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Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar como o CRM é importante dentro 
da empresa e como as empresas precisam se adequar ás necessidades do cliente, 
para que este relacionamento venha a ser fidelizado e perpetuado. Assim tendo como 
resultado principal a retenção de clientes e mantendo o foco do negócio padronizado, 
para que esta gestão seja positiva e venha gerar lucros, criando estratégias cada vez 
mais elaboradas, acompanhando as necessidades do cliente e tendo como resultado 
a evolução de faturamento, aumento do número de clientes, mostrando que a 
implantação do CRM(CustomerRelationship Management) direciona a empresa na 
obtenção do conhecimento completo do consumidor, e assim, maior possibilidade de 
se conquistar um cliente satisfeito, melhorando o desempenho e a performance de 
gestão de vendas, inclusive em tempos de crise. 

PALAVRAS-CHAVE:fidelização de clientes, CRM, gerenciamento do relacionamento 

com o cliente. 

 

1. INTRODUÇÃO:   

A atual crise economica do Brasil tem por origem inúmeros fatores que geram 

muitas dificuldades para se gerir qualquer negócio. Diante deste cenário, as empresas 

se veem obrigadas a criar estratégias cada vez mais elaboradas, buscando fidelizar 

clientes em seu favor, mantendo- se assim ativas no mercado gerando lucro. 

A imagem de uma empresa perante aos seus clientes é um dos pontos que 

devem ser tratados com atenção por todos os níveis hierárquicos de uma organização. 

Desde o presidente até os cargos mais básicos, a mentalidade de excelência na 

interação com o cliente, bem como com qualquer processo da empresa que oinfluencie, 

deve seguir uma linha que procure superar suas expectativas no que lhe é oferecido. 
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As empresas precisam se adaptar fazendo o acompanhamento das 

necessidades do clientes e assim, fideliza-los em seu favor. O problema é que, se a 

empresa não observar como esses meios de comunicaçao funcionam ela poderá 

gerar um resultado negativo em vendas. E para que isso não ocorra, a estrategia de 

Marketing de Relacionamento e a ferramenta chamada CRM (CustomerRelationship 

Management ou seja Gestão de Relacionamento com o cliente), visam melhorar o 

relacionamento da empresa com seus clientes, sejam fidelizados ou não.  

Segundo Swift (2001), estudos confirmam que a conquista de um novo cliente 

poderia custar cinco vezes mais que preservar um cliente já existente. E ainda, 

observa-se que a perda de um cliente representa a não realização de uma série de 

negócios futuros, considerando que um bom consumidor antigo estaria diretamente 

relacionado a uma série de fatores positivos bilaterais na relação comercial, dentre 

eles a elevação dos níveis de lucratividade, mesmo quando há concessão de 

descontos a clientes especiais. 

Além disso, ao se falar da imagem de uma empresa, a preocupação e zelo não 

se devem restringir apenas aos clientes, mas sim a todos que se relacionam com a 

empresa direta ou indiretamente. Sabe-se que a globalização empreendida pelo 

sistema capitalista vigente fez com que as empresas busquem, cada dia mais, a 

superação de expectativas de seus clientes. 

Dentro das novas tendências do Marketing, vemos a necessidade de um 

marketingeficaz capaz de envolver a organização de forma agradável aos seus 

clientes. Surge então o CRM (CustomerRelationship Management,ou seja, Gestão de 

Relacionamento com o cliente), que foi criado como ferramenta que visa melhorar o 

relacionamento da empresa com seus clientes, sejam fidelizados ou não. 

Para Brown (2001), o processo de CRM depende de dados. Concentrar-se na 

criação de um simples banco de dados com enfoque nas operações, integrado e 

lógico, trata-se da consideração técnica mais importante. Outros elementos essenciais 

a se considerar são o software para bancos de dados, o data mining e as 

ferramentasde apoio à decisão e de administração da campanha, assim como o 

software e o hardware dos call centers. 
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Existem diversas formas de marketing de relacionamento. Este artigo tem como 

objetivo, analisar o marketing de relacionamento por meio de fidelização de clientes 

descrevendo o conceito de Marketing de relacionamento visando ressaltar a 

importância e eficácia para o sucesso organizacional.  

