisos e atualizados sobre os clientes a cada 

visita realizada aos clientes, enquanto que a Central de Atendimento a Clientes 

atuando principalmente de forma receptiva para registros e alterações de pedidos de 

vendas complementa o trabalho realizado pela equipe de vendas automatizada, 

realizando eventuais ajustes solicitados pelos clientes. 

A troca eletrônica de documentos (EDI), é outra ferramenta de apoio ao 

CRM que gera para a empresa ganhos substanciais de eficiência operacional nas 

transações realizadas por clientes que operam com grandes volumes de pedidos. 

Os pedidos de vendas comandados eletronicamente pelos clientes garantem maior 

agilidade e precisão na realização das operações comerciais entre a organização e 

estes clientes. 

A pesquisa demonstrou que somente dez porcento dos entrevistados 

consideram que o contato com clientes é estabelecido através do site da 
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organização, deixando clara a possibilidade de que o canal de contato 

disponibilizado pela internet poderia ser mais bem explorado pela organização para 

realizar interação com os clientes.  

Constatou-se que o gerenciamento da cadeia de suprimentos também se 

baseia em dados coletados sobre as demandas dos clientes (pedidos de vendas) e 

com base nas análises históricas fundamentadas nos dados de vendas efetivadas. 

O ERP, os sistemas satélites e principalmente o Data Warehouse são as principais 

ferramentas de TI utilizadas para as atividades de gestão da cadeia de suprimentos.  

Apesar de terem sido identificadas pelos entrevistados lacunas relativas 

ao registro dos dados operacionais que alimentam o CRM, o nível e a qualidade da 

informação disponível, foram considerados como “suficientes” para o desempenho e 

realização das atividades das áreas de negócios investigadas. 

O CRM analítico foi considerado como elemento chave ao apoio da 

tecnologia da informação. As estruturas de dados construídas para Data Warehouse 

foram percebidas como uma eficiente fonte de informação para o processo decisório 

da organização. A possibilidade de análises multi-dimensionais obtidas a partir do 

Data Warehouse da organização disponibiliza análises com visões consolidadas 

sobre as principais áreas da cadeia de valor, possibilitando gerar informações 

estratégicas para todas as fases de planejamento da organização. 

Em relação às respostas obtidas aos objetivos específicos deste trabalho, 

quanto à questão de identificar as ferramentas de TI utilizadas no apoio ao CRM, 

pôde-se concluir que: 

• As camadas de CRM Operacional e Analítico apresentam elevado grau de 

desenvolvimento dentro da organização, enquanto que o CRM colaborativo não é 

extensivamente utilizado pelas áreas de negócios investigadas. 

• A Automação da Força de Vendas (SFA) em conjunto com os dados obtidos 

através de registro direto pela Central de Atendimentos, apresentou-se como a 

principal fonte geradora de dados para o CRM Operacional da organização. O EDI 

foi outra ferramenta considerada de grande relevância no apoio ao CRM. 
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•  O Data Warehouse apresentou grande relevância dentre as ferramentas de 

CRM analítico, sendo amplamente utilizada pelas principais áreas de negócio no 

apoio aos processos decisórios.  

• A utilização de ferramentas de TI para CRM operacional garante a qualidade 

e confiabilidade dos dados para análise pelas áreas de negócios; 

• A utilização das ferramentas analíticas gera ganhos relevantes para a 

elaboração dos planos da organização; 

• Verificou-se um alto grau de percepção da organização sobre a relevância do 

CRM para resultados financeiros e tomada de decisão. 

• O estudo verificou também que existem demandas de implementações de 

outras ferramentas de CRM, que não se encontram disponíveis para uso das áreas 

de negócios, por falta de um planejamento que viabilize tais implementações. 

No que se refere ao pressuposto de que as empresas brasileiras utilizam 

ferramentas de TI para implementação de CRM, verificou-se que, apesar dos 

investimentos anuais crescentes por parte das empresas brasileiras, o índice de 

fracasso de ações de CRM, é motivo freqüente de questionamentos sobre as razões 

de insucesso. Estes questionamentos induzem à necessidade de maiores estudos 

sobre metodologias e estratégias de implementação de estratégias de CRM. 

