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1. RESUMO 
 
 
Este estudo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre o conceito de Marketing 

de Relacionamento como estratégia para crescimento e desenvolvimento de 

negócios no setor financeiro no comércio de Jales, onde se identifica a importância 

da prática do CRM – Customer Relationship Management nas organizações, 

ressaltando que sua implementação pode ser considerada indispensável em se 

tratando de um método eficiente para auxiliar o processo de fidelização de clientes. 

Com esse projeto, foi demonstrado para as empresas o quanto o CRM tem cada vez 

mais se tornado um método que muito contribui como um suporte apropriadamente 

aplicado para organizar os recursos disponíveis na análise cautelosa de cada 

indivíduo, identificando suas respectivas necessidades, prevendo – as e 

seqüencialmente ter disponibilidade para atendê-las, antes mesmo de serem 

mencionadas. Por meio deste estudo, houve a identificação de diversos fatores tanto 

quanto à eficácia de se aplicar o CRM, quanto aos resultados alcançados através 

desse processo de execução desse modelo de gestão. 

 

Palavras–chave:  Gestão; Marketing de Relacionamento; CRM. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O CRM é uma estratégia de gestão de relacionamento com o cliente voltado 

ao atendimento e antecipação das suas necessidades. A Gestão de Relacionamento 

com o Cliente é utilizada para coletar dados, armazená-los, é também uma 

ferramenta que visa focar o interesse do cliente, desde o atendimento, aquisição e 

relacionamento em longo prazo. 

A Gestão Relacionamento com o Cliente é uma expressão que traduzida 

para o inglês significa Customer Relationship Management. É um canal de 

comunicação, facilitando o contato com o consumidor, fazendo com que fique mais 

próximo de ter um elo entre empresa e cliente, que possam ser consultadas e 

participadas a distintas partes da empresa que necessitam dessa informação para 

acompanhar as tomadas de decisão. 

O sistema CRM possui vantagens, que permite um aumento de receita, a 

empresa tendo um conhecimento sobre seu consumidor consegue promover 
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lealdade, garantindo um retorno positivo. A equipe de venda pode ser mais eficaz 

quando conhece bem o cliente, deixando-o assim satisfeito, além de comprar mais, 

estes recomendam a outros consumidores, o que irá contribuir para vantagem 

competitiva da empresa. 

Assim sendo temos como problema de pesquisa: Como as organizações 

mensuram o nível de satisfação do cliente? E como fazem o gerenciamento deste 

relacionamento? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é fazer um levantamento sobre as formas de 

gerenciamento do CRM pelas empresas do comercio varejista de Jales. E os 

objetivos específicos são: realizar um levantamento de como as empresas 

mensuram o grau de satisfação dos seus clientes; fazer um levantamento de como 

as empresas faz o gerenciamento do relacionamento com o cliente; apresentar um 

relatório dos dados que serão obtidos durante a pesquisa sobre a utilização do CRM 

que levam à fidelização entre cliente e empresa; fazer um levantamento sobre as 

principais dificuldades no gerenciamento do CRM. 

 
4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada de forma descritiva e qualitativa, onde foi 

mensurado o relacionamento do comércio para com o cliente, na região central de 

Jales. Sendo uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Os segmentos de comercio para realização da pesquisa foram: Farmácias e 

Drogarias, Livraria e Papelaria, Ótica, Calçados, Vestuário, Vestuário Infantil, 

Perfumes e Cosméticos, Aviamentos, Magazine e Eletroeletrônicos, Odontologia, 

Moda Íntima, Colchões, Moveis, Presentes e Decoração, Artigos Esportivos, 

Tecidos, Brinquedos, Sorveterias, Artigos para Festa, Lanchonete, Hotéis, 

Restaurante, Veículos, Celulares e Acessórios, Artigos Country, Financeiras, 

Utilidades Domésticas, Supermercados, Imobiliárias, Postos de Combustíveis. Onde 

dos 30 segmentos apresentados foi extraída a amostra de 3 empresas de cada 

segmento totalizando assim um total de 90 questionários aplicados, sendo que o 

município de Jales possui um total estimado de 1402 empresa, o questionário 

aplicado seguiu a tabela de Arkin e Colton com uma margem de erro de 10%. 
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Foi aplicado um questionário com o intuito de identificar quais tipos de 

ferramentas são utilizadas por determinadas empresas que mantém seu foco no 

cliente. Este questionário foi aplicado durante um período de dia 15 de Abril a 01 de 

