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Tópicos

� Definição do CRM
� O CRM surgiu quando?
� Empresa sem foco no CRM e com foco no

CRMCRM
� Para que CRM é utilizado?
� CRM não é tecnologia, CRM é conceito!



CRM - Customer Relationship Management (Gestão de 

Relacionamento com o Cliente)

• O termo CRM é utilizado para descrever
qualquer metodologia, estratégia, software ou
sistemas baseados na internet que ajudam uma
empresa organizar e gerenciar as relações comempresa organizar e gerenciar as relações com
os clientes.



Quando surgiu o CRM?

• O CRM começou a ganhar força no início dos
anos 90, quando a competição global estava
começando a se incrementar.

• Esta competição obrigou as empresas a
encontrarem novas maneiras de gerenciar seus
negócios.

• Uma importante evolução foi a transformação
da visão centrada no produto para a visão
centrada no cliente.



Empresa sem foco no CRM e com foco 
no CRM

• As empresas focadas no produto têm
conhecimento restrito de seus clientes, porque
são muitos os pontos de contato com os mesmos
e diversos sistemas e bancos de dados separadose diversos sistemas e bancos de dados separados
com pouca ou nenhuma interação.



Empresa sem foco no CRM e com foco 
no CRM

• As empresas focadas nos clientes têm uma
visão completa de seus clientes, conhecendo
seus hábitos de consumo e necessidades,
podendo assim, atendê-los melhor, tornando-ospodendo assim, atendê-los melhor, tornando-os
mais satisfeitos.



Para que CRM é utilizado?
• A conceito básico do CRM é consolidar todos os pontos

de contato com o cliente e todas as suas informações em
um único sistema, possibilitando atingir os seguintes
objetivos:

Uso Objetivo

Aumentar as oportunidades de venda

Histórico de compras

Aumentar as oportunidades de venda
oferecendo produtos e serviços
similares ou correlacionados, assim
como atualizações dos próprios
produtos adquiridos

Desejos e necessidades
Desenvolvimento de novos produtos
e serviços

Reclamações
Melhorar produtos e serviços e
prevenir erros futuros



Para que CRM é utilizado?
Uso Objetivo

Personalizar webpages e outros
serviços de informação baseado em
visitas anteriores, preferências e
outras informações sobre os clientes

Serviços bem sintonizados e dirigidos 
às solicitações dos clientes

Aumentar e otimizar as funções de
Atendimento
Responder mais rapidamente as

Aumentar a satisfação dos clientes e 
reduzir trabalhos relacionados à Responder mais rapidamente as

solicitações dos cliente

reduzir trabalhos relacionados à 
reclamações

Aumentar a fidelidade dos clientes
criando barreiras de saída (fazer o
cliente sentir-se tão em casa, que ele
não queira experimentar uma nova
companhia)

Manter a posição de mercado no longo 
prazo



Para que CRM é utilizado?
Uso Objetivo

Melhor antecipar futuras necessidades
dos clientes

Inovar e estar à frente dos
concorrentes na competição global

Aumentar eficiência através da
Automação Reduzir custos e tempo das operações

Identificar os clientes mais lucrativos Concentrar esforços de marketing e
eliminar clientes deficitárioseliminar clientes deficitários

Obter informações confiáveis e dividi-
las com parceiros de negócio Adquirir novos clientes

Pesquisas têm demonstrado que o custo de uma empresa obter
novos clientes é muito maior do que manter um existente.



















Quando o CRM dá errado...
� É muito fácil identificar quando o CRM é

aplicado de forma errada dentro de uma
empresa.

� Exemplo: ligou para uma empresa e teve que
repetir seus dados cadastrais para cada setor
que o atendente fosse te transferindo. Éque o atendente fosse te transferindo. É
frustrante, certo?
◦ Quando você, cliente, fica frustrado com algo ou

alguém da empresa que presta serviço para você
é porque o CRM está sendo aplicado de forma
errada, (quem disse que CRM também não são
pessoas?) ou está sendo aplicado de forma certa
e colocado em prática utilizando a tecnologia
errada.



Quando o CRM dá certo...
� Para saber identificar quando o CRM de uma

empresa está sendo aplicado de forma correta
precisa-se de um pouco mais de contato com a
empresa.
◦ Precisa explicar todos os setores da empresa e◦ Precisa explicar todos os setores da empresa e

"experimentar" de perto como estão sendo feito
os procedimentos internos.