Quanto ao pressuposto de que as ferramentas de TI de apoio ao CRM 

geram ganhos de lucratividade e diferencial competitivo para a organização, 

verificou-se que a percepção da organização, aponta claramente para ganhos 

financeiros e vantagens competitivas. Porém, problemas decorrentes de imaturidade 

no processo de definição e implementação de estratégias de CRM se refletem 

constantemente em deficiências nas escolhas e implementações de ferramentas de 

TI. 
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6.2. Contribuições do Trabalho 

Por meio da pesquisa bibliográfica ampliada com um estudo de caso em 

uma organização considerada de grande relevância para as análises pretendidas 

nesta pesquisa, tentou-se obter um panorama da realidade geral da utilização das 

ferramentas de TI que pudesse ser ampliado para outras organizações do mesmo 

segmento de mercado e proporções de negócios da empresa investigada. 

Nas análises realizadas pretendeu-se identificar e apresentar as várias 

ferramentas utilizadas nas camadas: operacional, colaborativa e analítica, 

descrevendo como estas ferramentas, geram, ou poderiam gerar, ganhos às 

atividades realizadas por cada uma das áreas.  

Surpresas agradáveis de realidades de perfeita sintonia entre estratégias 

bem elaboradas e ferramentas de TI aderentes à estratégias foram freqüentes, 

demonstrando um bom grau de maturidade de diversas áreas da organização em 

torno do CRM. Entretanto, também foram identificadas áreas carentes de definições 

de estratégicas de CRM e até mesmo de processos de registros dos contatos com 

clientes, evidenciando a necessidade de maior atenção no desenvolvimento dos 

processos internos de negócios. 

Os resultados das análises permitiram concluir que a organização 

encontra-se atualmente em um estado de desenvolvimento de estratégias de CRM 

aderente às necessidades internas dos setores investigados, porém existem lacunas 

onde a TI não atendeu a missão de apoiar através de ferramentas de tecnologia o 

CRM em suas três camadas: operacional, analítico e colaborativo.  

Nestas situações observou-se que quando a falta de recurso de TI se 

encontra na camada operacional, a conseqüência mais comum é o registro manual 

dos dados do contato com cliente. Os registros manuais obviamente não serão 

utilizados por ferramentas do CRM analítico, gerando distorções ou impossibilidades 

de análises futuras. 

Falhas decorrentes de ausência de ferramentas de TI para apoio ao CRM 
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colaborativo impedem parcial ou totalmente a realização da tarefa de integração 

entre o cliente e a organização, fragilizando as relações de confiança e fidelização 

dos clientes. 

As lacunas de ferramentas de TI para o CRM analítico impedem ou 

dificultam sensivelmente a realização de análises dos dados obtidos no CRM 

colaborativo e operacional, tendo como conseqüência a tomada de decisão sem 

bases estatísticas geradas com base nas interações com os clientes. 

Conclui-se, portanto, que o CRM enquanto estratégia de gestão, 

necessitaria ser conduzido pela organização com o suporte de planos bem 

estruturados, que atendessem às necessidades de informações em todos os níveis 

da organização. A estratégia de CRM, uma vez tratada equivocadamente pela 

organização, fica impossibilitada de ser melhorada com o apoio de ferramentas de 

TI, porém a boa implementação de uma estratégia equivocada tende a acelerar o 

desastre final para a organização. 

 

6.3. Limitações do Trabalho 

CRM trata-se de uma estratégia capaz de gerar vantagem competitiva as 

empresas que as adotam, sendo assim, a organização que serviu como caso de 

estudo, está inserida em segmentos altamente competitivos. Observou-se em 

algumas situações, durante as entrevistas, cautela por parte dos entrevistados 

quanto a fornecer determinadas informações para a pesquisa, por considerarem 

estas informações estratégicas e confidenciais para a organização. Por ser um 

assunto ainda controverso e em plena discussão tanto nas empresas quanto na 

academia, alguns fatores influenciadores da ampliação da utilização da TI para 

apoio às implementações de estratégias de CRM ainda estão em fase de pesquisa e 

não foram incluídos nesse trabalho.  
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6.4. Sugestões para Estudos Futuros 

Por se tratar de um estudo de caso único, algumas conclusões da 

pesquisa não podem ser generalizadas, demandando, portanto, maiores 

aprofundamentos das investigações por meio da inclusão de estudos de casos em 

outras empresas do segmento que apresentem variações na forma de uso da 

Tecnologia nas atividades de suporte ao marketing de relacionamento com clientes. 