Maio de 2015.  O questionário que foi aplicado para a realização deste trabalho, foi 

elaborado pelos mesmos autores e aplicado diretamente aos responsáveis (gerentes 

e proprietários) dos estabelecimentos aqui estudados, contendo uma estrutura de 15 

perguntas, onde são 13 de múltipla escolha e 2 abertas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. O marketing de relacionamento 

 

Segundo ZENONE (2007) “o relacionamento que a empresa mantém com 

seu público alvo passou a ser o grande fator de diferenciação em mercados 

competitivos, então, ele deve ser entendido como parte da gestão estratégica da 

empresa”.  O marketing é de grande importância para o sucesso de uma empresa, 

ela deve possuir uma boa imagem para atrair clientes e mantê-los em sua carteira, 

ou seja, manter o relacionamento com os mesmos, e assim diferencia-los uns dos 

outros. 

Para BROWN (2001), o marketing voltado para o relacionamento representa 

a segunda área de investimento (cerca de 20%), que tem como intuito a 

administração de fidelidade, marketing de escolha de clientes, usando ferramentas 

como data warehouse e data mining para segmentá-los, e definir seus perfis. 

 

5.2. CONCEITO DE CRM 

 

Para Kotler e Keller (2006, p.151) CRM é um tipo de gerenciamento 

cuidadoso e detalhado que armazenam dados e informações de cada cliente, a fim 

de conhecê-lo e obter do mesmo a fidelidade, oferecendo produtos que sejam do 

seu interesse. 

Segundo BROWN (2001) o CRM não é nem um conceito nem um projeto, e 

sim uma estratégia que visa atender as necessidades dos clientes de maneira 

antecipada, em uma jornada de estratégias, processos e mudanças organizacionais 

para que organizações administrem melhor seu empreendimento. 
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É uma maneira usada para facilitar o relacionamento com o cliente, sendo 

ele sempre o foco; O CRM objetiva sempre a aproximação com o cliente, oferecendo 

várias maneiras de idealizá-lo, observar suas necessidades, desejos, mantendo 

contato para novas novidades, descontos, buscando sempre a satisfação total do 

cliente, isso é feito através do entendimento de suas necessidades, e pelas 

informações colhidas como: e-mails, face book, telefone, e analisando seu perfil se 

torna essencial para relatórios gerenciais. 

O conceito de CRM vem de uma quebra de paradigma dentro da empresa; ele está 

baseado em uma mudança cultural, que é a passagem da visão de produto para a 

visão do cliente (ZENONE, 2007, p. 65). 

Antes de programar um projeto CRM, as empresas precisam analisar seus 

próprios processos, o que é difícil porque a maior parte das organizações, em 

função da própria natureza, não é orientada para processos (ZENONE 2007, p.68). 

Feito isso é selecionado um modelo de relacionamento desejado, é 

implementar o método ao cliente, utilizando canais virtuais, telemarketing, 

importando para os pontos que contribui para o sucesso. 

O sistema de relacionamento com o cliente tem controle e conhecimento das 

informações, principalmente através do cadastro atualizado que pode ser consultado 

por todos os departamentos da empresa facilitando as tomadas de decisões. 

 
Tabela - Vantagens e Desvantagens do CRM. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Atrair e segmentar os clientes por 
necessidade é interesse. 

 
Quanto às desvantagens, não há, pois 

atender e melhorar o procedimento de atendimento 
de uma organização para seu cliente só atrair 
benefícios, através de melhorias no faturamento da 
empresa, o que pode acontecer e por falta de 
planejamento é a desistência do CRM.  Passando a 
tratá-lo somente como um software, e não como um 
meio de melhoria e fidelização de clientes, para a 
obtenção de melhores resultados. Tudo depende do 
objetivo, e valor do investimento da implantação de 
um software, por isso a importância em se planejar. 

