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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 
 nunca tem medo e nunca se arrepende”. 

- Leonardo Da Vinci 
 
 
 
 
 
 

“Ninguém é tão grande que não possa aprender, 
 nem tão pequeno que não possa ensinar”. 

- Píndaro, poeta romano 
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RESUMO 

 
O Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente (CRM) tem como objetivo 

principal obter a fidelização dos clientes. Em um mercado único, concorrido e que lida 

com um bem tão precioso como a moradia como é o caso da Construção Civil, a 

fidelização dos clientes não é o único objetivo do CRM. O conhecimento de cada 

cliente que compõe este mercado e, ainda mais importante, cada cliente da empresa de 

construção é tão ou mais vital que a fidelização dos mesmos. O marketing oferece 

ferramentas suficientemente poderosas para adquirir este conhecimento tão valioso. 

Juntamente com as ferramentas proporcionadas pela tecnologia, como o Data Mining e 

o Data Warehouse, e os tipos de CRM estipulados por vários autores da área, é possível 

elevar as empresas do mercado da Construção Civil a um novo patamar: o da empresa 

social. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of Customer Relationship Management (CRM) is to obtain 

the customers’ loyalty. In a unique market, contributed and that deals with a so valorous 

property like the habitation which is the case of Civil Construction, that’s not the only 

objective of CRM. The knowledge of each customer that composes this market and, still 

more important, every customer of the construction company is as vital as or more vital 

than the loyalty of them. Marketing offers enough powerful tools to acquire this 

valuable knowledge. Along with the tools provided by the technology, like Data Mining 

and Data Warehouse, and the CRM types stipulated by some authors of this area, it is 

possible to raise the companies of Civil Construction to a new level: the social 

company.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Considerações Iniciais 

 

No paradigma comercial atual, é clara a mudança do comportamento 

empresarial em relação a seus produtos e clientes. Ao contrário do que acontecia há 

algumas décadas atrás, as empresas de hoje em dia, para se manterem no páreo em 

qualquer área de negócio, buscam um constante aperfeiçoamento de seus produtos e/ou 

serviços. E não é para menos, já que, com tantas instituições fiscalizadoras (como o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO)), 

certificados de qualidade (ISO 9001), a fácil transmissão de informação e a 

concorrência sempre maior e melhor, a tendência é de que os clientes de qualquer 

negócio fiquem sempre mais exigentes. 

Assim sendo, parece natural que o novo objetivo das empresas seja o 

comprometimento com a satisfação plena do cliente, de modo que esta satisfação se 

transforme na fidelização do mesmo. 

Segundo Bretzke (2000, p.28), “a tecnologia da informação influencia 

profundamente a maneira de se fazer negócios, pois possibilita que a empresa implante 

uma estratégia de gerenciamento do relacionamento do cliente, adotando 

definitivamente o marketing de relacionamento”. 

É exatamente neste ponto que o Customer Relationship Management (CRM) é 

vital. CRM, ou Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, tem como objetivo 

principal a fidelização do cliente, através da mudança de processos e do comportamento 

em relação a este cliente, aprimorando o setor de marketing da empresa com uma nova 

estratégia, mais eficiente e eficaz. 

Como não poderia deixar de ser, na situação atual, é impossível pensar em 

processos e mudanças empresariais sem pensar em Tecnologia da Informação (TI). O 

setor de tecnologia da informação é fundamental no processo de CRM pois é através de 

um (ou mais) sistema de informação que a empresa abrirá as portas para o CRM. Com 

uma ferramenta tecnológica de uso diário e com grande capacidade de síntese e 
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processamento de informações, torna-se simples a tarefa de extração de conhecimento a 

partir de uma grande massa de dados. 

O CRM então pode (e deve) ser implantado a partir de uma série de mudanças 

empresariais, englobando a reengenharia dos processos corporativos e a mudança de 

uma série de alterações na cultura da empresa e na estrutura da mesma. 

Ainda segundo Bretzke (2000, p. 28): “hoje, as empresas precisam ir além do 

uso da tecnologia para organizar os dados e compartilhá-los com toda a empresa. Os 

sistemas de TI precisam ser usados para enriquecer o relacionamento e não somente 

automatizar formas de atendimento e comunicação que já podem ser consideradas 

arcaicas, em função do novo ambiente competitivo. 

A estratégia de CRM dispõe da tecnologia que permite enriquecer o 

relacionamento com os clientes, coletar informações sobre qualquer contato que ocorra 

por qualquer meio, on-line e em tempo real, da mesma forma que os dados de vendas e 

financeiros, e realizar as análises dos clientes de forma mais flexível”. 