Foi identificada grande potencialidade para estudos sobre estratégias de 

sistematização integrada para implementação de ferramentas de TI nas camadas 

Operacional, Analítica e Colaborativa como forma de obtenção de resultados mais 

vantajosos para a Organização.  
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ANEXOS 

Anexo A - Instrumento de coleta de dados 

  

Instrumento de Coleta de Dados 

Este questionário compõe um instrumento de pesquisa com o objetivo de 
identificar como as ferramentas de Tecnologia da Informação apóiam a Gestão 
de Relacionamento de Clientes em uma indústria cearense, visando 
impulsionar o desenvolvimento destas empresas com base nas conclusões 
obtidas neste trabalho. 

 

A pesquisa tem caráter científico e tecnológico, onde todas as informações terão 
garantia plena do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal 
do Ceará, quanto a Confidencialidade Total, sendo utilizadas apenas para a 
finalidade do Projeto de Pesquisa. 

 

Solicitamos, portanto, que as respostas aqui prestadas sejam fornecidas por um 
dirigente da empresa que esteja credenciado para prestar informações precisas. O 
êxito deste levantamento e do posterior Relatório depende da veracidade dos dados 
coletados nas empresas consultadas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Roteiro de Pesquisa Semi-Estruturada 

CRM – Customer Relationship Management, ou Gestão do Relacionamento com Clientes 

O tema CRM tem se tornado cada vez mais freqüente em discussões relacionadas a expansão de 
mercado e conquista de clientes. O investimento das organizações no relacionamento com clientes, 
como forma de melhorar resultados, trouxe uma nova perspectiva para as empresas, que deixam de 
se preocupar unicamente com a participação no mercado e começam a monitorar outros indicadores 
como: participação no cliente, rentabilidade individual, níveis de satisfação por segmento de clientes e 
outras metas que estão diretamente relacionadas a clientes individuais e grupos de clientes. 

Ocorre que muitas empresas ainda não conseguem perceber objetivamente os benefícios de possuir 
uma iniciativa formal de CRM, organizada através de grupos de trabalho estruturado dentro da 
empresa. Frequentemente tem-se observado que a interação com clientes começam por livre 
iniciativa das áreas de negócios, desenvolvendo e implementando ações isoladas sem que estas 
estejam diretamente relacionadas e integradas a um projeto institucional de CRM mais abrangente. 
 
Em outras ocasiões, embora as iniciativas estejam enquadradas em um contexto de projeto 
corporativo, os resultados destas iniciativas não são percebidos pela organização, não tendo estes 
resultados diretamente atribuídos a elas, impedindo que se calcule de maneira efetiva o retorno 
obtido pela empresa. 
 
Conseqüentemente, se a organização não consegue perceber e medir os resultados das ações de 
CRM para os negócios da empresa, para o aumento de rentabilidade e outras vantagens decorrentes 
do investimento em CRM, os esforços direcionados às ações de CRM vão enfraquecendo ou mesmo 
são transformados em esforços de estratégias de negócio de CRM para esforços para 
implementação da Tecnologia de CRM. Empresas que optam por seguir o caminho orientado à 
tecnologia, e não ao cliente, aumentam as estatísticas de fracassos em projetos de CRM, tanto em 
termos de mudança corporativa e cultura organizacional, quanto em termos de ROI (Retorno Sobre o 
Investimento). 
 
Os projetos com maior grau de sucesso estão diretamente associados às empresas que 
compreenderam desde o início da implementação, que gestão de clientes envolve muito mais que 
tecnologia, dedicando especial atenção à estratégia, ao conhecimento dos clientes, às pessoas e aos 
processos que dão suporte ao efetivo desenvolvimento da estratégia, posicionando o cliente como o 
elo de união do tripé composto pela Tecnologia, Pessoas e Processos. 
 
Com base no panorama preliminar traçado sobre o CRM, este estudo visa observar os aspectos de 
implementação envolvidos em um projeto de CRM que efetivamente trazem resultado de negócio, 
tendo como foco principal o cliente.  
 
A proposta é garantir que os custos e os resultados das mudanças sejam percebidos, medidos e 
analisados de forma a tornar mensurável o retorno sobre o investimento em CRM. 
 
A estratégia inicial desta pesquisa busca identificar a percepção da relevância do CRM e o grau de 

utilização de recursos de Tecnologia da informação pelos colaboradores das diversas áreas de 

negócios da empresa que direta ou indiretamente são potenciais “pontos de contato” com clientes.  
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Ao final da pesquisa pretende-se obter uma visão 360 graus de como a Tecnologia da Informação 
interfere na intermediação dos contatos da empresa com seus clientes. 
 
