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RESUMO 

As empresas precisam estar em constante evolução, tanto para acompanhar          

o avanço tecnológico, como para suprir as demandas estabelecidas pelo mercado.           

O Customer Relationship Management (CRM) baseia-se em um modelo de gestão           

focado nos clientes com a finalidade de centralizar toda a informação de modo que a               

empresa possa conhecê-los, acompanhá-los e suprir da melhor forma às suas           

necessidades, por meio de um tratamento individualizado. Este artigo tem como           

objetivo apresentar uma proposta de implantação de um CRM para uma clínica de             

estética localizada na cidade de São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

Com um mercado cada vez mais competitivo a fidelização do cliente torna-se            

ponto vital para o sucesso da organização. Segundo Kotler (2006, p.155) "marketing            

é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos              

lucrativos com eles". Considerando esse pensamento, o Marketing de         

Relacionamento tem como objetivo a manutenção de uma carteira de clientes           

rentáveis.  

Porém, algumas organizações utilizam o marketing apenas baseado em         

transações e negligenciando as falhas de relacionamento e prospectando novos          

clientes a fim de suprir outros que não mais consomem seus produtos e serviços.              

Diante disto a estratégia de utilização do Customer Relationship Management (CRM)           

é cada vez mais necessária para a evolução e permanência da organização no             

mercado. Segundo Plata apud Hessel (2011), o CRM é uma “estratégia cujo            

propósito é transformar os processos de negócios para conservar e conseguir mais            

clientes”.  

 

OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de implantação de           

Customer Relationship Management (CRM) para uma clínica de estética localizada          

na cidade de São Paulo.  

 



 

 

METODOLOGIA 

Este é um estudo de caso exploratório e a utilização do modo exploratório             

visa a levantar questões e hipóteses para futuros estudos (ROESCH, 1996). Neste            

caso, fornecendo elementos para a identificação de subsídios a implantação de um            

CRM em uma clínica de estética. O método de pesquisa adotado é o estudo de caso                

único. O estudo de caso consiste em uma estratégia de pesquisa que procura             

examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto e, em profundidade           

(YIN, 2001).  

 

DESENVOLVIMENTO 

A maioria dos estudiosos de marketing, diretores e gerentes de organizações           

concordam em um ponto: “a melhor estratégia é satisfazer com qualidade e            

eficiência o gosto do cliente” (GIULIANI, 2001). Por sua vez, o Marketing de             

Relacionamento é definido como “uma estratégia de marketing que visa construir           

uma relação duradoura entre cliente e fornecedor, baseada em confiança,          

colaboração, compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos” (LIMEIRA,        

2003). 

A ferramenta de gestão estratégica que vem ganhando bastante atenção das           

organizações quando nos referimos a cuidado com o cliente é o CRM. Thompson             

apud Greenberg (2001) refere-se ao CRM como um método “para selecionar e            

administrar os clientes, buscando otimizar o valor no longo prazo”. 

De acordo com Kotler (2005, p. 124) existem quatro aplicações de CRM: 

● Operacional: Foco em relação ao cliente e processamento de informação. 

● Analítico: Acompanha e identifica diferentes tipos de clientes, utiliza da          

mineração de dados para definição de cada cliente. 

● Colaborativo: Automatização e integração de dados colhidos, para        

estabelecer um canal de contato específico para cada cliente. 

● Social: Adquire informações sobre o clientes através das mídias sociais, além           

de interagir com maior facilidade. 



 

 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O estudo está sendo realizado com base das necessidades de melhorias e            

benefícios sobre a implementação do sistema CRM, na clínica de estética Ômega            

(nome fictício). Todos os dados se darão a partir de entrevistas, baseadas no             

referencial teórico sobre o tema, com os colaboradores, tanto do setor operacional            

como estratégico. Ao final, poderá ser indicado um sistema de CRM que atenda as              

necessidades da empresa. A pesquisa encontra-se na fase de revisão bibliográfica. 
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