 

Definir o potencial de mercado. 
Ter e melhorar o atendimento por telefone e 
via online de maneira rápida e precisa. 
Registrar o histórico de contatos do cliente. 
Ter propagandas de fidelização. 
Aumentar o faturamento; (Atendendo bem, 
se atende mais). 
Avaliação e melhoria na equipe de vendas. 
Agendar tarefas de usuários do sistema. 
Automatizar processos, contatos, absorver 
dados e informações e atualizar sempre que 
necessário. 

Fonte: Adaptado de WENNINGKAMP, 2011. 

 
5.2.1. CRM e sua Visão Estratégica 
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Segundo ZENONE (2007, p.75) as empresas estão em busca de melhorias 

na personalização de clientes, para captar e armazenar informações dos mesmos. 

Assim facilitando o atendimento tornando estes consumidores fiéis para que eles 

não sejam prospectos de concorrentes, até mesmo porque eles são peças chave do 

funcionamento da estratégia do CRM. 

Isso ocorre segundo KOTLER e KELLER (2006, p. 151) graças ao uso eficaz 

de informações sobre cada conta, o CRM permite que as empresas ofereçam um 

excelente atendimento ao cliente em tempo real, baseando-se nas informações que 

o sistema capta sobre cada um deles. 

 

5.2.2. Implementação e Efeitos Gerais de Introdução  do Sistema CRM 

 

De acordo com BROWN (2001) muitas empresas acham que aplicam o 

CRM para sua melhoria, pois sem uma visão apropriada, utilizar estratégias, 

mecanismos e monitoramento de gerenciamento desse plano, não sugira milagres, 

porque este sistema não acontece sozinho, visando sempre a estratégia que 

engloba informações, conhecimento e as necessidades do cliente, as competências 

organizacionais e o compromisso com a melhoria continuam na qualidade do serviço 

apresentado. 

Segundo BROWN (2001, pg. 15), existem cinco elementos necessários para 

implementação do programa de CRM, sendo eles: estratégia, segmentação, 

tecnologia, processo e controle. 

Estratégia, dentro do programa seis tipos se encontra, canal, segmentação, 

estabelecimento de preço, marketing, registro de maca e a propaganda, sendo os 

que possuem um impacto maior são os três primeiros, a segmentação determinara 

de acordo com os clientes, a organização será estruturada. A estratégia de 

estabelecimento de preço é o que mais se diferencia em um mercado que dará 

origem do valor da oferta. A estratégia de canal ira distinguir como será transmitida a 

oferta ao cliente. Segmentação concentra-se em um mercado ou produto, que as 

organizações utilizam para avaliar a importância do cliente para suas decisões, 

categorizando e utilizando o marketing diferente individualizando a necessidade de 

cada cliente.  



 

 

BROWN (2001) ainda diz que o desempenho final pode ser aumentado, 

reconquistas em 10 a 20%, fidelidade em 15 a 20% prospecte

mercado espera que as empresas est

os investidores não estão aptos com a capacidade das organizações em atrair e 

reter clientes lucrativos, sendo o propósito do 

A empresa que se habilita a ger

software CRM, através de um técnico responsável avaliando a hardware e rede, 

esse sistema busca resultar, fidelidade, aumentar clientes e vendas.

 

 
6. RESULTADOS 

 

Por meio dos dados coletados chegou

empresas atuam no mercado varejista de Jales há mais de seis anos; enquanto 17% 

atuam de 3 a 5 anos; 8% de 1 a 2 anos; e 4% há

 

Apurou-se também que 

em partes; 8% não praticam; 10% não têm conhecimento sobre o assunto.

que praticam 73% das empresas avaliam a satisfação do cliente; 14% não avaliam; 

11% avaliam apenas em alguns casos; e 2% não procuram saber a 

cliente. 