� O CRM não é um sistema só. O conceito é um
só, porém é muito comum vários softwares
fazerem parte do objetivo que o CRM propõe
na sua essência.



Quando o CRM dá certo...

• Todos os setores da empresa veem o cliente
como uma coisa só.
▫ Todos partilham dos mesmos objetivos que são▫ Todos partilham dos mesmos objetivos que são

impostos em cada setor da empresa, porém o
cliente é um só, sempre.

• A integração e um bom processo de
relacionamento com o cliente são a chave para
felicidade da sua empresa e dos seus clientes.



CRM visto como tecnologia

• O Customer Relationship Management é um
sistema integrado de gestão com foco no cliente,
constituído por um conjunto deconstituído por um conjunto de
procedimentos/processos organizados e
integrados num modelo de gestão de negócios.



CRM visto como tecnologia

• O seu objetivo principal é auxiliar as
organizações a angariarem e fidelizarem clientes
ou prospectos.ou prospectos.

• Fidelizarem clientes atuais procurando atingir a
sua satisfação total, através do melhor
entendimento das suas necessidades e
expectativas e formação de uma visão global dos
ambientes de marketing.



CRM visto como tecnologia
• Uma das atividades da Gestão do

Relacionamento com o cliente implica registrar
os contatos por si realizados, de forma
centralizada.
▫ Os registros não dependem do canal de

comunicação que o cliente utilizou (voz, fax, e-comunicação que o cliente utilizou (voz, fax, e-
mail, chat, SMS, etc) e servem para que se
tenham informações úteis e catalogáveis sobre
os clientes.



CRM visto como tecnologia

� Qualquer informação relevante para as
tomadas de decisões podem ser registradas,
analisadas periodicamente, de forma a
produzir relatórios de gestão.
◦ CRM Operacional: visa à criação de canais de◦ CRM Operacional: visa à criação de canais de

relacionamento com o cliente.



CRM visto como tecnologia
◦ CRM Analítico: visa a obter uma visão

consistente do cliente, usando os dados
recolhidos pelo CRM operacional para obter
conhecimento que permita otimizar e gerar
negócios.
◦ CRM Colaborativo: foca na obtenção do valor do◦ CRM Colaborativo: foca na obtenção do valor do

cliente através de colaboração inteligente,
baseada em conhecimento.



Evitar falhas na gestão da ferramenta:

• Lembre-se de que o CRM é menos importante
do que os dados por ele armazenados

• Quanto maior o número de usuários, mais
bem-sucedida é a implementação da
ferramentaferramenta

• Invista na qualidade dos dados
• Não há limites para a utilização dos dados



Evitar falhas na gestão da ferramenta:

• Problemas relacionados ao sistema de CRM
acontecem devido ao mau desenvolvimento de
processos e conflitos políticos

• Os benefícios da ferramenta são atingidos por• Os benefícios da ferramenta são atingidos por
meio da melhoria de processos e de sistemas

• Obter o sucesso na implementação da
ferramenta é uma questão política

• Os sistemas de CRM devem ser revistos a cada
5 anos



Casos de sucesso .... 1
• Considerado um dos maiores players globais do setor

alimentício, com faturamento de R$ 24,4 bilhões, é a quarta
maior exportadora brasileira, maior exportadora mundial
de aves e maior empresa global de proteínas em valor de
mercado, sendo também uma das principais companhias
brasileiras na captação de leite. Empresa de escala
internacional, seus produtos chegam a mais de 110 países. Ainternacional, seus produtos chegam a mais de 110 países. A
empresa implantou uma solução de CRM em 2003, e o
resultado foi a otimização dos processos de comunicação e
relacionamento com clientes, melhoria nos processos de
acompanhamento das queixas dos consumidores e das
análises gerenciais.



Casos de sucesso .... 2
• Detentora das principais marcas de eletrodomésticos

no país, presente há mais de 11 anos no Brasil, é hoje a
maior empresa do setor de linha branca da América
Latina. Ao longo desse período, a empresa lançou mais
de 400 produtos e vendeu aproximadamente 44
milhões de eletrodomésticos no Brasil e no exterior.
Em 2004, faturou R$ 3 bilhões e manteve sua liderança
em vendas no Brasil, com participação deem vendas no Brasil, com participação de
aproximadamente 40% no mercado. A empresa
implantou a solução de CRM em 2005, e o resultado foi
o aumento da interação com seus consumidores,
simplificou os processos internos e deu maior agilidade
aos processos logísticos que foram integrados à solução
de CRM.



A empresa está madura?









Dúvidas


