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  RESUMO 

 

O objetivo geral do estudo é analisar a importância da implantação de uma ferramenta para 
gestão de relacionamento em uma empresa. Esta pesquisa se propôs a identificar qual a 
percepção dos colaboradores de uma instituição financeira a partir da implantação do CRM. 
Aplicado em uma instituição financeira cooperativa, em uma agência pioneira no uso da 
ferramenta, o estudo busca evidenciar se o uso das informações que o CRM oferece contribui 
significativamente para a entidade, influenciando nas negociações. Desenvolveu-se o estudo 
por meio de questionários e entrevistas aplicados aos colaboradores da área de negócios da 
instituição que utilizam a ferramenta e ao técnico responsável pela gestão da mesma. Foi 
possível analisar as percepções dos colaborados em relação ao uso da ferramenta diariamente, 
antes da implementação e durante o procedimento. Concluiu-se que o CRM contribui sim, de 
maneira significativa na melhora das negociações e nos relacionamentos, desde que dirigido 
por profissionais que saibam trabalhar e alimentar essa ferramenta.  
 
Palavras-chaves: Marketing de Relacionamento; Customer Relationship Management – 
CRM; Percepção do Colaborador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O marketing é uma ferramenta de gestão que auxilia nas atividades e que envolve o 

processo de criação, para atingir um relacionamento com qualidade e eficiência. As empresas 

devem ter uma gestão adequada de atendimento e uma estratégia de relacionamento 

compatível com as características do seu público alvo.  

O principal ponto do marketing de relacionamento é construir um relacionamento de 

médio a longo prazo e mutuamente satisfatórios para a empresa e para o cliente. Nos dias 

atuais, mais do que desejos e necessidades, as empresas precisam evoluir constantemente para 

que possam sobreviver no mercado. O marketing de relacionamento tem buscado este 

diferencial para satisfazer ou superar expectativas dos clientes. Isso se deve ao fato de que os 

produtos oferecidos são cada vez mais diferenciados aos olhos dos clientes por meio de 

serviços e atributos intangíveis. 

O sucesso de uma empresa, na maioria das vezes, ocorre quando todos os setores 

trabalham em união para atingir um objetivo comum. Muitas vezes isso se concretiza quando 

seus associados e clientes conseguem satisfazer suas necessidades, sem desgastes e de forma 

assertiva. Este processo pode ser gerido e controlado por uma ferramenta que faça a 

organização de todos os dados coletados com os relacionamentos no dia-a-dia. 

Motivados pela crescente demanda de satisfação dos clientes, o CRM – Customer 

Relationship Management (software de gestão de relacionamento com o cliente) é uma 

ferramenta fundamental para as organizações. A empresa que implanta o CRM como 

ferramenta de gestão, tem por objetivo não só o gerenciamento das informações, mas sim, 

encurtar o relacionamento, podendo identificar com mais eficiência e rapidez as necessidades 

dos clientes. 

O CRM tem o intuito de antecipar e perceber ainda mais as necessidades dos 

clientes, para que então, atendê-los da melhor e da mais assertiva maneira. A ferramenta é 

utilizada para uma abordagem onde se coloca as necessidades do cliente como foco.  

Com base no exposto, este estudo apresenta uma pesquisa realizada com 

colaboradores de uma instituição financeira para que fosse possível medir os quão estes 

estavam alinhados e se possuíam o conhecimento total da ferramenta. Por meio de uma 

entrevista com o responsável pela implantação da ferramenta, foi possível destacar quais os 

benefícios identificados na instituição antes e após a implantação do CRM. 

Levando em consideração os fatos citados anteriormente, desejou-se através do 

presente trabalho analisar de que forma o uso da ferramenta CRM utilizada na agência 



12 
 

investigada estava sendo percebida e absorvida pelos seus colaboradores, antes de chegarem 

aos associados e clientes, e de que forma estavam vivenciando e usufruindo dessas ações. É 

essencial salientar que, antes mesmo de iniciar a implantação de ações que promovam o 

relacionamento com os associados, todos os profissionais envolvidos precisam estar cientes 

do seu papel no processo de satisfação e apresentação destas ações. O resultado final é reflexo 

do trabalho desenvolvido de forma conjunta, ou seja, este resultado depende da forma que a 

cooperativa repassa as ações, o entendimento do colaborador e por consequência a fidelização 

se dá perante a percepção do associado quanto à qualidade do serviço recebido. 

A instituição financeira pesquisada é hoje pioneira na implantação da ferramenta 

CRM, ainda em fase de testes e manutenções para sua evolução. O objetivo é agregar 

reciprocidade sem deixar de lado a proximidade e o bom relacionamento que eleva o grau de 

satisfação. 

Neste sentido, a pesquisa nos mostrou um alto grau de elevação em relação aos 

negócios através do relacionamento com o apoio da ferramenta. O aumento significado no 

relacionamento tem acrescido constantemente, com os contatos pós-venda, ligações e visitas a 

esses associados agendados e relacionados com o uso do CRM.  

Acredita-se que a implantação da ferramenta tem contribuído para o processo de 

gestão, uma vez que fica muito mais fácil e visível através de relatórios visualizar os 

resultados obtidos, dos contatos, dos relacionamentos e das prospecções realizadas pela parte 

do negócio. Assim, a instituição estará estrategicamente direcionando seus esforços para que 

os objetivos sejam alcançados com muito mais facilidade. 

 

1.1 PROBLEMA 

É necessário desmistificar primeiramente a ideia de que o CRM é exclusivamente 

uma iniciativa de tecnologia ou apenas mais um software. A tecnologia, sem qualquer dúvida, 

é importante para viabilizar a implantação do CRM, especialmente no monitoramento, e 

acompanhamento e mensuração das ações e do relacionamento, mas somente a tecnologia não 

garante o sucesso ou o fracasso da implantação do CRM. 

Tão relevante quanto ter um sistema que gerencie informações que geram resultados 

de negócios é contar com colaboradores que entendam, acreditem e usem a ferramenta para 

atingir os objetivos da empresa. 

A partir disso, esse trabalho se propõe a responder a seguinte pergunta: Em que 

medida, a implantação do CRM em uma empresa contribuiu para a obtenção de informações 
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em relação ao cliente e qual a percepção do colaborador em relação a ferramenta, em relação 

ao resultado do seu trabalho? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar e mensurar o que se conhecia do cliente antes do uso da ferramenta CRM 

e após com a implantação deste software de relacionamento e gestão, além de identificar a 

percepção do colaborador em relação à ferramenta. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Verificar como acontecia a gestão das informações do cliente antes do CRM; 

• Verificar quais as principais mudanças ocorridas na gestão das informações após a 

implantação do CRM; 

• Identificar a percepção dos colaboradores em relação à ferramenta e aos resultados 

do seu desempenho em relação aos negócios realizados;  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A competitividade do mercado financeiro atinge diretamente as estratégias adotadas 

pela empresa. A competição é a relação entre duas ou mais empresas que tem como metas 

conquistar, atingir ou se relacionar com um certo público-alvo. Nesse contexto, o marketing 

de relacionamento surge como uma ferramenta que pode auxiliar e destacar a empresa no 

mercado ou ramo onde está atuando ou pretende atuar. 

Com o objetivo de aproximar o relacionamento com o público alvo, a forma mais 

adequada é sem dúvida o marketing de relacionamento. Esse tem sido o diferencial das 

instituições financeiras no que se refere a prospecção, manutenção e fidelização do cliente. 

Vale ressaltar que dentro do marketing de relacionamento, a ferramenta tão desejada 

pelas empresas é o CRM. Pode-se dizer “desejada” pelo fato de não serem todas as empresas 

capazes financeiramente de adquirí-la, não só pelo alto custo de investimento na ferramenta 

do software, mas também, no treinamento de seus colaboradores – que farão o gerenciamento 

das informações –, e no pessoal capacitado para dar assistências e realizar a manutenção 

constante da ferramenta.   



14 
 

Com a implantação do CRM em uma empresa, ela não só se destaca perante as 

demais concorrentes, mas cria a própria demanda de serviços e relacionamentos. Isso tudo, só 

é possível quando se tem uma boa qualificação dos colaboradores que usam diretamente essa 

ferramenta, criando estratégias de negócios e perfis para direcionamento do produto correto 

conforme as necessidades do cliente. 

Nesse sentido, com os grandes custos gerados pela ferramenta, cabe a todos dentro 

da empresa, entender o quão importante é usá-la de forma correta e mais assertiva possível, 

tanto para a compilação de informações, quanto para a negociação realizada. Desta forma, 

pelos benefícios e rentabilidade, versus o custo, o CRM terá que gerar resultados 

significativos para o bom e saudável andamento da instituição. Cabe então que os 

colaboradores identifiquem e entendam a real importância deles nesse processo de 

desenvolvimento.  

