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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade, apresentar a importância do gerenciamento do 
CRM (Customer Relationship Management) que significa Gestão de Relacionamento com o 
Cliente, para tanto foi realizada uma pesquisa a partir de fontes bibliográficas confiáveis, tais 
como: sites, livros e artigos científicos sempre sobre o assunto relacionado ao tema. Na 
empresa estudada, o CRM é utilizado para prestar atendimento ao público sobre os 
financiamentos imobiliários, fora desenvolvida uma pesquisa exploratória qualitativa a partir 
de um questionário para os funcionários que utilizam o CRM, com propósito de identificar 
falhas e obter propostas de melhorias no sistema, onde ficou evidente a necessidade de 
aprimorar o CRM para que colha todos os dados pessoais e evidencie todas as informações 
financeiras, facilitando a identificação das necessidades do cliente, antecipando seus 
desejos e agilizando no atendimento, obtendo um bom relacionamento com o cliente. 
Através desse estudo, foi demonstrado como é possível ter um CRM que atenda aos 
requisitos dos clientes, a partir dos dados que ele pode armazenar, auxiliando no aumento 
da informação eletrônica, possibilitando que conheçamos melhor suas necessidades a partir 
de um banco de dados adequado e de uma estrutura desenvolvida com software, hardware, 
database, programas analíticos, links de comunicação e equipe especializada juntamente 
com a tecnologia da informação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Nas empresas que prestam atendimento ao publico, é imprescindível a 

utilização do sistema CRM, devido ele dar um apoio na mensuração de dados 

cadastrais de uma forma rápida e pratica,podendo assim, prestar um atendimento 

ágil, gerando um bom relacionamento com o cliente. 

A partir deste trabalho, procurou-se demonstrar como pode ser aprimorado o 

sistema CRM em um órgão publico do setor de habitação que presta atendimento ao 

público sobre os financiamentos imobiliários. A partir de uma pesquisa exploratória 

com os colaboradores, foram abordadas algumas falhas no sistema. 

Este trabalho ira abordar de que forma devemos trabalhar com o CRM, 

através do atendimento ao público, utilizando dados e informações armazenados no 

sistema de forma que se evidenciem para dar orientação ao cliente. 

 

3. OBJETIVO 

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do gerenciamento de 

dados no CRM e a sua utilização, de forma que proporcione informações detalhadas 

da situação financeira e cadastral da empresa estudada, visando principalmente à 

melhoria do relacionamento com o cliente no atendimento. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi preciso explorar sites, livros e 



artigos científicos sobre o assunto relacionado ao tema, com a finalidade de 

demonstrar a importância do gerenciamento de dados no CRM e a sua utilização, 

tendo como objetivo a melhoria do relacionamento com o cliente. A pesquisa irá 

analisar a carência de informações financeiras e cadastrais do CRM que é utilizado 

pela empresa estudada, no qual acaba prejudicando o atendimento ao público. 

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo, bibliográfica e descritiva. 

Para Gil (2002, p.162) Metodologia “[...] descrevem-se os procedimentos a 

serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as 

peculiaridades de cada pesquisa. [...]” 

Na pesquisa exploratória qualitativa foi realizado um questionário para os 

funcionários da empresa estudada, com o propósito de identificar falhas e obter 

propostas de melhorias no sistema CRM. Pesquisa exploratória “[...] têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipótese. [...]” (GIL 2002, p.41), já a pesquisa Qualitativa "É 

caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, 

mas também definidos descritivamente.” (FACHIN 2001, p. 82). 

A pesquisa bibliográfica foi feita em sites, livros e artigos científicos. Para 

Martins e Campos (2004, p. 20) "Pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando 

resolver um problema ou adquirir novos conhecimentos a partir de informações 

publicadas em livros ou documentos similares (catálogos, folhetos, artigos etc)." 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL 2002, 
p.42). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Definição de CRM 

CRM (CustomerRelationship Management) que significa Gestão de 

Relacionamento com o Cliente é uma ferramenta de analise, onde são gerenciados 

dados e informaçõesque se integram para registrar e atualizar cadastros pessoais e 

analisar históricos para dar procedimento no atendimento ao cliente.  

“Em suma, o CRM poderia ser definido operacionalmente como uma prática 

de identificação, atração e retenção dos clientes mais valiosos, objetivando a 



maximização da geração de lucro para a organização.” (TELLES 2003, p.164). 

