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Resumo 

Este projeto tem como base a criação de uma solução que visa o gerenciamento das 

informações de todos os clientes, que por algum motivo teve contato ou não com a loja física, 

sendo assim todos os procedimentos desde o primeiro contato do cliente é lançado nesta 

solução a fim de dar informações mais precisas sobre o mesmo, depois deste primeiro contato 

a analise que o sistema realizará, é visando o que o cliente mais gosta, ou como o cliente gosta 

de ser tratado, para que a empresa tenha uma relação mais solida, e assim efetuar mais 

fechamento de negócios. 

Ao final do processo o resultado é mostrado em tela como informativo, e gráficos 

mostrando o caminho a ser seguido. 

O desenvolvimento é realizado em C#, utilizando a IDE Visual Studio, com o 

gerenciador de bando de dados SQL Server, posteriormente a visualização dos resultados se 

dará no Microsoft Excel. 

 

Palavras Chave – Desenvolvimento, Análise de Dados, Resultado, Informações. 
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Abstract 

This project is based on the creation of a solution that aims to manage the information 

of all customers, who for some reason had contact with the physical store, thus all procedures 

from the first contact of the customer is launched in this solution to In order to give more 

accurate information about it, after this first contact the analysis that the system will perform, 

is aimed at what the client likes best, or how the client likes to be treated, so that the company 

has a stronger relationship, and thus closing more business. 

At the end of the process the result is shown on screen as informative and graphs 

showing the path to follow. 

The development is done in C #, using the Visual Studio IDE, with the database server 

manager SQL Server, later the results will be seen in Microsoft Excel. 

 

Keywords - Development, Data Analysis, Result, Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 6 

1.1. Objetivos Gerais...................................................................................................................... 6 

1.2. Objetivo Específico ................................................................................................................ 6 

1.3. Justificativa da Pesquisa ......................................................................................................... 7 

1.4. Contribuição Socioambiental ................................................................................................. 8 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .......................................................................................................... 9 

2.1. Crm .......................................................................................................................................... 9 

2.2. Métricas .................................................................................................................................. 9 

2.3. Análise de Dados .................................................................................................................. 10 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 11 

4. DESENVOLVIMENTO ..................................................................................................................... 12 

4.1. Excel ..................................................................................................................................... 13 

4.2. Microsoft Visual Studio ...................................................................................................... 14 

4.3. Modelos de Métricas ........................................................................................................... 14 

4.4. Cronograma ......................................................................................................................... 14 

5. RESULTADOS PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

6. CONCLUSÃO .................................................................................................................................. 22 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A principal utilização do CRM é o foco no relacionamento com o cliente, visando que o 

mesmo possa dar retorno lucrativo a empresa, quando se tem uma boa experiência com a 

organização. 

Segundo Swift(2001), “O cliente de alto valor, leal, que dá retorno, satisfeito e 

lucrativo, é o principal ponto focal para as organizações lucrativas e em crescimento ao redor 

do mundo”. 

Com o aumento das vendas via internet, as lojas físicas aos poucos foram perdendo seus 

clientes fiéis, exigindo assim uma mudança de hábito, a ferramenta de controle da 

comunicação com o cliente auxilia o atendente em um melhor relacionamento, e assim 

conseguindo fidelizar o mesmo. (MOOJEN, 2018) 

O cliente exige que seu atendimento seja personalizado, de uma forma geral ele quer ser 

bem atendido, que o seu objetivo de comprar algo seja alcançado, e o atendente deve fazer 

com que este momento seja o mais tranquilo possível para que chegue a um resultado 

positivo. 

  

1.1.Objetivos Gerais 

 

Criar uma ferramenta para analisar dados e mostrar resultados, a fim de direcionar um 

comportamento referente ao cliente, esta ferramenta armazena informações, analisa e mostra o 

resultado de forma clara para quem está manuseando ter um parâmetro e assim criar 

estratégias. 

 

1.2. Objetivo Específico 

 

 Gerar relatórios de forma gráfica para o melhor entendimento do usuário; 

 Gravar informações dos clientes em banco de dados para análise futura; 

 Auxiliar na compreensão do sistema decorrente de um resultados gerado; 

 Criar estratégia de vendas; 

 Gravar cada contato obtido com o cliente; 

 Criar uma estratégia de marketing utilizando as informações obtidas; 

 Medir satisfação do cliente pelo atendimento personalizado; 
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 Aumentar as vendas por fidelização do cliente; 

 Mensurar as percas, e quais foram os motivos; 

 Melhorar a comunicação do atendente com o cliente; 

 Focar na necessidade do cliente. 