Diante das informações destacadas anteriormente, acredita-se que esse trabalho se 

justifica pelo entendimento de que o marketing de relacionamento e a implantação do CRM 

busca atingir plenamente seus objetivos, quando os recursos humanos envolvidos no processo 

entendam a função da ferramenta, estejam capacitados para usá-la, e de fato façam uso da 

inovação. Acredita-se que o resultado desse estudo gerará informações importantes, para que 

a empresa estudada possa avaliar em que medida os seus esforços estão gerando os resultados 

esperados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente trabalho traz autores que falam sobre o Marketing, Marketing de 

Relacionamento e CRM (Customer Relationship Manegement), assuntos que serão abordados 

no decorrer deste estudo. 

 

2.1 MARKETING  

Nos intervalos das novelas ou dos jornais, passam vários comercias de bebidas, 

hotéis, de produtos em geral, isso tudo são situações que envolvem marketing. Segundo 

(CHURCHILL, 2012, p. 5), "A essência de marketing é o desenvolvimento de trocas em que 

organizações e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer 

benefícios para ambos". 

Nem sempre o melhor produto, melhor planejamento em marketing garante o 

sucesso no mercado. Patrick (1993, p. 65) "Para que a empresa seja bem-sucedida, ela precisa 

fazer com que os clientes realmente conheçam seu produto, e de fato não apenas que o 

conheça, mas que sejam persuadidos de que vale a pena comprá-lo". 

Segundo Honorato (2004, p. 5): 

 

Para consumirmos determinados produtos, somos influenciados por 
alguma promoção no ponto de venda, por uma mala direta, um anúncio em jornais, 
revistas ou televisão. E como consumidores, estamos sempre recebendo e 
transmitindo diferentes tipos de influencia ao meio ambiente, fazendo, assim, com 
que o marketing acabe influenciando os padrões de consumo e de vida das pessoas. 

 

Existe no marketing classificações ou tipos específicos que na sua maioria visam 

lucro ou relacionamento. Churchill (2012, p. 6), "Trocas visando lucros são a meta de 

negócios que buscam gerar receitas acima do custo". 

PRINCIPAIS TIPOS DE MARKETING 
TIPO DESCRIÇÃO  EXEMPLO 

Produto Marketing destinado a criar trocas para 
produtos tangíveis 

Estratégias para vender o novo modelo de 
iPad 

Serviço 
Marketing destinado a criar trocas para 
produtos intangíveis 

Estratégias da Hertz para alugar carros para 
viajantes 

Pessoa 
Marketing destinado a criar ações favoráveis 
em relação a pessoas 

Estratégias para obter votos para Dilma 
Roussef 

Lugar 
Marketing destinado a atrair pessoas para 
lugares 

Estratégias para levar pessoas a passar 
férias na Bahia 

Causa 
Marketing destinado a criar apoio para ideias 
e questões ou a levar as pessoas a mudar 
comportamentos socialmente indesejáveis 

Estratégias para coibir o uso de drogas 
ilícitas ou para aumentar o número de 
doações de sangue 

Organização 
Markentig destinado a atrair doadores, 
membros, participantes ou voluntários 

Estratégias para aumentar o número de 
associados ao fã-clube do Roberto Carlos 

Quadro 1: Principais tipos de marketing 
Fonte: Churchill (2012, p. 6). 
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Segundo Skacel (1992, p. 5), "O marketing pode ser informalmente definido como 

aquilo que fazemos para conseguir que mais consumidores usem mais serviços ou comprem 

mais produtos, para que sejam satisfeitas mais necessidades mais frequentemente". É nesse 

sentido que as decisões e as atividades de marketing precisam ter uma melhoria contínua, não 

só dos valores adicionados aos produtos, mas também aos serviços. 

Kotler e Keller (2012, p. 3), "definem o marketing sendo o envolvimento com a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e 

melhores de marketing é a de suprir necessidades gerando lucro". O marketing existe desde o 

momento em que se tem a necessidade de vender o que se produz, capacidade de 

sobrevivência pode ser o resumo geral de sua finalidade. 

Quando se fala em Marketing a ideia que surge é pura e simplesmente de um 

programa direcionado para vender produto ou propaganda, conforme falado, mas o ambiente 

de marketing está mudando intensamente e de forma cada vez mais rápida. As preferências 

dos consumidores já não são mais as mesmas que as empresas conheciam algumas décadas 

atrás.  

O marketing envolve tudo o que ajuda a deixar seus clientes ou associados muito 

mais satisfeito. Levy (1949, p. 6) "Clientes insatisfeitos = falta de negócios... não existe 

máxima mais verdadeira". Segundo o autor, a satisfação do cliente só é conseguida quando ele 

consegue o que quer, em um local certo, por um preço que julga estar disposto a pagar.  

Para Dias (2003, p. 06): 

 

A expressiva entrada das mulheres no mercado de trabalho, o 
aparecimento de novas tecnologias, a diminuição de tempo livre, aumento no 
trânsito e stress, envelhecimento da população, diminuição de número de filhos, 
nova composição dos lares e a busca de uma melhor qualidade de vida, 
transformaram totalmente os hábitos de compra e o estilo de vida dos consumidores 
de hoje. 

 

Devido ao mercado superaquecido, há uma grande competitividade entre as 

empresas, surge assim a prioridade de revisar as suas estratégias e objetivos para atrair e 

manter seu público. O marketing é então uma função essencial para qualquer empresa, e 

quanto melhor for o seu êxito, melhores negócios aconteceram. Para (Zenone, 2006, p. 7), "O 

marketing significa mercado e este por sua vez é o composto de pessoas e também de 

empresas que por meio de produtos e serviços sanam suas necessidades". Já para (Kotler, 

2000, p. 141), "O interesse dos consumidores não basta para definir mercado. Consumidores 

potenciais devem possuir renda o suficiente e devem ter acesso a oferta". 
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Diante de um mercado superaquecido, rotatividade de estoque e vendas tem que 

andar em sincrônica. Kotler (2006, p.4) "Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade 

de vender. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda". O principal 

objetivo do relacionamento é sem dúvida conhecer muito bem o cliente. Após esse 

conhecimento, relacionamento o produto ou o serviço sendo adequado a ele se venda sozinho 

ou com o mínimo de esforço possível. 

 
Figura 1: Stakeholders em atividades de marketing. 
Fonte: Churchill (2012, p. 14). 

 
 

Este grupo de empresas (Stakeholders) e indivíduos possuem interesse diretamente 

nas consequências das decisões tomadas pelas organizações lembrando que, possuem poder 

de alterá-las também. Churchill (2012, p. 14) "Há problemas inerentes e centrar-se apenas nos 

clientes e ignorar outros Stakeholders". 

O marketing desde o seu surgimento nas grandes empresas se tornou muito 

importante, proporcionando acesso as informações sobre diferentes produtos, fez uma grande 
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revolução no comércio, pois com mais informação, as empresas tendem sempre ouvir mais 

seus clientes e melhorar, não só o preço dos produtos e serviços, que em geral é maior fonte 

de reclamação, mas também dar mais atenção à qualidade, pois são os dois itens mais levados 

em conta na hora da compra de qualquer produto.  

Para Araújo (2004, p. 129), marketing é: 

 

Um somatório de atividades estreitamente vinculadas ao desejo e à 
consequente satisfação dos consumidores via disponibilização objetiva/subjetiva de 
produtos e/ou serviços, conforme ações previstas em planejamentos de natureza 
estratégica, ao tem em que fornecem insumos diferenciados para a própria 
organização que se transformarão em benefícios vários, incluindo os consumidores 
fiéis ou potenciais. 

 

Percebe-se que todos e, principalmente, os consumidores são a peça fundamental do 

marketing. A percepção e compreensão de todos em prol das suas necessidades é um 

componente primordial para uma boa estratégia de marketing. Antecipar as necessidades ou a 

movimentação também é um fator primordial para a obtenção do sucesso de uma empresa em 

médio a longo prazo. 

Além de se atentar as necessidades, cabe salientar que as necessidades são parecidas 

em classes sociais diferentes. Complementando então, Kotler (2000, p. 183) ressalta que "As 

classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade. Elas 

são hierarquicamente ordenadas e seus integrantes possuem valores, interesses e 

comportamentos similares". 

De certa forma, as orientações de marketing são percebidas e implantadas também 

pelo setor financeiro onde o assunto relacionamento, competitividade e a busca pelo melhor 

atendimento tornam-se os principais fatores a serem analisados e ajustados, pois as pessoas 

estão adotando uma nova postura perante as mudanças do mercado com relação a serviços 

bancários, e aquela que atender as expectativas dos clientes, com certeza estará à frente das 

demais.  