A base do CRM é o relacionamento com o cliente, tendo em vista antecipar 

suas necessidades e agilizar nos procedimentos do atendimento. 

 
A gestão do relacionamento com o cliente (CRM, do inglês 
customerrelationship management) trata do gerenciamento cuidadoso de 
informações detalhadas sobre cada cliente e de todos os “pontos de 
contato” com ele, a fim de maximinizar sua fidelidade. (KOTLER E KELLER 
2012, p.142). 
 

Um dos objetivos do “CRM” é fidelizar clientes, a fidelização é a busca da 

satisfação total do cliente, antecipando suas necessidades e desejos. 

Segundo Telles (2003, p.165) “A tecnologia é componente fundamental no 

processo de gerenciamento das informações e compreensão dos dados associados 

aos clientes e, consequentemente, na definição da estratégia de CRM.” 

 
O CRM deve ser compreendido como uma aplicação integrada ao sistema 
de informações de marketing de uma organização, propiciando uma 
visualização de relação com o mercado, fornecendo elementos e 
informações sobre sua operação e seu comportamento, percepções e 
tendências, suportado pela monitorização e interação com os clientes. 
(TELLES 2003, p.163). 
 

Segundo Ferrell e Hartline (2009, p.371) “[...] os avanços tecnológicos 

permitem que a CRM seja totalmente adotada nos mercados consumidores [...]”. 

 
Podemos dividir o CRM em três partes ou tipos: A parte operacional: que 
visa os canais de relacionamento, mas exatamente a criação de canais de 
vendas. A parte analítica: como o nome já diz é a análise dos dados e 
informações, de forma que os dados gerem um conhecimento voltado a 
criar negócios, a parte de inteligência do processo. Tem como objetivo 
identificar as necessidades dos clientes através do acompanhamento de 
seus hábitos. Por último, a parte colaborativa: onde o foco é a obtenção do 
valor do cliente, fundamentada em conhecimento e interação com o cliente. 
(WENNINGKAM 2009). 
 

O CRM possibilita que identificamos novas oportunidades para ajudar os 

clientes, com o intuito de resolver os seus problemas o mais rápido possível. O 

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

faz com que sejam criadas estratégias. 

 

5.2. Análise de Dados No CRM 

Para uma boa análise de dados, dever haver uma ferramenta que seja 

eficiente ao pesquisar dados concretos e exatos. Essa ferramenta deve fazer com 

que o processo de análise possa ser mostrado de uma forma clara e objetiva. 



A proposta da formação de um banco de dados adequado é transformar os 
dados em informações pertinentes que ajudem na tomada das decisões de 
marketing. Conhecendo os consumidores, é possível fazer a divulgação de 
suas características, satisfações ou insatisfações com produtos, serviços ou 
outros departamentos da companhia e, assim, preparar toda a organização 
para satisfazer desejos e necessidades dos clientes. [...]” (LAS CASAS 
2012 p.26 e 27). 
 

Com o intuito de realizar uma boa análise, o CRM é uma ferramenta utilizada 

para obter um bom resultado, buscando informações e armazenando em um 

ambiente de fácil acesso, onde os usuários desta ferramenta analisam os dados de 

cada cliente tendo assim um resultado específico. 

 
No geral o CRM abrange três áreas: automação de gestão do marketing, 
gestão comercial e a gestão de serviços\produtos ao cliente. Essas tarefas 
e processos, que alimentam o sistema resultam no banco de dados de 
informações, se utilizadas de forma adequada podem ser consultadas a 
qualquer hora e por qualquer departamento para uma tomada de decisão. 
(WENNINGKAMP 2009). 
 

Para Telles (2003, p.165) ”A tecnologia é componente fundamental no 

processo de gerenciamento das informações e compreensão dos dados associados 

aos clientes e, conseqüentemente, na definição da estratégia de CRM.” 

 “Formar e manter um banco de dados de clientes requer um investimento 

adequado e de grande porte em hardware, software de database, programas 

analíticos, links de comunicação e equipe especializada”(Kotler e Keller (2012,p.152) 

Para Telles (2003, p.146) “Database: a rigor, qualquer banco de dados poder 

ser considerado um database, desde uma listagem de clientes até uma estrutura 

complexa como um banco de dados relacional distribuído.” 