Áreas Pesquisadas: 
A. Planejamento 

A.1. Planejamento de Vendas 
A.2. Planejamento de Produção 
A.3. Planejamento de Distribuição 

B. Marketing 
2.1. Desenvolvimento de Produtos 
2.2. Trade Marketing 
2.3. Gestão de Produtos 

3. Comercial 
3.1. Programação de Vendas 
3.2. Central de Pedidos 
3.3. Administração de Vendas 
3.4. Equipe de Vendas 
3.5. Administração de Contratos 

4. Indústria 
4.1. Qualidade 
4.2. Programação de Produção 

5. Logística 
5.1. Programação de Distribuição 
5.2. Administração de Estoques de Produto Acabado 
5.3. Transporte 

6. Apoio 
6.1. Tecnologia da Informação 

7. Financeiro 
7.1. Crédito 
7.2. Recebimento  

8. Gestão Tributária 
8.1. Célula Fiscal 

9. Gestão de Contratos 
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Apêndice B - Questionário de Pesquisa Semi-Estruturada 

 
Instruções de Preenchimento da pesquisa: 
1. Para cada uma das questões marque com um “X” a(s) resposta(s) considerando o seu 
conhecimento sobre o negócio atual da organização. 
1. Considere cliente SOMENTE o cliente externo da organização. 

Percepção dos pontos de contato 

1. Para cada área de negócio abaixo, informe o grau de interação que você considera existir 
atualmente na empresa em relação ao cliente (externo). 

Área Alto Médio Baixo Nenhum Desconhece 
Planejamento de Vendas      
Planejamento de Produção      
Planejamento de Distribuição      
Desenvolvimento de Produtos      
Trade Marketing      
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)      
Programação de Vendas      
Central de Atendimento      
Administração de Vendas      
Equipe de Vendas      
Administração de Contratos      
Produção      
Administração de Estoque de PA *      
Qualidade      
Programação de Distribuição      
Transportes      
Célula Fiscal      
Tecnologia da Informação      
Crédito e Cobrança      
Contas a Pagar      

* PA – Produto Acabado 
Frequência de contato direto com o cliente 

2. Com qual freqüência você, em sua função atual, tem contato direto ou indireto com cliente da 
empresa? 

 
Diário Semanal Mensal Eventual Nunca 
     

 
3. Marque quais as formas de registro dos contatos que existem entre a empresa e os clientes. 

Considere todos os motivos de contato: sugestão, reclamação, pedido de venda, etc.: 
  Sistema de Terceiro 
  Sistema Próprio 
  Planilha Eletrônica 
  Controle manual 
  Não existe registro 

 
Valor agregado às vendas 

4. Com qual intensidade você considera que a empresa desenvolve estratégias de Gestão de 
Relacionamento com Clientes  para administrar vendas e resultados? 

 
Alta Média Baixa Nenhuma Desconhece 
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5. Qual a importância da utilização de estratégias de Gestão de Relacionamento com Clientes 
na geração retorno financeiro para a organização? 

 
Alta Média Baixa Nenhuma Desconhece 
     
 

6. Classifique a importância dos motivos que levam uma empresa a implementar estratégias de 
CRM (Gestão de Relacionamento com Clientes): 

Motivo 

Alto Médio Baixo Nenhum 

Aumentar o faturamento     
Aumentar a participação no mercado     
Melhorar imagem junto aos clientes     
Compreender as necessidades do mercado 
consumidor 

    

Identificar necessidade de qualificação dos 
profissionais 

    

Introduzir inovação nos produtos já existentes     
Introduzir inovação no processo de desenvolvimento de 
novos produtos 

    

Introduzir inovação em processo de gestão     
Fidelizar clientes     
Conquistar novos clientes     
Reconquistar clientes perdidos     
Identificar necessidade de parcerias com outras 
empresas 

    

 
Outros. Quais: __________________________________________________ 
 
Percepção de mercado 
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7. Na sua área de atuação, a empresa realiza pesquisas ou alguma outra forma de coleta de 

dados juntos aos clientes para auxiliar ao processo de: 

(marque quantas forem necessárias) 

 Desenvolvimento de produtos  

 Planejamento das operações de vendas  

 Melhoria de satisfação na qualidade dos produtos 

 Melhoria de satisfação no nível de serviço de entrega de produtos 

 Planejamento estratégico 

 Desconhece 

 
8. Marque a participação efetiva da área Comercial (força de venda) nas seguintes ações:  

Ação 

Alta Média Baixa Nenhuma Desconhece 

Atualização do cadastro de clientes ativos      
Cadastramento de clientes potenciais      
Pesquisa de campo de demanda de novos 
produtos ou de inovações 

     