 

Sabendo que todos os clientes têm suas necessidades pessoais, que cada um analisa de 

uma forma, a ferramenta irá ajudar a analisar estas informações, cruzando dados desde o 

cadastro até em processo de acompanhamento. 

“As empresas que obtém alto índice de retenção de clientes e alta lucratividade por 

cliente procuram: O produto certo (ou serviço), para o cliente certo, pelo preço certo, na hora 

certa, pelos canais certos, para satisfazer aos desejos ou necessidades dos clientes” (SWIFT, 

2001). 

 

1.3. Justificativa da Pesquisa 

 

Com o aumento das vendas online (E-Commerce), (MOOJEN, 2018) as empresas 

físicas vêm perdendo força, sendo assim o desenvolvimento desta ferramenta visa uma busca 

pela fidelização do cliente para com a organização, pois preço todos tem, uns menores que os 

outros, porém o que é o diferencial é como a organização trata seu cliente, como ele age de 

encontra a uma necessidade, qual é a estratégia adotada para informar sobre novas tendências 

do mercado. 

A Tecnologia de Relacionamento irá se transformar na nova norma de uso das bases 

de informações e de conhecimento de clientes para gerar relações mais 

significativas. Isso será conseguido por meio de tecnologia avançada, de processos 

centrados nos clientes e nos canais e também metodologias e software combinados 

de modo a agitar o comportamento das organizações (internamente) e de seus 

clientes / canais (externamente) (SWIFT, 2001). 

Uma forma de manter o cliente na empresa é tendo um bom relacionamento com o 

mesmo, sendo assim a solução seria criar um sistema que coletasse todas as informações 

referente a este clientes, e posteriormente criar um vínculo, fazendo com que sinta-se em casa. 

Obter informações como principais produtos a ser comprados, tipo de preferência de 

atendimento, criar um pós venda para saber se o clientes está satisfeito ou não com a compra, 

organizar todos os processos da empresa, desde a compra até a entrega para que o cliente 

tenha a melhor experiência. 
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Segundo Zanetti(2014) – “Uma das melhores maneiras de se reter clientes e fazer com 

que eles paguem mais por aquilo que você vende é ser muito bom no atendimento. Por isso, 

disponha-se a ouvir com atenção o que as pessoas pedem e ajude-as a tomar suas decisões”. 

Com essas informações, conseguimos entender que quanto mais informações obtemos, 

mais fácil irá ser a estratégia para realizar um marketing e assim obter mais vendas. 

O relacionamento hoje é a forma de obter maior contato com o cliente, as empresas 

físicas é mais fácil obter estas informações já que o atendente tem o acesso ao cliente frente a 

frente, ou seja ele analisa fisicamente a necessidade do cliente, isso seria impossível nos e-

commerce, pois somente é feito o contato virtual, colocando as informações que o cliente 

precisa preencher. 

 

1.4. Contribuição Socioambiental 

 

O cliente tendo uma atenção personalizada, voltada a necessidade dele faz com que seja 

mais tranquilo o processo de compra de um produto ou serviço. 

Com o projeto em andamento é eliminado a utilização de papel para o arquivamento das 

informações, já que o banco de dados grava todas as informações necessárias e 

posteriormente seja consultado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Crm 

 

CRM são as iniciais de "Customer Relationship Management" (Gestão de 

Relacionamento com o Cliente). O termo se refere a um conjunto de práticas, 

estratégias de negócio e tecnologias focadas no cliente que, desde pequenas e 

médias, até grandes empresas, podem utilizar para gerenciar e analisar as interações 

com seus clientes, antecipar suas necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade e 

aumentar as vendas e a assertividade de suas campanhas de captação de novos 

clientes (SALESFORCE, 2016). 

O CRM é muito importante para uma empresa, pois ele direciona gerando informações 

sobre o cliente e assim facilita em uma tomada de decisão, o SI tem a responsabilidade de 

desenvolver um projeto para captar, armazenar, e distribuir informações deste CRM, o 

processo adotado é a análise de dados, que tem por fundamento analisar todos os dados 

contidos em um banco de dados, para que gere uma saída. 