A evolução torna-se então um processo natural e gradativo do ser humano, assim 

como nos informa Kotler (2010, p. 4) sobre o marketing 3.0, onde ocorreu uma evolução 

gradativa, como que, por exemplo, os veículos de Henry Ford na fase 1.0 do marketing 

(vender produtos), onde o que importava eram preço e quantidade, passando então para o 

marketing 2.0 (Satisfazer e reter consumidores), onde os consumidores obtinham muitas mais 

informações e ofertas dos produtos desejados, não sendo tão relevante o preço ou a 

quantidade.  
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Segundo Kotler (2010, p. 4): 

 

Hoje estamos testemunhando o surgimento do marketing 3.0 (fazer do 
mundo um lugar melhor), ou a era voltada para valores. Em vez de tratar as pessoas 
simplesmente como consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como 
seres humanos plenos: com mente, coração e espírito. 

 

Com base nos fundamentos já citados, a continuidade de um relacionamento com sua 

instituição, aqui traduzida pelo comportamento de fidelidade no relacionamento, irão ser 

avaliadas pelo consumidor com base na relação de troca entre aquilo que ele recebe, seu custo 

relativo e o retorno para a instituição, no caso, que promove ações com o intuito de garantir 

relacionamentos de médio em longo prazo com os associados firmando à sua permanência e 

garantindo sua rentabilidade financeira.  

 

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Marketing de Relacionamento é uma tentativa de lidar com os consumidores de uma 

forma diferente, identificando suas necessidades e oferecendo benefícios, no sentido de dar a 

impressão de que está sendo atendido por um procedimento orientado aos seus desejos. A 

qualidade do relacionamento é a chave principal do sucesso. 

O bom relacionamento é uma estratégia de comunicação que mira conquistar a 

fidelidade dos clientes em potenciais e os próprios clientes através de uma comunicação 

durável, que apresente valor, e que encante as pessoas. Zenone (2010, p. 48) "O marketing de 

relacionamento, portanto, é uma ferramenta que busca criar valor pela intimidade com o 

cliente e tornar a oferta tão adequada, de modo que o cliente prefira manter-se fiel à mesma 

empresa".  

 



20 
 

 
Figura 2: Marketing de Relacionamento Cliente. 
Fonte: Entenda o Marketing de Relacionamento e sistemas CRM 

 

Esse modelo mostra, as empresas devem focar seus esforços em estimular e manter 

uma conexão próxima e atenciosa, tanto junto aos seus clientes, quanto de seus fornecedores.  

O marketing de relacionamento procura envolver e aproximar os clientes nas 

diversas fases da criação de valor, buscando novidades e inovação. É fundamental entender 

que o marketing de relacionamento é principal, uma vez que, para que o cliente adquira um 

produto ou serviço, o mesmo passou por níveis de relacionamento, tendo como base o 

respeito à necessidade dos clientes e agregando com os benefícios.  

Um relacionamento entre fornecedor e cliente que atinja pontos positivos pode e 

deve ser um dos fatores decisivos para o fechamento de um negócio e ou um serviço. Se a 

empresa construir valor através de uma comunicação positiva e planejada, os clientes irão 

acreditar em sua marca, e optar por ela quando necessitarem. 
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Kotler (1998, p. 59) define os cinco níveis de marketing:  

 

- Marketing básico. O vendedor, simplesmente, vende o produto.  
- Marketing reativo. O vendedor vende o produto e estimula o consumidor a 
telefonar se tiver dúvidas, comentários e reclamações.  
- Marketing responsável. O vendedor telefona ao consumidor logo após a venda 
conferir se o produto está atendendo as suas expectativas. Ele também solicita ao 
consumidor sugestões para melhoria do produto e possíveis desapontamentos. Essas 
informações ajudam a empresa a melhorar continuamente seu desempenho.  
- Marketing proativo. O vendedor da empresa contata o consumidor de vez em 
quando para informar sobre melhores usos do produto ou sobre a utilidade de novos 
produtos [...].  
- Marketing de parceria. A empresa trabalha, continuamente, com os consumidores 
para descobrir maneiras de ele economizar ou ajudá-lo a usar melhor os produtos 
[...].  

 

Há tempos as empresas se preocupavam apenas com a produção e não havia interesse 

no cliente, ou seja, ele não era prioridade. Porém, no mercado atual, onde a concorrência e 

competitividade são cada vez mais acentuadas e os clientes possuem muitas opções de 

escolha, as empresas foram praticamente obrigadas a dedicar uma atenção mais específica na 

área voltada ao relacionamento empresa/cliente.  

O marketing de relacionamento tem como meta construir um relacionamento de 

médio a longo prazo com o grupo certo e com o tipo certo de relacionamento. Gordon (1998, 

p.31) reforça a importância de ampliar o foco das ações de marketing de relacionamento, e o 

conceitua como um processo contínuo de identificação e criação de novos valores com 

clientes individuais e de compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceira. 

De acordo com Martins (2006, p. 80) o marketing de relacionamento corresponde a:  

 

Uma filosofia de administração empresarial baseada na aceitação da 
orientação para o cliente e para o lucro, por parte de toda a empresa, e no 
reconhecimento de que se deseja buscar novas formas de comunicação para 
estabelecer um relacionamento profundo e duradouro para os clientes, prováveis 
clientes, fornecedores e todos os intermediários como forma de obter vantagem 
competitiva sustentável.  

 

Madruga (2010, p. 194) explica que os clientes possuem 7 exigências básicas: 

"Acesso facilitado; Facilidade de uso; Garantia de frequência de abastecimento; direto a 

suporte; Comunicação a qualquer hora e em qualquer lugar; Prontidão da empresa; ser tratado 

com importância e atenção", sendo que, é mais barato vender para quem já comprou ou 

utilizou dos seus serviços, do que conquistar um novo cliente.  
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O marketing na sua tarefa seja ele de relacionamento ou não, consiste em sustentar o 

nível de demanda, apesar das preferências variadas dos consumidores e da concorrência, 

porém a instituição deve manter e também melhorar a sua qualidade e aferir a satisfação do 

consumidor sempre que possível. 

Vavra (1993, p. 35). 

 
 Marketing é o processo de conceber, produzir, fixar preço, promover e 
distribuir ideias, bens e serviços que satisfação às necessidades de indivíduos e 
organizações. O marketing, portanto, realiza uma grande quantidade de processos 
para distribuir bens e serviços. Além da citação às ferramentas mercadológicas 
(produto, preço, distribuição e composto promocional), é reafirmada a necessidade 
do processo de marketing: satisfazer simultaneamente a organização e 
principalmente: o consumidor. 

 

Muitas vezes, as empresas entendem que o marketing de relacionamento é mais um 

elemento que irá gerar um custo adicional ao negócio. É evidente que se trata de uma quebra 

de paradigma, em que a empresa deve ter em mente que essas ações devem ser encaradas 

como um investimento que poderá trazer resultados a médio e longo prazo.  

No relacionamento, as empresas buscam de certa forma satisfazer as necessidades 

dos seus consumidores e clientes, ofertando produtos e serviços de qualidade, criando valor 

para os clientes, buscando então a fidelização deles. 

Segundo Zenone (2010, p. 7): 

 
No marketing de relacionamento, as empresas buscam satisfazer as 

necessidades de seus consumidores, ofertando produtos e/ou serviços de qualidade e 
criando valor para os clientes, buscando fideliza lós. O marketing de relacionamento 
busca envolver e atrair os clientes nas diversas fases de criação de valor, buscando 
inovação. É preciso entender que o marketing de relacionamento é fundamental, 
uma vez que, para que um cliente adquira um produto, esse produto passou por 
vários níveis, tendo sempre em vista o respeito à necessidade do cliente dentro de 
uma empresa e trazendo benefícios para o ele.  

 

É para o cliente que está voltada todas as atividades da empresa e toda a inovação e 

criatividade que levam a empresa a oferecer cada vez mais novos produtos e melhores 

serviços a preços competitivos (CHIAVENATO, 1993). 

Segundo Nickels e Wood (1999, p. 98) "O marketing de relacionamento é o processo 

de estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre as 

organizações e seus clientes, empregados e outros grupos de interesse". Pode-se então afirmar 

que para a aplicação de uma boa estratégia de Marketing de Relacionamento, é necessário ter 

um conjunto de ativos para que o processo se mantenha, e que o bom relacionamento seja 

estabelecido entre consumidor e empresa.  
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Figura 3: Processos de Relacionamento 
Fonte: Lamb (2012, p. 348). 

 

O relacionamento é uma estratégia de curto e longo prazo, seu objetivo inicial não é 

simplesmente realizar uma nova venda, mas, em vez disso assegurar-se que o cliente adquiriu 

o produto correto e da maneira correta.  

O marketing de relacionamento fará mais sentido para algumas empresas do que para 

outras. Até que ponto os princípios de marketing de relacionamento devem ser adotados, 

depende de uma cautelosa consideração de questões estratégicas e econômicas. Mas uma 

coisa é certa: a tendência para o marketing customizado e personalizado é inquestionável. Se 

você não der um passo para servir os clientes como eles querem ser servidos e seu 

concorrente o fizer, como isso afetará você e sua empresa? (GORDON, 1998, p. 108).  