 

 

1.2 Tema 

 

Devido à promessa de futuro advinda da crescente preocupação com a 

fidelização dos clientes de que o CRM é uma forte estratégia, e que tende a crescer nos 

próximos anos, esta estratégia é digna de um estudo mais amplo, a fim de que se abram 

novos horizontes para a visão mercadológica atual, focando-se na área de tecnologia da 

informação. 

Como pré-estabelecido anteriormente, com o objetivo de fidelizar o cliente 

através de uma estratégia de marketing inovadora e um relacionamento mais efetivo e 

pessoal, o CRM parece ser uma aposta certa para o futuro, e uma estratégia quase 

obrigatória para a maioria das empresas que desejam se manter ativas no mercado nos 

próximos anos. 

Por isso, o foco deste estudo é a análise de como implantar esta nova estratégia 

empresarial em empresas da construção civil. O motivo da escolha deste mercado 

específico, em primeiro lugar, foi a necessidade da escolha de um mercado, em 

detrimento de todas as possíveis áreas de estudo, pois tornaria o estudo inviável. 
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Em segundo lugar, o setor da construção civil nos Estados Unidos foi um dos 

setores mais penalizados pela crise financeira que se abateu no mundo inteiro no 

segundo semestre de 2008 e que chegou até além da metade de 2009, crise que começou 

exatamente no setor imobiliário americano. Em contrapartida, segundo o Sindicato da 

Construção Civil de São Paulo (SINDUSCON-SP), o setor no Brasil não se abalou com 

a crise financeira mundial, apesar de ter “movido para um depósito de resguardo toda a 

euforia que notavelmente marcava a construção civil nos últimos tempos” [OLIVEIRA, 

2008].  

Para reforçar a significância do setor, segundo a análise da revista digital 

Construção Mercado, que estabeleceu um “Mapa da Retomada”, em sua edição de 

Setembro de 2009, percebe-se que o setor está voltando a ter o bom desempenho dos 

últimos anos na maioria dos estados do país, o que mostra, mais uma vez, a força do 

setor. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em 2006, 

a construção civil participou com 7,32% na composição do Produto Interno Bruto (PIB) 

Nacional e com 18,33% do PIB da Indústria. Um desempenho semelhante de outros 

anos, que mostra uma participação em torno de 8% no PIB Nacional e 18% no PIB da 

Indústria. 

 

 

1.3 Problema 

 

Apesar da mudança de comportamento dos clientes, e da necessidade de um 

relacionamento pessoal, muitas empresas ainda não modificaram seus processos para se 

adequarem a este novo paradigma. Devido às especificidades existentes no ambiente 

mercadológico da Construção Civil, uma abordagem específica é necessária para 

implantar uma estratégia de CRM neste mercado. 

Utilizando-se técnicas e ferramentas de TI, esta problemática se torna mais 

simples de resolver, necessitando-se então de uma visão global, sistematizada e 

específica para a implantação (e implementação) de tal estratégia. 

Os desafios da implantação de uma estratégia de Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente se concentram nas especificidades do setor. Um cliente 

deste setor tem pouca probabilidade de fidelização à empresa, pois é incomum 
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acontecer de um cliente efetuar mais de uma compra em um mesmo período. Além 

disso, boas práticas e processos de pré-venda, venda e pós-venda são essenciais. 

O desafio do trabalho proposto implica-se em encontrar meios da melhor 

implantação de uma estratégia de CRM razoável e competitiva para o mercado da 

Construção Civil, de modo a conseguir a satisfação plena do cliente para com os 

produtos oferecidos. 

Um grande ponto que parece ser ressaltado por boa parte dos autores da área de 

CRM, é o marketing negativo de um cliente insatisfeito. Apesar de a medida divergir 

em diferentes fontes, em todo o material pesquisado percebe-se que um cliente 

insatisfeito comenta sua insatisfação com o dobro de pessoas que comentaria um cliente 

satisfeito. 

Em busca de um marketing apenas positivo deve-se estabelecer uma estratégia 

de busca à qualidade total dos produtos e serviços oferecidos pela empresa, através da 

manutenção dos dados históricos do cliente e de todos os relacionamentos empresa-

cliente, estabelecendo-se assim uma relação mais pessoal e agradável com o cliente, 

comumente chamado de relacionamento one-to-one. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é a proposta de uma estratégia correta de 

Gestão de Relacionamento com o Cliente para o mercado de Construção Civil que 

consiga abordar todos os pontos específicos deste setor no que se diz respeito à relação 

com o cliente. 

Os objetivos específicos do trabalho incluem: 

• Avaliação das principais tecnologias que possivelmente podem estar 

envolvidas na abordagem a uma estratégia de CRM; 

• Melhorar o atendimento ao cliente no setor estudado; 

• Estudar as especificidades do setor estudado de modo a montar uma 

estratégia que cubra todas as necessidades deste mercado; 

• Pesquisar sobre eventuais casos de sucesso nesta área; 
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1.5 Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste estudo, a princípio foi a revisão bibliográfica do 

tema. A literatura mais respeitada dos temas abordados foi consultada, visando-se as 

definições mais aceitadas na área. 