O principal objetivo é o ganho de fidelidade dos clientes, pois as informações conjuntas 

faz com que o gerente crie estratégias. 

 

2.2. Métricas 

 

Para Ferreira(2018) “As métricas são usadas para isso: analisar se os resultados estão te 

levando para o objetivo que foi definido. É importante que elas estejam bem alinhadas com os 

processos elaborados”. 

O processo no qual o sistema analisa e libera estes dados para um bom entendimento, é 

feito pela coleta de dados inicialmente, estas informações devem ser coerentes ao que precisa 

ser realizado para obter um resultado final satisfatório, os dados adquiridos durante o processo 

de contato com o cliente é importante para resultar em métricas precisas. 

Métricas são sistemas de mensuração que quantificam uma tendência, 

comportamento ou variável de negócio, permitindo medir e avaliar o desempenho de 

qualquer ação de marketing. O recurso a estas ferramentas de medição deverá 

sustentar as decisões estratégicas nos seus vários momentos – formulação, execução 

e retificação – e a sua correta análise permitirá retirar conclusões em várias áreas 

relevantes. As métricas podem medir desde o envolvimento gerado por uma 

campanha ao desempenho conseguido, novas oportunidades de negócio, geração de 

retorno, entre outras (GOMES, 2014). 
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O processo de medição (métrica) de um resultado é importante para se ter um bom 

relacionamento, medir o desempenho, a satisfação até o momento, também é importante para 

se ter um parâmetro de melhora no processo. 

Esta mensuração nos trás vários resultados, que quantifica uma amostragem, sendo elas 

uma quantidade, um local e tempo, com estes resultados fica ainda mais fácil uma tomada de 

decisão a partir de um conjunto de dados que foi medido (FARRIS, 2012). 

 

2.3. Análise de Dados 

 

Uma boa análise de dados pode ter eficácia quanto ao resultado que se quer obter, em TI 

temos várias ferramentas que faz o processo de análise e criação de parâmetros, isso pode ser 

mostrado de uma forma clara e objetiva. 

Com o aumento de informações na rede, a facilidade de obter informações mais 

concretas e exatas facilitou, porém deve se ter uma boa ferramenta para capturar esta 

informação e armazenar em um espaço que consiga ser facilmente lido pelo usuário. 

O objetivo de realizar uma boa análise é utilizar a ferramenta para obter um bom 

resultado, utilizando o CRM que é o gerenciamento da comunicação com o cliente, isto 

facilita ainda mais, pois o usuário analisa informações de cada cliente tendo assim um 

resultado específico, e cruzando informações pode-se obter resultados mais satisfatórios, e 

criando estratégias de negócios mais eficazes. 

A definição da métrica usada é muito importante que seja feita antes mesmo de analisar 

os dados, já que se precisa saber qual é o resultado que espera encontrar. 

São vários dados que podem ser analisados, assim como altura, largura, tamanho, e 

vários outros tipos de informações, a técnica de análise é voltada para agrupamento de 

informações (dados) e gerando uma saída (resultado), tudo isso analisando um banco de dados 

estruturado. (HAIR, 2009). 
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3. METODOLOGIA 

 

Foi realizado pesquisas no local de trabalho, e apontado a necessitando de um software 

que ajudasse no processo de atendimento ao cliente, e posteriormente a isso ele viabilizasse 

alguns resultados, para que assim o atendente tenha um paramento, e ideias para realizar um 

bom atendimento. 

Logo após foi iniciado a pesquisa via internet para encontrar informações sobre CRM, 

que é o processo de arquivamento dos dados de relacionamento com o cliente, sendo assim, 

várias ideias e pesquisas diferentes foram surgindo, como métricas e outros tipos de relatórios. 

Em decorrência destas análises na empresa, foi diagnosticado que a utilização da 

ferramenta Excel da Microsoft, facilitaria e muito na demonstração dos resultados adquiridos 

no processo de comunicação. 

Em contato com o vendedor foi levantado algumas informações padrões que facilitaria 

de imediato o atendimento, uma ideia a seguir, uma linha de raciocínio. 

O estudo via internet, nos mostrou que o Excel se conecta com o banco de dados 

utilizado no projeto, se tornou mais fácil à necessidade de demonstrar ao atendente de forma 

gráfica todas as informações necessárias. 