O como todo o bom relacionamento, há necessidade de se ter armazenado ou 

guardado para que se possa relembrar, das conversas e do contato. Para isso, precisamos de 

um banco de dados formidável, que possa armazenar organizar e desenvolver estratégias para 

futuros relacionamentos. Zenone (2010, p.51) chama de “O coração do marketing de 

relacionamento", contendo três funções. 
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Figura 4: Funções básicas do database. 
Fonte: Zenone (2010, p. 52). 

 
 

Como exemplo na figura 4, tem-se o processo das informações desde o momento da 

coleta, maturação e disseminação. O primeiro: Receber os dados provenientes dos diversos 

pontos de contato. O programa deverá receber informações dos pontos de contato que a 

empresa disponibiliza ao mercado como o serviço de atendimento, internet, e-mail, 

vendedores entre outros. Os pontos de contato nas quais realizam a captação das informações.  

Por segundo: Armazenar e tratar adequadamente os dados. O banco de dados deverá 

armazenar todos os dados de forma padronizada há permitir a análise das informações mais 

facilmente. Os dados devem estar atualizados, completos e organizados de tal forma que 

permita uma análise micro ou macro do sistema. Em uma única ferramenta, sempre gerindo, 

organizando, planejando e executando todas as ações de relacionamento, incluindo: 

• Tratamento e enriquecimento da base de dados; 

• Segmentação de base de clientes, conforme propensão; 

• Iniciação e relação com clientes por meio de registro em Eventos. 

As vantagens em ter um marketing de relacionamento são várias, além de a 

instituição ter a oportunidade de conhecer melhor o do perfil de seu cliente, ela pode com 

essas informações criar melhorias nos seus produtos, relacionamento e contatos, a fim de 

conseguir atrair um número maior de potenciais consumidores, nunca se deve ignorar a idéia 

ou opinião de consumidor, pois na maioria das vezes eles relatam a real necessidade ou pelo 



25 
 

menos a demonstram, e feitas as melhorias indicadas os resultados podem ser 

muito benéficos para os dois os lados.  

E o terceiro passo é: Disponibilizar as informações para todas as áreas 

organizacionais onde é importante que as informações contidas no banco de dados possam ser 

enviadas ou disponibilizadas para todas as áreas organizacionais com o objetivo de colocar a 

empresa "ao redor do cliente" ou o mais próximo possível, ou seja, permitindo que cada área 

visualize o status do relacionamento ou perfil do cliente e desenvolva uma estratégia mais 

adequada. Alimentar a data base é tão importante para a prospecção quanto para a 

manutenção, e ainda mais quando se tem uma relação sadia entre ambas, aumentando assim 

muitos mais nas assertividades. 

 
2.3 ENTENDIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CRM  

 

As dezenas de visões sobre o CRM, diferentes autores, ideias e pensamentos, 

variando conforme a origem e o objetivo, porém, todos na sua grande maioria ressaltam que o 

CRM deixou de ser um sistema de relacionamento com o foco para o cliente.  

 Segundo Madruga (2010, p. 91): 

As aplicações do CRM estão ligadas constantemente a implementação de 
ferramentas que, a partir da identificação dos hábitos de compra pelo histórico de 
cada cliente individualmente, projetam seu potencial futuro, inclusive para a compra 
de outros produtos oferecidos pela empresa e seus eventuais parceiros. 

 

Para entender um pouco mais sobre a ferramenta Madruga (2010, p. 92), atribui duas 

origens, "A evolução das ferramentas tecnológicas para auxiliar o departamento de marketing 

na interface com o mercado consumidor, através da integração das diversas funções da 

organização". Completa então, "A evolução da tecnologia de gestão empresarial, que se 

desenvolve para integrar as áreas internas da empresa com finalidade diferente: controlar 

estoques, custos e rentabilidade, chamados então de Enterprise Resource Planning (ERP)" em 

português, Planejamento dos Recursos da Empresa. 

Segundo Valle (2013, p. 45) define ERP como "Um pacote de software de negócios 

que permite uma companhia automatizar e integrar a maioria de seus processos de negócio, 

compartilhar e acessar informações em um ambiente de tempo real". 

Podemos entender então, que o ERP é um sistema de informática, e é responsável 

por cuidar e tratar de todas as operações diárias de uma empresa, desde o Faturamento até o 
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balanço contábil, enfim, todo o trabalho administrativo e operacional feito numa empresa 

através da ferramenta. 

Desde o início dos anos 90, a metodologia do CRM foi inicialmente concebida como 

uma ferramenta operacional, para que se pudesse manter o controle dos contatos e centralizar 

as todas as informações dos clientes.  

A evolução da ferramenta no Brasil ao longo dos anos pode ser percebida na figura. 

 

 
Figura 5: A evolução das diversas tecnologias de relacionamento ao longo do tempo. 
Fonte: Madruga (2010, p. 93) 

 

 

Conforme figura da evolução do CRM cabe lembrar também a importância da 

ferramenta CRM juntamente com a ERP, "O CRM possui algumas semelhanças com o ERP, 

porém são bem diferentes. Enquanto o ERP integra a retaguarda da empresa (back - office), o 

CRM integra a linha de frente (front - office)"(MADRUGA, 2010, p. 93). 

Diferenças na utilização das ferramentas. 

 

 
Figura 6: Os benefícios com o uso do ERP e do CRM 
Fonte: Madruga (2010, p. 94) 
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Antes mesmo das empresas implementarem um projeto de CRM elas precisam 

analisar seus próprios processos. Segundo Madruga (2010, p. 94) "O primeiro, é a 

compreensão de todos em como transformar um cliente potencial em um cliente 

verdadeiramente efetivo. O segundo, é o entendimento de como se relacionar com o associado 

ou cliente ao longo do tempo." Além disso, é necessário um projeto com o auxilio da 

ferramenta CRM, significando então, focar na organização, nos processos e nas pessoas de 

marketing relacionadas diretamente nos processos. 

O esforço implica em treinamento intenso, e "internalização" dos conceitos de CRM 

em todos os níveis da organização. Implica também em mudar as estratégias de negócio que 

consideram que apenas política de preços baixos é o suficiente para manter a sua clientela fiel. 

O elo mais simples será, sem dúvida, a tecnologia. Ela está disponível e é uma questão de 

fazer a escolha certa.  

Cabe ressaltar que cada empresa ou unidade de atendimento possui demandas a 

serem seguidas, bem como existe um orçamento para isso. Os produtos oferecidos não foram 

sonhados e aplicados, foram cuidadosamente elaborados para poder satisfazer o cliente e o 

interesse da instituição.  

Segundo Kotler (2000, p. 86): 

 

O planejamento estratégico orientado para o mercado é o processo 
gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos, habilidades e 
recursos de uma organização e as oportunidades de um mercado em continua 
mudança [...] de modo que eles possibilitem os lucros e o crescimento almejados. 

 

Para implementar a ferramenta do CRM o planejamento da empresa deve estar 

voltado para criar, em toda a organização, um foco voltado ao cliente, adotar uma estrutura 

corporativa e processos de negócio orientados ao cliente, e compreender profundamente quem 

é o cliente e o que ele deseja. Empresas que aplicam o CRM estão à frente de seus 

concorrentes, podendo prever ou antecipar o comportamento dos usuários e ou consumidores 

de forma eficiente, e se planejar para alcançar ótimos resultados. Além de gerar uma 

vantagem competitiva mantém também uma visão das informações dos clientes por todos os 

setores de uma organização.  
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Conforme Madruga (2010, p. 90): 

 

Com a aplicação da ferramenta é possível atender e identificar mais 
rapidamente os desejos do consumidor, e até prever tendências relacionadas as 
demandas do mercado. Embora o CRM apresente grandes vantagens é preciso 
entender que o uso da tecnologia deve estar alinhado de forma estratégica aos 
demais recursos como: as pessoas, os processos, os produtos e serviços. Existem 
dezenas de visões a respeito da ferramenta de, no entanto, o CRM deixou de ser um 
sistema de relacionamento com o cliente e passou a ser comentada no meio 
empresarial como estratégia, visão, orientação para o cliente etc. 

 

Para a implementação, o CRM necessita de muito cuidado e atenção para que a 

empresa possa tirar bons resultados dele, é necessário criar algumas etapas para a 

implementação, para que não haja grandes ricos e também possua maior potencial de sucesso. 

Segundo Madruga (2010, p. 103), "Os maiores benefícios de se trabalhar assim é redução de 

tempo de implementação, redução de custos com o projeto e maior satisfação do usuário". 

Nenhum dos projetos do CRM pode ser pensado separadamente, afirma Zenone 

(2010, p.66) "CRM não é somente um software, mas também uma filosofia. Projetos de CRM 

não são fatos isolados, e sim parte de um programa maior englobando toda a organização". 

 
Figura 7: Oito etapas para implementação de soluções de CRM 
Fonte: Madruga (2010, p. 103) 
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Conforme o modelo acima, para a implementação da ferramenta CRM constam 8 

etapas para a sua implementação e andamento. 