Com este artigo observa-se que é por meio do marketing de relacionamento, 

que as organizações podem projetar e lançar ações voltadas aos clientes, fidelizando-

se, buscando sempre que estes se tornem cada vez mais próximos de seus produtos 

e/ou serviços, de forma a utilizá-los e recomendá-los a inúmeras pessoas, pois 

indiretamente e imperceptivelmente, reconhecem o valor e o esforço a eles 

disponibilizados por aquela empresa, que a todo o momento se preocupa com seu 

bem-estar e atendem prontamente suas solicitações. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

O artigo tem como objetivo geral, desenvolver um estudo evidenciando em caso 

prático (usando empresa real, mas com nome fictício) todos os benefícios do CRM 

voltados para a busca do relacionamento e fidelização do cliente no momento de crise. 

1.2.2 Objetivos Específico 

Como objetivoespecífico, o artigo apresentará os benefícios práticospelo qual 

a empresa quer implantar o CRM: 

 Detectar as estratégias de CRM, os processos e as tecnologias adotadas;  

 Analisar os processos de implementação do CRM nas empresas;  

  Descrever como funciona a implantação a conquista da satisfação e 

fidelização do cliente, 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema desse artigo foi movida pela real situação econômica das 

empresas e com isso tentar achar uma solução em que as empresas possam adotar 

nesse momento sem correr riscos financeiros. 

http://faculdadefutura.com.br/


 

 
 

 ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO 
                                          E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 

Faculdade Futura 
 

 
 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, 

as micro e pequenas empresas, sofrerem uma queda de 4,7% em seu faturamento 

médio, comparando 2016 com o ano de 2015.  

Este panorama que tem fontes tão adversas (política, fiscal, empreendedora e 

econômica) e que não é o objeto de estudo do presente artigo, o cenário de arroxo e 

baixas vendas é uma consequência dos atos inicializadores. Segundo o GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) o Brasil é um dos países mais empreendedores, porém, 

seu diferencial empreendedor é mascarado pelo empreendedorismo por necessidade. 

Praticado por agentes com falta de qualificação técnica, prática e em gestão 

empresarial.  

Portanto, percebemos de maneira geral, que os empresários não têm uma 

qualificação em gestão empresarial de maneira profissional, assim, atravessar esse 

momento nebuloso de baixas vendas e gerar sustentabilidade em seu negócio, 

mantendo empregos e renda, tem sido o maior desafio frente à população com queda 

no poder de consumo.  

Alternativas e ferramentas em gestão, como o Marketing de Relacionamento e 

CRM que são desdobrados e elucidados no presente artigo, vêm de forma a 

apresentar uma solução para as organizações.   

2.  METODOLOGIA 

Para entender como o CRM contribuiu para que as empresas voltassem a se 

relacionar e conquistar a fidelização dos clientes, foi realizado um estudo bibliográfico 

onde foram consultados livros específicos da área, artigos científicos, sites e outras 

fontes de pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica consiste no exame da leitura científica, para 

levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema.  

De acordo com Lakatos (1985, pg 47), pesquisa bibliográfica é aquela 

“elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet”.  
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3. CONCEITO DE CRM -CustomerRelationship Management 

A sigla CRM – CustomerRelationship Management - ou seja Gestão de 

Relacionamento com o cliente que significa a mesma coisa que marketing de 

relacionamento. Para alguns autores CRM e marketing de relacionamento é usada 

para melhorar as relações com os clientes. Já Madruga (2004) escreve que CRM e 

marketing de relacionamento andam juntos lado a lado. 

 Madruga (2004) afirma que o CRM é a ajuda da tecnologia para o marketing 

de relacionamento. O autor fala também que as duas ferramentas devem andar juntas, 

um completando o outro. 

Para alguns autores o CRM é qualificado como conceito, estratégia e 

tecnologia. Bose (2002), concluiu que um dos tópicos mais dinâmicos de tecnologia 

da Informação do novo milênio é o CRM:  

" CRM é a integração de tecnologia e processos de 
negócios usada para satisfazer as necessidades dos clientes 
durante qualquer interação. Especificamente. CRM envolve 
aquisição, análise e uso do conhecimento de clientes para venda 
mais eficiente de produtos e serviços" (Bose. 2002. p. 89). 