As pesquisas bibliográficas mostrou como é realizado um bom CRM, como deve se 

proceder à coleta destas informações, e qual seria a estrutura de um sistema CRM, quais 

menus básicos deveriam ter, qual era a principal função de arquivar todos os passos dados 

pelo atendente com o cliente em todas as etapas do relacionamento. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

No ato do cadastro do cliente, é recolhido algumas informações importante para análise 

futura, em primeiro momento estas informações são arquivadas em banco de dados, na 

FIGURA 1 é  mostra de forma clara e resumida como o sistema se comporta em um contexto 

geral. 

 

FIGURA 1 - Resumo do Software 

 

 
Dentre o desenvolvimento do projeto, temos a opção de lançamentos do 

acompanhamento, que refere-se ao controle de cada contato obtido com o cliente, desta forma 

todo e qualquer caminho percorrido, pode ser alocado no sistema utilizando esta opção. 

Este processo é mensurado por status, que nos mostra a ocorrência em um determinado 

momento do contato, podendo ser três tipos, são eles: 

 Aberto 

 Concluído 

 Perdido 

Na TABELA1 é mostrado os status e o significado de cada um, com o que ocorre 

quando escolhido. 

 

 

 

 

 

Coleta - Adquirir informações 
sobre os respectivos cliente.

Armazenar - Alocar 
informações durante o 

processo de comunicação 
com o cliente.

Resultado - Métricas de 
resultado para analise e 

desenvolvimento de 
estratégias para com o 

cliente.
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TABELA 1 – Status do Acompanhamento 

Status Descrição do Status 

Aberto 
Significa que está em aberto para informar as ocorrências com este cliente até 

que tenha um novo status. 

Concluído 

Mostra para o sistema que aquele acompanhamento foi ganho de alguma forma, 

chegou ao objetivo da organização, neste momento o sistema pergunta se deseja 

criar um pós venda, este opção é importante para confirmar a satisfação do 

cliente por adquirir algo da empresa, seja ele produto ou serviço. 

Perdido 

Informa que não foi ganho, que algo aconteceu para que não fosse aceito pelo 

cliente o que a organização esperava, neste caso o sistema pede uma observação 

para dizer o porquê foi perdido. 

 

A solução que será desenvolvida conseguirá de uma certa forma buscar todas estas 

informações em sua base de dados, após sua consulta deverá gerar algum resultado, assim o 

gerente de vendas poderá analisar estas informações e criar uma estratégia. 

Após todo arquivamento de dados, o software nos informará quais caminhos a seguir 

referente a estratégias, é usado a ferramenta Excel para demonstrar claramente as 

informações, sendo elas em gráficos ou descritas em forma de relatórios. 

Tradicionalmente, a função das organizações de tecnologia da informação (TI) é 

fornecer estratégia, localização/rede, tecnologia, informações e processos para 

facilitar o trabalho da empresa na coleta, no gerenciamento, na proteção e no 

provimento de acesso aos dados. A nova função da TI inclui a obtenção de 

conhecimento de todas as fontes apropriadas de informações e a orientação dos 

clientes na utilização das últimas tecnologias de relacionamento (SWIFT, 2001). 

 

4.1. Excel 

 

O Excel é uma ferramenta que será utilizada para demonstrar as informações que serão 

gravadas em banco de dados, por ser da Microsoft ele facilita a ligação com o banco de dados 

que será utilizado. 

Esta ferramenta nos possibilita a demonstração dos resultados utilizando gráficos para 

facilitar o entendimento do usuário, e assim teremos uma ferramenta que dará total apoio aos 

seus usuários. 
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4.2. Microsoft Visual Studio 

 

O Microsoft Visual Studio 2017 será a ferramenta utilizada para o desenvolvimento do 

software, ela será utilizada pelo usuário para informar todos os dados e contatos com o 

cliente, com facilidade de utilização o software foi pensado de forma que qualquer usuário 

com um mínimo de treinamento consigo manuseá-lo. 

Por se tratar de uma ferramenta completa no quesito de programação, utilizando botões 

e cores fáceis de ser compreendidas, também a possibilidade de conexões com outras 

linguagens, até mesmo com outros bancos de dados. 

 

4.3. Modelos de Métricas 

 

 Número de novos clientes cadastrados em um determinado período; 

 Quantidade de clientes que compraram a mais de determinado dias; 

 Total de clientes que reside em um determinado bairro; 

 Volume de clientes que tem preferência de compra utilizando a forma de pagamento 

Cartão de Crédito; 

 Quantidade de preferências por compras via internet. 