Realização de Pesquisas de marketing      
Avaliação de satisfação dos clientes      

Outras. Especificar: _________________________________ 
 
Uso de ferramentas de tecnologia 

9. Você tem conhecimento que a empresa capta as informações de clientes através de quais 
meios? 

 E-mail  

 Pesquisa em site da internet (Pesquisa on-line) 

 Pesquisa de telemarketing 

 Carta circular via correios 

 Contato pessoal através de técnicos da força de vendas 

 Pesquisas encomendadas de empresas especializadas 

 Análise interna dos dados relativos às vendas 

 Outros. Quais? __________________________________________ 

 Desconhece 
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10. Quais das ferramentas e estratégias de gestão e apoio abaixo você tem conhecimento que 

são utilizadas pela organização? 
 

 ABC (Activity-Based Costing /Custeio Baseado em Atividades) 
 BSC (Balanced Scorecard) 
 CRM (Customer Relationship Management) 
 ERP / SIG (Enterprise Resource Planning / Sistemas Integrados de Gestão) 
 Modelagem de Processo 

 ECR (Efficient Consumer Response / Resposta Eficiente ao consumidor) 
 TQM (Total Quality Management / Gestão da Qualidade Total) 

 SCM - Supply Chain Management  (Gestão de Cadeia de Produção/Suprimentos) 

 Gestão de indicadores de desempenho 
 Benchmarking (troca de informações com outras empresas) 
 Empowerment (delegação de poder e autonomia aos colaboradores) 

 Outros. Quais? __________________________________________ 

 Desconhece 

 
11. Sobre as informações atualmente armazenadas nos banco de dados da empresa sobre 

pedidos, vendas e devoluções de clientes, indique o grau de importância para utilização 
estratégica no desempenho das suas funções: 

 
Alta Média Baixa Nenhuma 
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12. Considerando as informações atualmente armazenadas nos banco de dados, relatórios e 

sistemas disponíveis, marque com um “X” o grau de importância para análises estratégicas 
e tomadas de decisão em cada uma das ações abaixo: 

 

Ação 

Alta Média Baixa Nenhuma Desconhece 

Identificar os clientes que apresentam melhor 
retorno financeiro para a empresa 

     

Perceber comportamento de compras dos 
produtos da empresa 

     

Desenvolver fórmulas de composição de 
preço de produtos 

     

Gerenciar com mais eficiência a cadeia de 
suprimentos e as operações logísticas 

     

Monitorar índices de conquistas e perdas de 
clientes 

     

Monitorar os índices de satisfação do 
atendimento de clientes 

     

Direcionar os esforços de marketing      
Monitorar indicadores de desempenhos      
Monitorar rentatibilidade por cliente      
Auxiliar na definição de metas de vendas      
Monitorar evolução de vendas por cliente, 
segmento e região 

     

Ampliar a capacidade de conhecer as 
necessidades dos clientes 

     

Melhorar a percepção de insatisfação com 
atendimento pelos clientes 
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Conhecimento das Práticas e Políticas de Negócios 

 
13. Nas atividades de campo realizadas pelos profissionais da empresa envolvidos nas  vendas 

e divulgação de produtos, quais dos seguintes instrumentos para abordagem dos clientes são 
utilizados? 

 Catálogos impressos 

 Catálogos Eletrônicos 

 Notebook 

 Palms 

 Telefone 

 Folhetos/cartilhas/manuais  

 Correio eletrônico 

 Site da empresa 

 Outros. Quais? _________________________________________________ 
 
 

14. Qual o nível de suporte de tecnologia que a empresa disponibiliza para sua área se relacionar 
com clientes? 

 
Suficiente Regular Insuficiente Nenhum 
    
 

15. Você conhece outras ferramentas de tecnologia da informação que atualmente não são 
utilizadas no desempenho das suas funções no relacionamento com clientes que poderiam 
aumentar sua eficiência? 

 Não conhece 
 Não lembra 
 Sim. Quais? ___________________________________________________ 

 
16. Na sua percepção a empresa utiliza qual das seguintes ferramentas de tecnologia no auxílio 

à melhoria do relacionamento com o cliente: 
  Database Marketing (marketing direcionado aos clientes do banco de dados) 
  Análise de dados armazenadas em DataWarehouses (BI) 
  Gestão de Ciclo de Vida de Produtos utilizando sistema de apoio 
  E-mailing  (divulgação de novos produtos e promoções por e-mail) 
  EDI (troca de arquivo eletrônico) nas operações de vendas  
  Call Center Receptivo 
  Call Center Ativo 

 