 

As práticas aplicadas do CRM estão ligadas à implementação de suas 

ferramentas que, a partir da identificação de compra de cada cliente individualmente, 

pode-se projetar um potencial futuro, incluindo para a compra de outros produtos 

oferecidos pela empresa e seus eventuais parceiros. 

Segundo Brown (2001), o CRM é o processo de aquisição, retenção e evolução 

de clientes lucrativos. Isso requer uma concentração clara nos atributos do serviço 

que representam o valor que o cliente procura e que por ele cria fidelidade. Bem assim, 

informa que o CRM tem diversas vantagens sobre o tradicional marketing de massa, 

pois poderia:  

• reduzir os custos de propaganda;  

• facilitar a abordagem de clientes específicos, concentrando-se nas suas 

necessidades;  

• facilitar a identificação da eficácia de uma determinada campanha;  
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• permitir que as organizações compitam por clientes valendo-se de seus 

serviços e não de seus preços;  

• evitar gastos reduzidos com clientes de baixo valor ou gastos reduzidos com 

os clientes de alto valor;  

• diminuir o tempo que se leva para desenvolver e comercializar um produto; 

 

O fato importante do CRM é que ele coleta o maior número de informações dos 

clientes, tanto atuais, potenciais, promoções, produtos e de dados armazenados em 

um único banco de dados para fins estratégicos. 

3.1 Implantando um CRM 

Segundo Madruga (2004) são oito etapas para implementar um CRM e todas 

elas serão descritas logo abaixo podendo ser aplicadas a grandes, médios e 

pequenos projetos que mesmo sendo pequenos necessitam de uma metodologia. 

1. Planejamento para implementação: Nesta etapa é realizada uma análise 

geral que antecede a implementação do CRM. Nesta parte é levantado os 

nomes das pessoas que serão responsáveis pelo projeto, locais onde serão 

instalados os servidores, estrutura de redes etc. Também deve ser elaborado 

um cronograma inicial para a implantação. 

2. Treinamento dos recursos internos: Nesta etapa será realizado um 

treinamento de TI para somente alguns usuários-chaves que irão participar da 

implantação. Serão aplicados dois tipos de treinamentos, um será somente 

sobre relacionamento de clientes geralmente ministrado pela empresa de 

consultoria, e outro das funcionalidades do software contratado. O treinamento 

de relacionamento com clientes tem o nome de Workshops, o outro não de 

menor importância irá mostrar a complexidade, exigências e funcionalidades 

ofertadas pelo pacote CRM adquirido. 

3. Design e análise da solução: Neste momento é realizado o levantamento 

detalhado de como o CRM irá funcionar. Nesta etapa serão realizadas várias 

reuniões com os usuários para que a equipe possa chegar em um consenso 

sobre as telas do sistema, criação de processos, relatórios, o hardware a ser 
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utilizado no servidor, definição de relatórios. A equipe também irá descobrir 

novas funcionalidades não previstas antes, ou seja, o objetivo é descobrir 

novos fatos na área da organização. 

4. Construção da solução: Agora é a hora de colocar e de realizar a 

implementação das informações colhidas na etapa anterior. Neste momento o 

CRM começa a ganhar corpo e cara de cliente feliz. 

5. Treinamento do usuário final: Na visão do autor esta seria a etapa mais 

importante, ou seja, a hora de mostrar o novo software que irá auxiliar o usuário 

com o relacionamento com o cliente. 

6. Teste e homologação do que foi construído: Agora a aplicação será 

homologada, ou seja, testada em sua plenitude. Geralmente, deve-se trabalhar 

utilizando três ambientes um para o desenvolvimento, outro para a 

homologação e por fim o de produção. Tudo que é desenvolvido pelos 

programadores e aprovado vai para os testes e na sequência no dia da virada 

para a produção. 

7. Fase de produção: Já nesta fase a empresa opera o sistema normalmente 

embora o processo ainda não tenha sido finalizado. Agora é hora de encontrar 

usuários chaves para que eles possam verificar se algum detalhe ficou faltando. 

8. Acompanhamento da produção e relatório final: Nesta etapa é o momento 

da equipe de suporte trabalhar muito tirando todas as dúvidas dos usuários. 

Agora também é hora de verificar o desempenho do sistema realizando ajustes 

da performance em relação ao tempo de resposta. Os técnicos também devem 

verificar o comportamento do sistema diante de uma grande demanda, ou seja, 

o funcionamento diante de um grande volume de dados que estão sendo 

trafegados. 