4.4. Cronograma 

 

O Cronograma descreve como foi realizado o processo de desenvolvimento do projeto. 
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5.  RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Na FIGURA 2 é mostrado como deve ficar disposto às informações referente aos dados 

obtidos de todos os clientes, para uma informação futura. 

Estes dados são importantes para identificar cada um dos clientes de forma a analisar 

estes dados para obter resultados e amostras de dados, e assim realizar uma tomada de 

decisão. 

FIGURA 2 - Cadastro de Cliente, Dados Principais. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

A FIGURA 3 nos mostra quais os dados necessitará para realizar um cadastro mais 

completo deste cliente, continuação da FIGURA 1 ele identifica individualmente os gostos 

dos clientes, referente a compras e outros dados principais, estes dados serão necessários para 

realização de análise. 

 

 

 



16 
 

FIGURA 3 - Cadastro de cliente, dados adicionais. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

Após a inserção dos primeiros dados é passado para o segundo processo que é a 

abertura do acompanhamento, na FIGURA 4 mostra como deve ser gravada toda a trajetória 

do cliente com a empresa, cada momento em contato. 

Esta parte é muito importante para gerar novos dados na saída, que em análise com os 

primeiros dados colhidos gera uma boa informação. 

Neste momento do arquivamento de todo o relacionamento com o cliente também é 

gerado um agendamento para futuros contatos com o mesmo, sendo que toda abertura 

também conta com vários retornos até conquistar o que deseja com este cliente, seja uma 

venda, ou até mesmo somente o contato, porém é importante arquivar todo processo seja ele 

vindo do cliente ou da empresa. 

Ao final do processo é alterado o status do processo para algumas das opções, sendo 

elas: Aberto, Concluído, Perdido. 
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FIGURA 4 – Tela de Acompanhamento. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

Na opção de Pós Venda, como mostrado na FIGURA 5, é realizado o processo de 

arquivar o que foi falado com o cliente, a resposta do cliente a organização referente à 

prestação de serviço ou a venda de algum produto, é o momento que o cliente questiona e 

informa todos os erros cometidos desde o início do processo até sua finalização. 

 

FIGURA 5 – Tela de Acompanhamento, com Pós Venda. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 
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De forma simples, é descrito o motivo pelo qual foi perdido aquele acompanhamento, 

esta informação é muito importante para levantamento de informações finais. 

Na FIGURA 6 é mostrado em qual momento deve ser descrito este motivo. 

 

FIGURA 6 – Tela de Acompanhamento, com motivo da perca.

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

A opção de pós venda é muito importante para a empresa, pois nela descreve a 

satisfação ou insatisfação do cliente em relação a um atendimento ou até mesmo uma compra, 

esta etapa é muito importante para o atendente ter a informação e uma possível correção de 

um erro que pode ter ocorrido no processo de atendimento. 

A FIGURA 7 nos demonstra como ficam disposto todos os acompanhamentos que estão 

pendentes para ser realizada uma pós venda. 
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Figura 7 – Tela de Pós Venda. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

Em seguida temos o processo de analisar os resultados de status, nesta opção o cliente 

responde conforme a experiência dele com a organização qual a colocação do serviço 

prestado, como mostrado na FIGURA 8. 
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FIGURA 8 – Tela de Finalização Pós Venda.

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 

 

O resultado da pós venda, é uma mensuração de forma simples, que demonstra até o 

momento qual foi a satisfação do cliente, e assim pode ser tomado uma decisão de mudança 

em qualquer setor da organização para sempre obter o melhor resultado possível, na FIGURA 

9 nos mostra como a informação fica bem simples de ser entendida. 
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FIGURA 9 – Tela de Resultado do Pós Venda. 

 

Fonte: AUTORAL: 2018. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Devido às pesquisas e estudos na área, ficou claro a necessidade das empresas de obter 

uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão, este software irá trazer um algo a mais, que 

fidelize o cliente de forma simples, que faça lembrar da empresa toda vez que o mesmo 

precisar comprar ou obter algum serviço, isto será em decorrência de um atendimento 

personalizado, que o cliente sinta-se tranquilo em ter um contato com o atendente. 

Com a ferramenta já pré projetada, conforme as imagens acima, os resultados se darão 

através de ferramenta de simples manuseio, com formas de amostragem coloridas, para 

facilidade do seu entendimento. 
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