Conforme Madruga (2010, p. 103): 

 

As empresas que aplicarem o CRM estão à frente não dos seus 
concorrentes em nível estratégico, mas também a nível-econômico-financeiro, 
podendo prever o comportamento do consumidor de forma eficiente e planejando-se 
para obter resultados expressivos. Além de criar vantagens competitivas, mantém 
uma visão total das informações dos clientes. Com a aplicação do CRM, é possível 
atender muito mais rapidamente aos desejos dos clientes e consumidores, e em 
algumas circunstâncias, até prever tendências de mercado.  

 
Com a evolução das necessidades dos consumidores as ferramentas tecnológicas 

devem aumentas gradativamente para suprir todas as necessidades. Com promessas de retorno 

garantido, vários sistemas se espalham entre as empresas. Complementando, Madruga (2010, 

p. 104) diz, "Embora o CRM apresente grandes vantagens é preciso entender que o uso da 

tecnologia deve estar alinhado de forma estratégica aos demais recursos como: as pessoas, os 

processos, os produtos e serviços." 

Para tanto, recomenda-se que o primeiro passo para implementar CRM seja rever o 

planejamento estratégico, os processos, os indicadores, o perfil e a capacitação das pessoas, 

entre outras medidas, com a finalidade de criar uma nova visão da empresa baseada no 

cliente. Madruga (2004, p. 167) diz que "as pessoas são a parte mais valiosa das organizações, 

por isso precisam ser cuidadas, através de uma gestão participativa, focada no mérito, no 

diálogo, no incentivo e nos resultados". O CRM não é uma fórmula instantânea para alcance 

de sucesso organizacional, sua efetividade está atrelada a um conjunto de fatores 

organizacionais indispensáveis.  

Conforme Zenone (2010, p. 67): 

 

CRM sempre vai ser caro quando a solução tecnológica vier na frente do 
processo. Tem que haver um alinhamento claro do que a empresa quer e precisa 
fazer para melhorar seu atendimento (relacionamento) ao cliente. Fundamentalmente 
é preciso estudar as necessidades dos clientes, elaborar ema estratégia de 
atendimento e, em cima disso, analisar soluções que irão fazer com que esses 
processos funcionem. 

  
O CRM deve ser visto como um processo onde todas suas etapas devem ser 

completadas, seguindo por este caminho a empresa pode desfrutar dos resultados fornecidos 

por esta ferramenta, que se moderniza a cada dia mais e esta revolucionando a forma com que 

as organizações se relacionam com seus clientes. 
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3 METODOLOGIA 

Para responder aos objetivos proposto neste trabalho, tornou-se necessário o 

conhecimento do método de pesquisa e procedimentos de coleta e análise de dados. Para 

Marconi e Lakatos (2005, p. 132), "É através da metodologia que são esclarecidos os métodos 

aplicados para a elaboração de um trabalho científico; ou seja, as ferramentas necessárias para 

a construção de determinado trabalho". Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos 

adotados para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa se propôs a mensurar a quantidade de informações que os atendentes 

da área negocial da instituição financeira estudada tinham antes e depois da implantação da 

ferramenta CRM, bem como a percepção dos seus colaboradores em relação à ferramenta. 

Para tanto, fez-se necessário determinar os procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa. 

A presente pesquisa foi realizada através de abordagens Qualitativa e Quantitativa. A 

abordagem Qualitativa realiza-se, segundo Malhotra (2004, p. 66), "Para que se possa 

compreender o problema, pois este tipo de pesquisa apresenta uma forma não estruturada, que 

permite interpretar a subjetividade do sujeito, que tem uma relação com a realidade". Pela 

abordagem qualitativa, foram elencadas perguntas que resultassem em informações sobre o 

relacionamento do colaborador com o associado, antes e após a implantação da ferramenta 

CRM pela empresa investigada. 

A abordagem Quantitativa, segundo Oliveira (2002, p. 34)," indica a quantificação 

de dados, empregando dados estatísticos, numerando e avaliando dados". Para Dielh (2004, p. 

22), "essa pesquisa é caracterizada pela quantificação, ou seja, estatísticas, ocasionando 

resultados que não tenham distorções e na hora da interpretação". Pela abordagem 

quantitativa, foi realizada uma pesquisa levantando quantas informações eram utilizadas no 

relacionamento com o associado antes da ferramenta e após. 

A pesquisa se se caracterizou como sendo do tipo Exploratória, que também é 

denominada como pesquisa investigatória para a obtenção das informações. A pesquisa 

Exploratória proporcionou uma melhor comparação entre os dados e informações sobre os 

associados antes da ferramenta CRM, e ajudou para a construção dos resultados obtidos após 

a implementação da mesma. A pesquisa Exploratória, segundo Honorato (2004, p. 67), "tem 

como objetivos, descobrir ideias e percepções de estudos mais elaborados".  
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A pesquisa caracterizou-se também como teórico-empírico. "O conhecimento 

empírico se constitui, assim, em outra forma de conhecer e de se colocar no mundo" 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 18 e 19). Assim uniu-se à prática às informações 

obtidas em revisão teórica. E embora seja prática necessita-se de fundamentação teórica como 

suporte ao analisar os dados. "A característica principal da pesquisa teórica é a utilização de 

documentos e material bibliográfico suficientes para responder o problema” (BONAT 2009, 

p. 13 e 14).  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

No trabalho foi utilizada uma coleta amostral. De acordo com Lakatos (2005, p. 

165), "A amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo".  

Para realizar o estudo foi escolhida uma instituição financeira na cidade de Tapejara 

Rio Grande do Sul. Nesta instituição financeira encontram-se os profissionais responsáveis 

pelos atendimentos e relacionamentos com o associado e público em geral, sendo eles 

aproximadamente 21 colaborares ao todo. Porém, somente 10 fazem parte do setor de 

negócios e estes participaram da pesquisa. A instituição pesquisada conta com 26 unidades de 

atendimento dispostas na região norte do RS. O estudo abordou a unidade de Tapejara que foi 

a pioneira na implantação da ferramenta CRM, sendo referência para as demais unidades, 

além de ser a maior agência, contando com aproximadamente 6.000 associados, enquanto as 

outras instituições têm uma média de 2.000 associados. 

Em proximidade com a agência estudada, encontra-se a superintendência regional, 

onde foi possível conversar com o responsável pela parte de programação e tecnologia nas 

agências da cooperativa, e ouvir suas colocações por meio de entrevista. Esse profissional esta 

na área aproximadamente há 7 anos. 

 

 3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados coletados na pesquisa foram dados primários e secundários. Segundo 

Mattar (2005, p. 159), dados primários são aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles 

são pesquisados com o objetivo de atender às necessidades específicas da pesquisa em 

andamento. 

Nesse sentido, a coleta das informações aconteceu em dois momentos. No primeiro 

momento foi realizada uma entrevista com o responsável pela área da Tecnologia da 

Informação (TI). O roteiro da entrevista continha 5 perguntas (ver Apêndice A). As perguntas 
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tinham como foco saber o que era realizado com as informações obtidas e como eram usadas 

em prol da negociação antes e depois da implantação do CRM.  

Num segundo momento, foi verificada a situação atual da instituição com os 

colaboradores da área negocial medindo o grau de conhecimento e de percepção de seus 

profissionais quanto às ações que a instituição fornece, ressaltando que estes sem dúvida, são 

os personagens principais para a inclusão das informações na ferramenta. Aos 10 

colaboradores da área do negócio, responderam juntamente com o autor da pesquisa um 

questionário com 13 perguntas (ver Apêndice B) relacionadas ao dia-a-dia nos atendimentos, 

visão sobre a ferramenta e sobre seu envolvimento com a mesma. Foi aplicado um 

questionário com perguntas objetivas, focadas e elaboradas com o intuito de reunir 

informações sobre as percepções dos indivíduos.  

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente, sendo que ambos 

estão organizados, tabulados e postos em gráficos e quadros de acordo com as informações 

obtidas com a pesquisa. 

Segundo Gil (1994, p. 33), "A análise possui o objetivo de organizar os dados para 

que assim possam ser respondidos os problemas encontrados e estudados". Já sobre a 

interpretação dos dados, Gil (1994, p. 39), ressalta que "Tem como objetivo a procura do 

sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 

anteriormente obtidos". 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa em estudo é uma instituição financeira cooperativa formada por 120 

cooperativas de crédito, que atuam de forma sistêmica em 20 estados brasileiros. A 

organização atua em forma de sistema, com quatro Cooperativas Centrais, Confederação, 

Banco Cooperativo e empresas controladas (Administradora de Cartões, Administradora de 

Consórcios e Corretora de Seguros), além da “X” Participações S.A. De forma integrada 

proporciona ganhos de escala e fortalecimento da marca e maior competitividade. Hoje, a 

instituição possui no Brasil mais de 3,2 milhões de associados. 