8%

17%

(2001) ainda diz que o desempenho final pode ser aumentado, 

reconquistas em 10 a 20%, fidelidade em 15 a 20% prospecte

mercado espera que as empresas estejam aptas a administrar custos baixos, pois 

os investidores não estão aptos com a capacidade das organizações em atrair e 

reter clientes lucrativos, sendo o propósito do CRM. 

A empresa que se habilita a gerenciar o sistema deve

software CRM, através de um técnico responsável avaliando a hardware e rede, 

esse sistema busca resultar, fidelidade, aumentar clientes e vendas.

Por meio dos dados coletados chegou-se ao resultado que 

empresas atuam no mercado varejista de Jales há mais de seis anos; enquanto 17% 

atuam de 3 a 5 anos; 8% de 1 a 2 anos; e 4% há menos de um ano.

Figura 1 - Pratica do CRM 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 

se também que 65% das empresas praticam o CRM

em partes; 8% não praticam; 10% não têm conhecimento sobre o assunto.

73% das empresas avaliam a satisfação do cliente; 14% não avaliam; 

11% avaliam apenas em alguns casos; e 2% não procuram saber a 

 

65%

10% a) Sim

b) Não

c) Em partes

d) Não tem 
conhecimento sobre 
o assunto
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(2001) ainda diz que o desempenho final pode ser aumentado, 

reconquistas em 10 a 20%, fidelidade em 15 a 20% prospectem em 3 a 4%, o 

m aptas a administrar custos baixos, pois 

os investidores não estão aptos com a capacidade das organizações em atrair e 

enciar o sistema deve programar um 

software CRM, através de um técnico responsável avaliando a hardware e rede, 

esse sistema busca resultar, fidelidade, aumentar clientes e vendas. 

se ao resultado que 71% das 

empresas atuam no mercado varejista de Jales há mais de seis anos; enquanto 17% 

menos de um ano. 

 

o CRM; 17% praticam 

em partes; 8% não praticam; 10% não têm conhecimento sobre o assunto. Dentre as 

73% das empresas avaliam a satisfação do cliente; 14% não avaliam; 

11% avaliam apenas em alguns casos; e 2% não procuram saber a opinião do 

conhecimento sobre 
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Figura 2 -  Mensuração da satisfação do cliente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 

De acordo com a figura 2, temos que 65% das empresas mensuram o grau 

de satisfação do cliente quando o cliente retorna ao estabelecimento; 20% através 

do contato telefônico ou internet; 14% mensuram através de pesquisa pós venda; e 

apenas 1% não identifica a opinião do cliente. 

Dentre as empresas entrevistadas 50% fazem treinamento para melhorias 

no atendimento; 18% apenas em casos específicos; 17% fazem treinamento 

constante e 15% não fazem treinamento. 

 

Figura 3 - Possui sistema de informações de cliente s 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 

De acordo com a imagem 3 temos que, 46% das empresas possui sistema 

de informações de clientes; 34% não possuem; 13% possui apenas de alguns 

clientes e 7% possuem de todos os clientes atendidos. 

20%

65%

14%

1% a) Através do 
telefone ou 
internet
b) Quando o 
cliente retorna ao 
estabelecimento
c) Pesquisa pós -
venda

d) Não identifica a 
opinião do cliente

46%

34%

13%

7% a) Sim

b) Não

c) Apenas alguns 
clientes
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Figura 4 -  Contato com os clientes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 

De acordo com a imagem 4, verificou-se que 43% que as empresas fazem 

contato com seus clientes através das redes sociais; telefone fixo, móvel e  através 

de contato físico; 19% somente através redes sociais, 19% somente através telefone 

fixo e móvel, e 19% apenas fisicamente. 

Temos também que 63% das empresas fazem a identificação de feedback 

do cliente; 19% apenas em alguns em casos; 10% apenas quando o cliente se 

pronuncia e 8% não identificam. 