 
CRM: customerrelationship management ou gestão do relacionamento com 
o cliente ou marketing 1to 1 ou marketing em tempo real, entre outros; 
abordagem de administração da relação com os clientes/consumidores 
individualizada, capturando dados e informações para a adoção de 
tratamentos diferenciados para clientes diferentes (agrupados ou 
não).”(TELLES 2003, p. 139). 
 

Las Casas (2012) comenta que para se ter um bom relacionamento com o 

cliente, não basta dispor de um ótimo banco de dados, ele deve ter qualidade nas 

informações armazenadas e o produto ou serviço deve ser de qualidade. 

 
5.3. Atendimento ao Cliente Através do CRM 

O atendimento ao público é a função que tem a responsabilidade de tirar 

dúvidas e passar informações claras e objetivas, ou seja, é a solução dos problemas 

e satisfação dos desejos, necessidades e pedidos que o cliente solicita.  



O objetivo da CRM é fazer que os consumidores deixem de ter uma simples 
percepção sobre a empresa e suas ofertas de produto, por meio dos níveis 
de intensidade crescente de relacionamento, e cheguem ao ponto de o 
consumidor se tornar um verdadeiro defensor da empresa e/ou de seus 
produtos. Observe que a verdadeira CRM tenta ir além da criação dos 
consumidores satisfeito e fiéis. (FERRELL E HARTLINE 2009, p. 372). 
 

Segundo Kotler e Keller (2012, p.142) [...] O CRM é importante porque um 

dos grandes impulsionadores da lucratividade de uma empresa é o valor agregado 

de sua base de clientes. [...] 

Ferrell e Hartline (2009)consideram que a empresa deve estar apta a atender 

as necessidades dos seus clientes, superando suas expectativas, fornecendo o 

melhor atendimento, suporte e acolhimento correspondendo com suas exigências de 

forma que supere a concorrência. 

Las Casas (2012)afirma que a fidelidade ocorre com a frequente comunicação 

da empresa com o cliente, observando suas preferencias, desejos e necessidades, 

sendo fatores básicos a serem utilizados para executar no CRM . 

Kotler e Keller (2012) argumentam que as empresas estão reconhecendo a 

importância do CRM e com isso criando fortes laços com os clientes, 

individualizando e personalizando relacionamentos. 

Las Casas (2012) afirma que deve haver uma união de longo prazo entre 

clientes e empresa, buscando sempre satisfazer o cliente, ultrapassando suas 

expectativas, encantando-o cada vez mais, para conservar e estender o 

relacionamento. 

 

6. RESULTADOS 

A empresa estudada é um órgão publico do setor de habitação, que é 

responsável pela gestão dos financiamentos imobiliários, através do atendimento ao 

publico, utilizando a ferramenta CRM.   

O sistema CRM, foi implementado na empresa em 2016, com intuito de 

facilitar e agilizar o atendimento ao público.  

Através do CPF do cliente, cria-se uma ocorrência onde é especificado o 

assunto que será tratado, a partir da criação da ocorrência, temos a opção de 

lançamentos e acompanhamento através do encaminhamento para o departamento 

responsável, este processo é mensurado por status, que nos mostra a situação da 

ocorrência, sendo eles dois tipos: Ativa (quando se encontra aberta) Resolvida 

(quando se encontra encerrada), vide figura 1 e 2. 
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6.1. Falhas Abordadas  

Foi realizada uma pesquisa exploratória qualitativa, através de um 

questionário com 10 funcionários da empresa que utilizam o sistema CRM. O 

questionário foi desenvolvido com as mesmas perguntas e opções de respostas. Foi 

feito a tabulação manualmente e as informações apresentadas através de gráficos.  

Na sequência está a apresentação dos gráficos de acordo com a ordem das 

questões e o resultado em porcentagem das respostas. 

 

 
Fonte: Utilização do CRM para Gerenciamento de dados Financeiros e Cadastrais: Um Estudo em 

Órgão Público do setor de habitação da Região Noroeste Paulista, 2019. 
 