Com origem essencialmente no setor primário, a mesma atua nos centros urbanos, 

por intermédio das cooperativas de livre admissão e/ou por meio de cooperativas de crédito 

segmentadas, que são aquelas ligadas a categorias profissionais ou segmentos econômicos 

específicos. Com o fortalecimento institucional da empresa estudada e de outras instituições 

de mesma natureza, foi crescendo a abrangência de atuação do cooperativismo de crédito, 

com a significativa ampliação do volume de recursos administrados, o aumento do 

contingente de associados e a disponibilização de uma maior gama de produtos e serviços. 

A cooperativa está no mercado há mais de 27 anos. Está presente em 20 municípios 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somando aproximadamente 87 mil associados. 

A empresa tem como missão oferecer soluções financeiras adequadas às 

necessidades de seus cooperados, através de um portfólio de mais de 100 produtos e serviços, 

além de disponibilizar conta corrente, cartão de crédito, poupança, consórcio e muitas outras 

soluções para seus associados. 

Vale ressaltar que é uma organização feita de pessoas para pessoas, que oferece os 

mesmos produtos e serviços de um banco, mas com princípios diferentes. A empresa acredita 

no relacionamento para gerar crescimento. Segundo informações da própria instituição a força 

é coletiva, ou seja, cuidam do bem-estar das pessoas no presente e do seu desenvolvimento 

para o futuro. Também segundo informações disponibilizadas pela empresa estudada, nela as 

ideias são ouvidas, o trabalho é reconhecido e faz a diferença para a vida de seus associados. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para dar início as análises de exposição e entendimento quanto às ações apresentadas 

pela cooperativa, foi necessário fazer uma entrevista com os colaboradores e com o 

responsável pela área de sistemas da instituição.  

As entrevistas tiveram como base, conhecer e entender quais eram os reais 

entendimentos sobre a ferramenta CRM e como foi implantada para a gestão na instituição. 

Essas ações foram tabuladas, postas em gráficos, quadros e planilhas para o melhor 

entendimento e visualização de todos.  

 

5.1 ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL PELOS SISTEMAS DA COOPERATIVA 

Em pesquisa, foi deslocado até a superintendência regional, localizada na mesma 

cidade e nas proximidades da agência estudada, onde, encontra-se a pessoa responsável pela 

implantação, atualização e desenvolvimento de toda a área de sistemas da cooperativa. O 

mesmo então, disponibilizou-se após aprovação do diretor, a responder uma entrevista com 5 

perguntas relacionadas ao sistema de gestão em virtude das utilizações e informações obtidas 

pela cooperativa no processo de relacionamento com os associados. 

 

PERGUNTA RESPOSTA 
Antes da implantação do CRM, que tipo de 
informações do cliente o sistema de informações 
gerenciais gerava? 

O sistema gera informações gerenciais de todos os 
produtos, mas em vários sistemas diferentes. Estas 
informações basicamente são em nível de agência 
sendo que algumas eram atualizadas em D+45, ou 
seja, com grande atraso para tomar possíveis 
decisões sobre estratégias de negócio. 
 

Quadro 2: Antes da implantação 
Fonte: O Autor 

 

Com o resultado da pesquisa, notou se que demora nas respostas aos colaboradores 

em nível de retorno era muito. Se fosse vendido um seguro para um associado, seria possível 

identificar que realmente foi vendido através do sistema somente após um mês e meio, sendo 

possível a ofertada novamente do mesmo produto durante este tempo, ficando algo confuso e 

desorganizado. Mesmo tendo um tempo de retorno considerável, cada produto ou serviço era 

direcionado para uma ferramenta separadamente, dificultando gestão do próprio contato 

quando o mesmo fosse presencial. Demora na localização da informação e ajustes caso 

necessário. 
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PERGUNTA RESPOSTA 
Com a implantação do CRM, que tipo de informações 
do cliente podem ser geradas? 

Informações gerenciais em nível de Carteira, que é o 
nível mais baixo que conseguimos informações 
atualmente, além de trazer informações em D+2. 
Além disso, traz todas as informações em um único 
endereço ou ferramenta. 
O mesmo também traz informações novas como MC 
e ISA os quais até o momento não eram analisados 
junto no Sicredi. 
 

Quadro 3: Com a implantação 
Fonte: O Autor 
 

Após a implantação, o retorno que era aproximadamente de quase 2 meses passou a 

ser em apenas 2 dias. Um grau de evolução para um retorno absurdo comparado ao anterior, 

segundo TI. E para facilitar o retorno e o contato pós-venda, é possível visualizar em apenas 

uma ferramenta todos os produtos e serviços que o associado possui ou tenha um possível 

interesse. Diante do próprio associado, é muito mais fácil ter todas as informações na frente e 

agilizar qualquer negociação, pois, o tempo que eles levam para abrir todas as ferramentas, 

hoje eles possuem para negociação e relacionamento. 

 

PERGUNTA RESPOSTA 
Em que medida o CRM vem sendo alimentado pelos 
colaboradores? 

O CRM possui um estágio de maturação o qual 
ainda não conhecemos e que estamos buscando 
entender e compreender. O nível de maturação da 
equipe e das pessoas influência diretamente na 
alimentação do CRM. Atualmente possuímos uma 
quantidade considerada “grande” de lançamentos 
com aproximadamente 10 Mil lançamentos mês ou 
4,79 lançamentos por colaboradores do negócio. 
Destaca-se que a alimentação do CRM teve 
crescimento após a padronização dos 
“Lançamentos” o que facilitou na descrição e deixou 
este processo um pouco mais claro. 
 

Quadro 4: Informações inseridas 
Fonte: O Autor 

Como informado, o grau de importância por parte dos colaboradores é enorme. 

Sendo a pioneira na implantação da ferramenta, existem ainda muitas atualizações, 

informações e evoluções a serem feitas, isso tudo com a ajuda do próprio sistema e inclusive 

por parte dos colaboradores, dando sugestões e adequando a ferramenta no dia-a-dia dos 

atendimentos. Comparados ao início, onde, as informações eram colocadas na ferramenta de 

"qualquer" forma, sem um padrão ou ordem, hoje, após atualização e treinamento, foi possível 

alavancar e muito os lançamentos, dando uma ordem e um padrão a serem feitos por todos. 

Formas essas possíveis de mensurar estatisticamente as evoluções nos relacionamentos. 
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PERGUNTA RESPOSTA 
Em sua opinião, o CRM está sendo usado 
corretamente? 

Conforme resposta acima, a maturidade de nossa 
equipe determina a sua correta utilização, hoje ainda 
possuímos colaboradores que somente entram no 
CRM para realizar lançamentos algo que não 
significa utilizar o CRM verdadeiramente. A 
utilização passa pelo estagio de reconhecer o valor 
agregado que a plataforma pode nos oferecer, e este 
valor somente pode ser reconhecido com uma maior 
utilização para atendermos os associados e/ou buscar 
informações que possam nos ajudar a realizarmos 
novos negócios. Até que não encontremos o 
equilíbrio de sua utilização podemos pensar que 
utilizar o CRM somente nos gera um novo trabalho 
operacional que é de realizar os lançamentos. 
 

Quadro 5: Uso correto da ferramenta 
Fonte: O Autor 

 

Conforme resposta, ainda está longe de alcançar a excelência no uso da ferramenta. 

O principal como mencionado são os colaboradores, onde, são os responsáveis pela inclusão 

das informações. Em vista de toda a utilização e disponibilidade de informações, a área TI 

informou que é necessário mais maturidade e evolução, onde, os lançamentos deixaram de ser 

insignificantes e passaram a ser estatísticas para futuras negociações. Processo este levara um 

pouco mais de tempo, pois, o modelo mental no qual estava sido exercido decorre de apenas 

25 anos de negociações. 

 

PERGUNTA RESPOSTA 
Qual a principal dificuldade que você identifica no 
processo de implantação de CRM na Instituição? 

A principal dificuldade em meu ponto de vista são as 
particularidades encontradas num sistema 
cooperativo onde cada cooperativa pode obter de 
trabalhar ou não com a ferramenta, desta forma 
fazendo com que tenhamos maiores dificuldades em 
conseguir investimento de TI adequado para o 
termino da construção da ferramenta. 
Além disso, temos um grande paradigma que é a 
quebra de cultura que necessitamos fazer em nossa 
cooperativa, onde trabalhamos por 25 anos com 
sistemas “Siat”, “Siac” entre outros e temos 
dificuldade em aceitarmos novas tecnologias de 
informação. 
 

Quadro 6: Dificuldades na implantação 
Fonte: O Autor 

 

Como resposta, informou que muito das mudanças ainda não estão sendo absorvidas 

pelos colaboradores, onde, duas ferramentas para uma verificação sobre a conta do associado 

ainda estão e constante uso, a qual já foi substituída pelo CRM. Sem falar sobre a adesão por 

parte das outras regionais, as quais tem autonomia para a implantação da ferramenta. 
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Processos estão sendo mapeados e estudados. Segundo responsável, é fundamental a 

conscientização por parte de todos para que a evolução aconteça o mais breve e assertível 

possível. 

