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1.RESUMO 

 É de extrema importância a preocupação das empresas com seus clientes, já 

que elas só existem em virtude destes. O CRM (Customer Relationship 

Management), traduzido por Gestão do Relacionamento com o Cliente, tem por 

objetivo prospectar clientes, fidelizá-los e realizar, finalmente, uma parceria positiva 

para ambas as partes em questão. O presente trabalho objetiva estudar alguns 

aspectos da importância do CRM, da sua implantação e utilização pelas empresas e 

também da sua relação com Gestão da Qualidade. 

2. INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo do CRM é a relação entre a empresa e o cliente [1][2]. De 

forma geral e sucinta, o cliente pode ser definido como aquele que contrata ou 

compra algum produto ou serviço visando satisfazer suas necessidades ou 

vontades. Considerando que nenhuma empresa funciona sem clientes, é importante 

que estes se sintam tratados como se fossem únicos, de forma diferenciada e, 

eventualmente, com tratamentos personalizados [2][4]. Uma boa solução de CRM 

pode trazer, entre outros benefícios, a fidelização do cliente, um aumento da 

longevidade e rentabilidade das relações entre a empresa e o cliente, a diminuição 

de custos operacionais e finalmente, a otimização do lucro [2][5]. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho objetiva estudar alguns aspectos da importância do CRM, 

da sua implantação e utilização pelas empresas e também da sua relação com 

Gestão da Qualidade. Finalmente, por meio de estudo de caso, pretende-se 

investigar e discutir fatores que possam contribuir para o sucesso da implantação de 

CRM nas empresas. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho está sendo realizado através de Pesquisa Bibliográfica na 

literatura científica e técnica, com consulta a livros, revistas e periódicos 

relacionados ao tema. Para complementar o estudo, utiliza informações disponíveis 

na Internet e em outras mídias sobre empresas que estão utilizando CRM e práticas 

da Gestão de Qualidade e seus resultados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O CRM enfatiza a necessidade de saber quem são os clientes da empresa, 

qual seu perfil e como satisfazê-los. Para isso, a segmentação de clientes mostra-se 



 

uma excelente estratégia. Segmentar clientes consiste em defini-los, classificá-los e, 

finalmente, com base nisso, estabelecer um público-alvo. Conhecendo seus clientes, 

passa a oferecer um atendimento específico para cada grupo e a explorar as as 

melhores formas de abordá-los em busca de novas oportunidades de negócio [2][5]. 

A segmentação de clientes, bem como outras etapas do CRM, pode reduzir 

os custos com propaganda, reduzir custos com marketing, aumentar a assertividade 

de ofertas com clientes específicos e evita a massificação de propaganda [2]. 

A empresa deve na implementação de processos de CRM para se tornar mais 

assertiva empreendendo esforços para atender a satisfação do cliente.Assim 

procedendo, as empresas se tornam adeptas aos ideais da Gestão da Qualidade 

Total (TQM - Total Quality Management) [4][6]. 

A Gestão da Qualidade Total tem como premissas básicas o foco no cliente, o 

trabalho em equipe integrando todos os setores da empresa, a tomada de decisões 

baseada em dados e a busca incansável pela solução de problemas, minimizando 

erros. Implica na adoção de uma nova filosofia de trabalho e gestão, otimizando 

processos e projetos [1][6]. 

Qualidade, segundo a TQM, não consiste em possuir o melhor e mais 

tecnológico produto para o cliente, mas sim um produto que atenda às necessidades 

com um preço que este esteja disposto a pagar [1][4]. 

Ademais, a TQM auxilia a empresa na obtenção do certificado ISO9000 

(International Organization for Standardization - Quality Management), o qual ratifica 

a existência de padrões de qualidade altíssimos nos processos ou serviços 

prestados por essa [3][4][6]. 

Muito mais que uma ferramenta tecnológica, O CRM é uma estratégia de 

negócios poderosíssima na gestão do relacionamento com o cliente que promeve a 

fidelização do mesmo em relação a empresa. Esta fidelidade consiste no 

desenvolvimento de uma relação cliente-empresa, lucrativa para ambas as partes, 

seja no âmbito financeiro ou de satisfação e realização próprias, na qual a empresa 

deseja fazer com que o cliente visualize a marca como única e insubstituível, não 

sendo levado em consideração preços ou quaisquer outros fatores relevantes ao 

cliente não fiel ao contratar um serviço ou adquirir um produto [5]. 

O foco no cliente é capaz de demonstrar claramente a relação existente entre 

a Gestão da Qualidade e o CRM, motivo da abordagem integrada neste trabalho. As 

empresas hoje reservam um tempo considerável pensando em estratégias para 



 

entender as necessidades atuais e futuras dos clientes pois isto é fator crucial para 

garantir competitividade e sucesso [4][5]. 

Focar-se no cliente, superando suas expectativas traz, entre outros 

benefícios, o aumento da receita da empresa, captação de novos clientes, 

fidelização, entre outros. Conhecendo seu cliente, a organização garante a 

superação de expectativas e cria um ambiente favorável de trabalho para os 

colaboradores, o que torna muito mais simples o cumprimento de metas [3][5]. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais obtidos até momento apontam para a grande 

importância da utilização do CRM como uma estratégia efciente para conhecer 

clientes, classificá-los, entender suas necessidades e desejos e, por fim, 

desenvolver ações que atendam plenamente suas demandas.  

A adoção de CRM na empresa é um passo significativo para conquistar 

fidelidade de clientes e integra os ideais de Gestão de Qualdidade Total.  

O presente trabalho deve prosseguir com estudo detalhado da implantação de 

processos de CRM nas empresas com estudos de casos para melhor compreensão 

e ilustração dos conceitos abordados. 
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