Com os resultados das questões respondidas acima, podemos observar que 

o CRM é considerado uma boa ferramenta para gestão do relacionamento com o 

cliente na empresa, porem não esta suprindo totalmente as funções que 

deveria,50% dos funcionários acreditam que ele atenda as necessidades dos 

clientes e 50% discordam, 50% dos colaboradores concordam parcialmente que o 

CRM proporciona todas as informações financeiras necessárias para prestar o 

atendimento, 38% discordam, isso pode causar transtornos para os clientes, devido 

a falta de informações que eles solicitam sobre seus financiamentos, em relação a 

prazos, juros, valores e o CRM não disponibilizaonde acabainfluenciando a 

inadimplência. 

 

 
Fonte: Utilização do CRM para Gerenciamento de dados Financeiros e Cadastrais: Um Estudo em 

Órgão Público do setor de habitação da Região Noroeste Paulista, 2019. 
 



O gráfico acima representa o nível de satisfação dos funcionários em relação 

ao gerenciamento de dados e informações armazenados no CRM, para serem 

utilizados nas regularizações financeiras dos financiamentos dos imóveis. Podemos 

observar que maior parte dos funcionários discordam que os dados e informações 

que o CRM dispõe são eficientes para orientar os clientes, consequentemente gera 

a insatisfação no atendimento prestado. Com a implementação do CRM, o órgão 

esperava regularizar os índices de inadimplências, a partir das identificações de 

oportunidades de acordos, parcelamentos de débitos, porem 50% dos funcionários 

que utilizam a ferramenta, discordam que o CRM colabora para essas 

regularizações. 

  

 
Fonte: Utilização do CRM para Gerenciamento de dados Financeiros e Cadastrais: Um Estudo em 

Órgão Público do setor de habitação da Região Noroeste Paulista, 2019. 
 

Com os resultados obtidos dos gráficos acima, é evidente que o CRM 

implementado na empresa é ineficiente, pois 100% dos funcionários que utilizam a 

ferramenta diariamente estão insatisfeito devido às travas e a demora que ele 

apresenta e maior parte dos funcionários discordam que ele seja um sistema 

organizado.  

 

6.2. Sugestão de Melhorias 

Por meio do estudo realizado, podemos verificar como é importante o 

gerenciamento das informações armazenadas no CRM, e o quanto é possível 

evidenciar todo tipo de dados, primordial no atendimento ao público, obtendo 

agilidade nos processos e consequentemente melhoria do relacionamento com o 

cliente. No órgão publico do setor de habitação, ficou evidente a necessidade de 

aprimorar o CRM, diante das análises realizadas e da proposta de melhoria com 

ajuste do CRM, o sistema passaria a ter a seguinte mudança: 

 
 



Figura 3 - CRM modificado: 

 
Fonte: Utilização do CRM para Gerenciamento de dados Financeiros e Cadastrais: Um Estudo em 

Órgão Público do setor de habitação da Região Noroeste Paulista, 2019. 
 

Na figura 3 mostra como devem ficar dispostos às informações dos clientes, 

podemos observar que contém todas as informações detalhadas para proceder com 

o atendimento, e tirar todas as dúvidas da situação financeira do cliente, além dos 

dados pessoais do cliente é evidenciado toda sua situação financeira, juros do 

atraso das parcelas, descontos caso efetue pagamento antecipado, situação que se 

encontra seu carne (enviado ou não), históricos de acordos realizados, ano que será 

quitado a última parcela diferentemente da figura 1 que mostra apenas alguns dados 

pessoais, prestações em atraso e o valor, com essa carência de dados e 

informações ocorre falhas no atendimento, devido não poder dar uma orientação 

clara sobre a situação do financiamento. A solução que será desenvolvida 

conseguirá buscar todas as informações em sua base de dados, evidenciando toda 

a situação financeira e cadastral do cliente onde será analisada de forma que o 

cliente possa ser orientado com as melhores propostas para solucionar seus 

problemas, obtendo resultados para a empresa e satisfação do cliente.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os órgão públicos que prestam atendimento ao cliente, tem gerado certa 

insatisfação pelo atendimento prestado, no caso da empresa estudada, a 

insatisfação é devido as falhas que o sistema CRM implementado no órgão 



apresenta, influenciando a inadimplência dos financiamentosimobiliários. É 

necessário que tenha de ser feito melhorias no sistema de forma que evidencie 

todas as informações financeiras e cadastrais do cliente, e que seja processado de 

forma que não gere travas e nem lentidão, desta forma, o cliente saira satisfeito com 

o atendimento e aumentara sua fidelidade ficando em dias com os pagamentosde 

suas prestações. 
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