Finalizando, o entrevistado informa que a grande mudança não foi a implementação 

da ferramenta, mas sim, a adesão por parte dos usuários, fala ele como uma quebra de 

paradigmas que precisa ser superado. A cultura de anotar em agendas, criar planilhas entre 

outras formas para agilizar e para manter o relacionamento deve ser deixa de lado. O 

momento requerer melhorias em sistemas e ferramentas, onde, é necessário dar suporte para 

que os objetivos sejam compridos de uma forma tranquila e produtiva. Este foi um passo 

grande conquistado pela cooperativa, um de muitos a serem feitos, sempre em prol do bom 

atendimento, bom relacionamento e a obtenção dos resultados positivos.  

 

5.2 ANÁLISE DE DADOS – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES 

Nessa etapa do estudo, a coleta aconteceu na agência pesquisada, onde se 

encontravam os colaboradores da área de negócios responsável pela utilização e alimentação 

da ferramenta em estudo, o CRM.  Atualmente a agência conta com 21 colaboradores 

exercendo trabalhos como caixa, administrativo e negócios.  Em uma tarde, com a autorização 

do gerente, foi realizado e aplicado um questionário aos 10 colaborados da área de negócios 

da instituição investigada diretamente envolvidos com a movimentação da ferramenta. Estes 

fazem o processo de acompanhamento dos associados, atendimentos, inclusão de informações 

que futuramente geram um contato de prospecção aos clientes usando como apoio a 

ferramenta CRM, a qual foi implementada no início do ano de 2015. 

A pesquisa realizada continha 13 perguntas, as quais foram respondidas por todos os 

entrevistados. Nelas continham perguntas quantitativas e qualitativas, grau de entendimento e 

desempenho individual. Após as respostas das mesmas, forma tabuladas conforme descrição: 
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1 - Em que medida você percebe que houve melhora na quantidade de dados dos 

clientes com a implantação do CRM? 

 
Gráfico 1: Melhora na quantidade de dados. 
Fonte: O autor 
 

Um grande percentual dos colaboradores acredita que se obteve uma melhora 

expressiva na quantidade de dados coletados dos clientes. Procuram conhecer e identificar as 

necessidades e desejos de seus associados colocando no histórico de relacionamento, 

aumentando a quantidade das informações e as tendo salvas para contatos futuros.  

 

2 - Em que medida você percebe que houve melhora na qualidade de dados dos 

clientes com a implantação do CRM? 

 
Gráfico 2: Melhora na qualidade de dados. 
Fonte: O autor 

 

Uma grande aprovação dos colaboradores descreve que não só a quantidade, mas 

também qualidade das informações tiveram uma melhora expressiva. Obteve uma melhora na 
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qualidade usando uma padronização nos lançamentos. Claro que, com o uso da ferramenta, 

tornou-se muito mais fácil para que se construísse esse resultado. Modelos prontos de 

lançamentos são usados para cada atendimento, onde, a geração de um relatório facilita a 

mensuração das informações e o controle.   

 
3 - No seu atendimento ao associado você faz uso das informações cadastrais e dados 

gerados pela ferramenta CRM? 

 
Gráfico 3: Faz uso das informações cadastrais. 
Fonte: O autor 
 

Referente ao uso da ferramenta nos atendimentos, os respondentes têm como padrão 

no momento dos atendimentos o uso da mesma. Quando a ferramenta está aberta, segundo os 

colaboradores, é muito mais fácil a prospecção de um negócio quando, se é retomando o 

atendimento ou conversa anterior ao associado, relembrando que já foi ofertado. Por isso o 

grau de utilização se dá em 100% da ferramenta no momento dos atendimentos. 
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4 - Você acredita que hoje se conhece muito mais sobre o associado do que antes da 

ferramenta CRM? 

 
Gráfico 4: Conhecimento do associado. 
Fonte: O autor 

 

Percebeu-se em pesquisa que com a junção da quantidade, qualidade e o uso 

constante da ferramenta, podem-se traçar um histórico do associado e estabelecido um 

relacionamento ao longo do tempo. Com a percepção de todos que sim, se conhece muito 

mais hoje do associado que anteriormente. Unanimidade esta, deve-se aos históricos e ao 

acompanhamento nos relacionamentos. 

 

5 - Você acredita que obteve melhora nos seus resultados de desempenho com o uso 

da ferramenta CRM? 

 
Gráfico 5: Melhoria nos resultados. 

Fonte: O autor 
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Com relação à melhoria nos resultados, não se obteve respostas negativas. Com os 

lançamentos corretos, a própria ferramenta ajuda a planejar uma ação de trabalho, onde os 

colaboradores podem retomar com os associados após uma data determinada, a contratação de 

um produto específico ou até mesmo uma ligação de parabenizar pelo aniversário. Estes 

resultados são comprovados pela equipe no momento das metas e planejamentos dos contatos. 

Quando realizados corretamente podem diminuir o desgaste nas negociações, abrindo maiores 

possibilidades de agregar nossos contatos durante o dia. 

 

6 - É possível conseguir mensurar e analisar a rentabilidade dos negócios realizados 

com o apoio do CRM? 

 
Gráfico 6: Mensuração de rentabilidade. 
Fonte: O autor 

Para muitos colaboradores, isto é possível sim, onde, é utilizada a ferramenta CRM 

para visualizar os contatos feitos, como oferta de produtos e serviços e como venda de 

produtos e serviços e a nomenclatura do produto "X". Ressalta os entrevistados que só é 

possível a geração das rentabilidades exatas quando se lança corretamente no histórico do 

associado.  
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7- Se você respondeu “Sim” na questão anterior, que dado percentual você atribui a 

tua análise de rentabilidade dos negócios realizados com o apoio do CRM? 

 
Gráfico 7: Análise de rentabilidade dos negócios. 
Fonte: O autor 

Considerando o pouco tempo de uso da ferramenta, a equipe entrevistada se divide em 

relação percentual próprio. Entendeu-se que ainda não está sendo utilizada corretamente e 

conforme o gráfico nos mostra. Se tem pouco percentual em relação os negócios e 

rentabildiades. Ainda foi levantado, que com um pouco mais da utilização da ferramenta e 

também mais disciplina, pode-se chegar a melhores resultados em relação a rentabildiade dos 

negócios. 

8 - Você identifica ações que visam alcançar a satisfação tanto do associado quanto da 

instituição por meio do CRM? 

 
Gráfico 8: Satisfação associado/instituição. 
Fonte: O autor 
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Como informado no gráfico 8 em sua totalidade os respodentes acreditam alcançar 

satisfação para ambas as partes. Dado como exemplo as ligações para aniversários aos 

associados, mesmo não movimentado a conta, eles realizam o contato para desejar felicitações 

de aniversário, criando uma relacão mais próxima com os mesmos. Consecutivas listas para 

oferta de crédito e seguros  que por muitas vezes, é criada a demanda no momento da ligação 

para o relacionamento. Segundo entrevistados, se descobre muitas coisas fazendo as perguntas 

certas, e cabe então ao colaborador, análisar e verificar qual a melhor aferta a ser feita para 

cada momento.  

 

9 - Na sua visão, foi correto a implantação da ferramenta CRM pela instituição? 

 
Gráfico 9: Implantação da ferramenta CRM. 
 Fonte: O autor 

No entendimento dos colaboradores, a implantação da ferramenta foi e está sendo 

fundamental para a instituição. Não só pelos retornos em rentabildiade e negócios, mas pelo 

contato e pelo relacionamento com os associados. Produtos em um grande percentual são 

iguais as outras instituições o que é, de fato, relevante segundo eles não só o produto mas o 

contato e o relacionamento que sem tem com o associado ao longo de seu período bancário. 
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10 - Em que medida o relacionamento feito pelos colaboradores junto aos associados 

melhorou com o apoio da ferramenta nas negociações do dia-a-dia? 

 
Gráfico 10: Relacionamento/Negociação. 
Fonte: O autor 

Para os colaboradores que acompanharam desde o início da ferramenta a resposta foi 

imediata e expressiva. Hoje não está sendo necessário retomar com eles sobre assuntos 

financeiros ou pessoais para o desenvolvimento dos negócios segundos entrevistados. Para os 

novos da equipe do negócio, a melhora foi significativa, visto que as dificuldades iniciais pela 

adaptação e o modelo mental foi de pouco transformação.  

 

11 - Das ações realizadas com o CRM, quais delas você acredita ser de fundamental 

importância para a cooperativa? 

 
Gráfico 11: Ações realizadas com o CRM. 
Fonte: O autor 
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Para um grande percentual dos entrevistados, a ferramenta expressa gestão das contas, 

onde, pode ser analisado casos específicos, medindo retornos e rentabildiades com facilidade. 

E para apenas 30% dos intrevistados, a ferramenta serve para auxílio nos relacionamentos no 

dia-a-dia, retomando contatos e conversas. 