Em relação a personalização dos pedidos: 62% das empresas realizam 

pedidos específicos para atender o cliente; 17% somente produtos comercializados 

pela empresa; 10% apenas alguns casos; e 11% não fazem pedidos específicos. 

Apurou-se ainda que 58% das empresas possuem gratificações e brindes; 18% 

somente em datas comemorativas; 15% não possuem 9% somente de produtos 

específicos.  

Em relação à forma de comunicação com o cliente 50% das empresas 

fazem o anuncio de novos produtos através de internet, redes sociais; 28% delas 

utilizam propagandas de carros de som ou TV; 15% anunciam por outdoors, banners 

e panfletos; e 7% não fazem propaganda. 

Já em relação a formas de pagamento: 56% das empresas oferecem todas 

as formas de pagamento, 30% delas parcelamento no cartão, 12% somente à vista e 

2% através de crediário.   

 

19%

19%

19%

43%

a) Redes 
sociais 
b) Telefone fixo 
e móvel
c) Apenas 
fisicamente
d) Todas as 
alternativas
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Figura 5 - Gerenciamento de CRM 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2015. 

 
Com base na figura 5, temos que 32% das empresas fazem o 

gerenciamento de CRM através de personalização no atendimento, 33% por meio 

do perfil de cada cliente, 17% através de sistema informatizado e 18% não faz o 

gerenciamento de relacionamento. 

É possível notar que mais de 50% das empresas entrevistadas afirma praticar 

o CRM, esse é um resultado muito favorável; em contra partida 6% justifica-se pela 

falta de funcionários e tempo; 5% não tem informações sobre o assunto, portanto 

não praticam o CRM e apenas 2% alega que não se adere à essa implementação 

por questões financeiras.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a aplicação dos questionários e apurados os resultados, percebemos 

que a maioria das empresas está no mercado há mais de seis anos, mas com pouco 

conhecimento. A aplicação de métodos de armazenamento de dados, não 

possuindo melhorias em suas vendas, são falhas que logo encontramos, e com isso 

a concorrência, perda de clientes podem estabelecer sua sobrevivência. 

O CRM possui uma estratégia voltada para o relacionamento e 

entendimento do cliente, e com a aplicação das ferramentas como, a coleta de 

dados, armazenamento das informações, é capaz de antecipar as necessidades do 

cliente, executando um bom relacionamento e interação, objetiva uma fidelização de 

longo prazo, visando sempre à valorização do cliente.  

33%

32%

17%

18%

a) Por meio do 
perfil de cada 
cliente
b) Personalização 
no atendimento

c) Sistema 
informatizado

d) Não faz 
gerenciamneto de 
relacionamento
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Estimulando ao cliente um estreitamento no relacionamento, visa permitir a 

verificação de seu perfil, auxiliando em suas necessidades, essas informações 

estabelecem um controle e conhecimento estratégico para a empresa. 

Determinando assim uma melhoria grande nas tomadas de decisões, através desse 

sistema, onde serão colhidos os resultados positivos, além da organização 

empresarial.  

A partir dos resultados obtidos diante ao estudo elaborado, é possível 

identificar que a hipótese inicialmente levantada é válida. Assim, podemos ter uma 

visão integrada entre as abordagens realizadas através dos questionários aplicados 

pode propiciar um melhor entendimento entre cliente e empresa, com um 

fundamento primordial no desempenho de execução de programas voltados ao 

CRM. Sendo assim se destaca as empresas que estão desenvolvendo o CRM 

demonstram maior competitividade de mercado entre uma empresa em relação a 

outras que não pratica nenhum ato de CRM. 

Diante a pesquisa, foi possível identificar que algumas empresas que não 

utiliza nenhum planejamento estratégico de CRM e nem mesmo ferramentas de 

análise, seja ela voltada a estes fundamentos, vem deixar seu comércio menos 

competitivo em relação aos seus concorrentes. Sendo que se utilizando desta 

estratégia consegue ter uma melhor noção do seu mercado atuante diante a 

satisfação do cliente, ficando a frente de seus concorrentes e assim conseguindo 

uma maior parcela do seu mercado consumidor. 
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