3.2. Boas práticas do marketing 

Destaca-se algumas práticas para as empresas promover uma experiencia de alta 

performance com o seu público:   

 Facilitar a chegada do cliente a empresa; 

 Criar canais eficientes de comunicação: e-mails, radio, tv, internet; 

 Ter atitudes sempre solucionadora; 
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 Ser criativo no contato; 

 Ter atendimento personalizado, fazer sempre mais do que ele deseja ou 

espera; 

 Fazer cruzamento de itens vendidos por clientes, com oferta de itens 

complementares; 

 Ligar em datas comemorativas. 

4. Aplicação do Marketing de Relacionamento e CRM pela Empresa “Verdinha”* 

A Verdinha, é uma empresa situada em Votuporanga desde 2004. Seu 

segmento é o comercio de artigos de casa e decoração. Devido ao seu tempo, ponto 

comercial muito bem localizado na principal rua da cidade e representação 

empresarial atuante, a empresa Verdinha é muito lembrada por clientes e podemos 

dizer que ela e uma das líderes de seu segmento (apesar de não ter pesquisa de 

campo comprobatória).  

Em 2013, a empresa iniciou os passos de implementação estruturada e com apoio de 

sistema gerencial, a prática da Gestão de Relacionamento a Cliente e CRM. Os 

passos de aplicação, preparação e implementação, como foram abordados no tópico 

3 do artigo, tomaram todo o ano corrente. As métricas e medições de resultados foram 

verificados, por um período melhor de consistência, a partir de 2014, como se vê na 

tabela abaixo: 

Evolução de Faturamento – Empresa Verdinha 

2014 R$ 797.351,70 

2015 R$ 843.875,98 

2016 R$ 884.504,10 

Tabela 1 - Evolução de Faturamento - Empresa Verdinha 

 

É possível perceber, que não somente o faturamento obteve aumento com a 

prática do Relacionamento ao Cliente, mas o número da base de cliente sofreu 

aumento.  

Número de Clientes Cadastrados 
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2014 124 

2015 148 

2016 198 

Tabela 2 - Número de Clientes - Empresa Verdinha 

Uma das métricas mais importantes para comprovação de que a prática da 

Gestão do Relacionamento a Clientes está obtendo resultados positivos, não é 

somente o aumento de faturamento, mas evidenciar que os atuais clientes com 

medidas de gestão e oferta personalizada, aumentem o valor das suas compras. Esta 

métrica é chamada “Ticket Médio”, ou seja, o valor médio das compras dos clientes 

na loja.  

Ticket Médio – Empresa Verdinha 

2014 R$ 69,90 

2015 R$ 70,00 

2016 R$ 88,50 

Tabela 3 - Ticket Médio - Empresa Verdinha 

5. Conclusão  

O objetivo principal do projeto era a verificação da ferramenta CRM como forma 

positiva de atração e retenção de clientes e como medição de satisfação de 

atendimento prestado, é coerente com o que se observa em pesquisas realizadas à 

pedido do Sebrae. 

Com a aplicação, passo-a-passo do programa de implementação da Gestão de 

Relacionamento ao Clientes, a empresa em questão “Verdinha” obteve resultados 

positivos em meio ao cenário adverso ao qual os empresários adjacentes de seu 

segmento apresentam relatos negativos de resultados em seus negócios.  

No que tange ao faturamento, a empresa aumentou seu faturamento em 10,93%, 

frente a uma baixa de faturamento segundo o Sebrae de 4,7% no índice estadual de 

micro e pequenas empresas.  

Já a base de clientes e valor médio de compras por clientes (ticket médio), sofreu 

aumento de 59,67% e 26,6%, respectivamente.  
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Portanto, é visto que com a aplicação da ferramenta de Gestão de 

Relacionamento ao cliente a CRM as organizações podem melhorar seu desempenho 

e performance em gestão.  

Como sugestão de melhoria e aliando a onda crescente de consumo via e-

commerce, o empreendimento em questão pode aplicar este relacionamento com 

ferramentas digitais de vendas pelo canal internet. 

Com um relacionamento padronizado, em que o cliente é o foco do negócio, 

gera mais vendas efetivas em todas as épocas, inclusive na crise. 
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