 

12 - Pra você a implantação do CRM representa: 

 
Gráfico 12: Implantação da ferramenta. 
Fonte: O autor 

Conforme pergunta bem pessoal, a grande maioria leva consigo que a ferramenta está 

ali para gerir os contatos e gerar retornos. Outro percentual, identifica como fundamental para 

a instituição em todos os sentidos. Sendo de grande valia não só para análise e negócios, 

onde, muitos acessam o sistema pra lançar informações, mas não como uma ferramenta de 

gestão, mas também para a gestão das pessoas e dos relacionamentos. 
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13 - De zero a 10, que nota você dá a si mesmo quanto ao uso do CRM como 

ferramenta nas negociações do dia-a-dia. 

 
Gráfico 13: Nota quanto ao uso do CRM. 
Fonte: O autor 

 

 Em sua grande maioria, tomou-se por costume usar a ferramenta nas suas negociações, 

não só pela grande utilidade, mas para que a instituição possa medir quantos contatos e 

relacionamentos são feitos. O resultado está variado conforme o nível de utilização por parte 

da equipe. 

 Após realização da pesquisa, se obteve um grau de comprometimento muito elevado 

por parte dos colaboradores. Em um grande percentual, concordam que a ferramenta é um 

essencial no dia-a-dia em seus atendimentos, sendo muito importante para obtenção de 

informações e de apoio ao relacionamento. Como mostra na pesquisa, o grau de satisfação dos 

próprios colaboradores está quase na excelência, forma esta, importante para que todos 

possam realizar um bom a proveitoso trabalho.  

 Faz-se necessário a compreensão de todos, onde, cada um tempo um papel 

fundamental para o grupo. Seus atendimentos e relacionamentos devem ser registrados e 

retomados se assim for. O ponto principal da pesquisa foi a concepção dos colaborados diante 

a ferramenta, essa mudança na retomada dos relacionamentos, nos atendimentos e todo isso 

com a nova ferramenta. Atualizações e treinamentos vêm sendo feitos e sendo muito 

necessário para que a adesão ao uso seja 100%, deixar o modelo mental não foi fácil, é 

preciso constantemente retomar e cultivar a mudança. 
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6 CONCLUSÃO 

No cenário atual, o mercado indica que está se buscando cada vez mais relacionar-se 

com seus clientes agregando valor. Este relacionamento é concedido por meio de ações e/ou 

programas que visam relacionamento e fidelização, que atingem maior sucesso quando a um 

conjunto de processo e alinhamentos ligados diretamente á satisfação e a prospecção dos 

clientes para com a empresa.  

Através do estudo, desenvolvido por meio de questionários e entrevistas aplicados à 

população escolhida, percebeu-se que o Marketing de Relacionamento integrado com uma 

boa ferramenta de apoio em gestão é uma das melhores estratégias que deve ser utilizada por 

todas as organizações que desejam obter sucesso, bom relacionamento com o cliente e superar 

inclusive a concorrência. Ressalta-se que é importante atrair sempre novos clientes, porém o 

custo sempre será menor se forem bem cultivados os clientes já existentes. Para que isso 

ocorra, a instituição em conjunto com a área negocial, precisa ter um bom relacionamento e 

entendimento do quão valioso é manter relações saudáveis com os clientes, o que agregar em 

valor deixará de ser algo complexo na concretização de vendas, pois, assim os profissionais 

conseguem conhecer o perfil através dos contatos e atendimentos de seus associados e ter 

maior assertividade no momento de ofertar formas de satisfazê-lo. 

Desmistificando que a ferramenta CRM é apenas um software e evidenciando sua 

contribuição na gestão da empresa, e que somente é possível utilizá-la quando for dirigida por 

profissionais dedicados, que alimentem a ferramenta, somente assim será possível atingir os 

objetivos da empresa. A pesquisa serviu para mostrar os resultados obtidos com a venda de 

produtos e serviços antes da ferramenta, iniciando a pesquisa no mês de julho de 2014 com os 

resultados visíveis até o mês de setembro deste ano. Conhecer também o que os colaboradores 

entendem sobre a ferramenta, sobre suas ações que visam alavancar relacionamento e 

rentabilidade, com ações sociais ou até mesmo marketing direto, ou seja, ações que focam 

datas, e públicos específicos conforme gestão dos clientes. 

Nesse sentido, o estudo responde à pergunta, que os resultados gerados com o uso da 

ferramenta CRM conjuntamente com o relacionamento praticado pela instituição financeira 

cooperativa e a forma com que a ferramenta é abordada pelos colaboradores, influenciam no 

resultado da empresa e garantem sim uma excelência no atendimento.  

O sucesso da ferramenta na instituição financeira cooperativa está atrelado à 

qualidade do relacionamento dos produtos e aos serviços oferecidos, como também de 

colaboradores alinhados, comprometidos e motivados para exercer suas atividades. Se as 

empresas deixarem de investir em tecnologia, suporte ou em seus colaboradores, estarão 
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deixando de investir na qualidade de seus relacionamentos e consecutivamente de seus 

produtos e serviços. Dentro desse enfoque, a qualidade e a excelência na gestão da ferramenta 

e no relacionamento mostrou o quanto importante é investir em planejamento e estudos de 

rentabilidade. 

As empresas buscam por natureza resultados, lucros ou sobras, e para isso precisam ter 

ferramentas condizentes com essas propostas, o que se torna possível através de uma boa 

gestão, relacionamento e envolvimento de toda a equipe.  

Desta forma, podemos concluir que uma boa ferramenta atrelada a um bom 

relacionamento e com engajamento de todos é possível entender e atender o desejo do cliente 

gerando bons resultados para ambas as partes, trabalhando dentro de padrões e 

regulamentações estabelecidas.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista aplicado ao responsável da área da T.I da 
Instituição 

 

 
1) Antes da implantação do CRM, que tipo de informações do cliente o sistema de 

informações gerenciais que a Instituição Financeira Cooperativa adotava gerava? 

2) Com a implantação do CRM, que tipo de informações do cliente podem ser geradas? 

3) Em que medida o CRM vem sendo alimentado pelos colaboradores? 

4) Na sua opinião, o CRM está sendo usado corretamente? 

() sim  () não. Por quê? 

5) qual a principal dificuldade que você identifica no processo de implantação de CRM na 

Instituição Financeira Cooperativa? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista aplicado a área negocial da instituição 

 
1) Em que medida você percebe que houve melhora na quantidade de dados dos clientes com 
a implantação do CRM? 
(    ) Não percebi melhora na quantidade de dados coletados. 
(    ) Percebi uma melhora significativa na quantidade de dados coletados. 
(    ) Percebi uma expressiva melhora na quantidade de dados coletados. 
 
2) Em que medida você percebe que houve melhora na qualidade de dados dos clientes com a 
implantação do CRM? 
(    ) Não percebi melhora na qualidade de dados coletados. 
(    ) Percebi uma melhora significativa na qualidade de dados coletados. 
(    ) Percebi uma expressiva melhora na qualidade de dados coletados. 
 
3) No seu atendimento ao associado você faz uso das informações cadastrais e dados gerados 
pela ferramenta CRM?  
 
4) Você acredita que hoje se conhece muito mais sobre o associado do que antes da 
ferramenta CRM? 
 
5) Você acredita que obteve melhora nos seus resultados de desempenho com o uso da 
ferramenta CRM? 
 
6) É possível conseguir mensurar e analisar a rentabilidade dos negócios realizados com o 
apoio do CRM? 
 
7) Se você respondeu “Sim” na questão anterior, que dado percentual você atribui a tua 
análise de rentabilidade dos negócios realizados com o apoio do CRM? Justifique sua 
resposta. 
 
8) Você identifica ações que visam alcançar a satisfação tanto do associado quanto da 
instituição por meio do CRM? 
 
9) Na sua visão, foi correto a implantação da ferramenta CRM pela instituição? 
 
10)   Em que medida o relacionamento feito pelos colaboradores junto aos associados 
melhorou com o apoio da ferramenta nas negociações do dia-a-dia?  
(    ) Não percebi melhora no relacionamento. 
(    ) Percebi uma melhora significativa no relacionamento. 
(    ) Percebi uma expressiva melhora no relacionamento. 
 
11) Das ações realizadas com o CRM, quais delas você acredita ser de fundamental 
importância para a cooperativa? 
(   ) Relacionamento  (   ) Vendas            (   ) Planejamento  (   ) Gestão 
 
12) Pra você a implantação do CRM representa: 
(   ) Burocratização de processos. 
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(   ) Perda de tempo e insatisfação no atendimento. 
(   ) Ferramenta que se bem utilizada pode trazer resultados significativos para a instituição. 
( ) Ferramenta fundamental para o gerenciamento de negócios, além da satisfação e 
fidelização do cliente. 
(   ) Outro. Qual?  
 
13) De zero a 10, que nota você dá a si mesmo quanto ao uso do CRM como ferramenta nas 
negociações do dia-a-dia: ____________________ 
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