Além da revisão bibliográfica, foram feitas duas entrevistas, uma com um CIO 

de uma grande empresa de construção civil, e outra com o diretor de um projeto de 

software para o setor. 

 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

Depois deste capítulo, a introdução do trabalho, o segundo capítulo aborda os 

conceitos de marketing, qualidade e qualidade total segundo a literatura. Além disso, a 

situação do marketing no setor da construção civil. 

O capítulo três expõe longamente do que se trata o CRM, quais são as suas 

definições, como ele funciona e qual sua proposta. Expõe os conceitos, os tipos de 

CRM, as estratégias, tecnologias e os princípios associados. Abordam-se as possíveis 

tecnologias envolvidas, seus benefícios e as técnicas de implantação. 

O quarto capítulo diz respeito ao setor pesquisado. A situação do setor no Brasil 

e no mundo, as especificidades desta área, e a caracterização das empresas no mercado. 

O capítulo cinco traz a análise do CRM para o setor da construção em si. Quais 

as melhores técnicas e estratégias para a implantação, a opinião das empresas da área 

sobre o CRM, a opinião dos fornecedores deste tipo de software específico para a área e 

um estudo sobre a oferta e a procura do produto. 

No último capítulo, as considerações sobre futuros trabalhos, dificuldades da 

pesquisa, e principais benefícios do trabalho são os pontos mais importantes. 
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CAPÍTULO II 

MARKETING 

 

Antes de abordarmos a literatura existente sobre o CRM, abordaremos o que a 

literatura tem para nos dizer sobre o marketing. Primeiramente, o quê o marketing está 

fazendo em um estudo sobre CRM? A resposta é simples: o CRM age justamente sobre 

o que chamamos de Marketing de Relacionamento. Antes de explicar do que se trata o 

marketing de relacionamento, temos que saber exatamente o que é o marketing. 

 

2.1 Definição de Marketing 

 

Segundo a última definição de marketing da AMA (American Marketing 

Association), marketing é uma função organizacional formada por uma série de 

processos para criação, comunicação e agregação de valor ao cliente e para manutenção 

da relação com o cliente de maneira que beneficie a organização e as pessoas afetadas 

por ela. 

Já para KOTLER (1976), “Marketing é o conjunto de atividades humanas que 

tem por objetivo facilitar e consumar as relações de troca”. Ele ainda define que, para 

definir uma situação de marketing, os seguintes três elementos devem estar presentes: 

“(1) duas ou mais partes que estão potencialmente interessadas em trocas, (2) cada 

uma delas possuindo coisas de valor para a(s) outra(s), e (3) cada uma delas capaz de 

comunicação e entrega”. E ainda define o conceito de marketing como “ uma 

orientação para o cliente, tendo como retaguarda o marketing integrado e por objetivo 

produzir satisfação ao cliente como a chave para o atendimento das metas 

organizacionais”. KOTLER (1976) ainda explica que o conceito de marketing inverte a 

lógica do conceito de vendas, e faz um comparativo conforme a Figura 1: 
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Figura 1- As diferenças entre os conceitos de vendas e de marketing. 

Fonte: KOTLER, Philip. Administração de Marketing (Análise, Planejamento e Controle). 1ª edição. São Paulo, 1976. 

 

Segundo RICHERS (1985), Marketing é definido “como sendo as atividades 

sistemáticas de uma organização humana voltadas à busca e realização de trocas para 

com o seu meio ambiente, visando benefícios específicos”. 

Já o dicionário Priberam da Língua Portuguesa define o verbete “marketing” 

como “Estudo das atividades comerciais que, a partir do conhecimento das 

necessidades e da psicologia do consumidor, tende a dirigir os produtos, adaptando-os 

para o seu melhor mercado”. 

Para RICHERS (2000), marketing pode ser definido “simplesmente como a 

intenção de entender e atender o mercado”. 

Analisando estes conceitos pode-se perceber a semelhança ao próprio objetivo 

do CRM: a manutenção da relação com o cliente. Além disso, vemos que o marketing é 

composto de uma série de atividades, cuja finalidade é a troca, levando em consideração 

o benefício mútuo de seus participantes. Outro ponto a ser ressaltado é que o marketing 

é uma ciência própria do ser humano, que pode ser percebida desde os primórdios da 

humanidade, com a relação de troca mais antiga, o escambo. 

 

2.2 Marketing de Relacionamento 

Foco 

Produtos 

Meios 

Vendas e 
Promoção 

Fim 

Obtenção de lucros através 
do volume de vendas 

(a) O conceito de vendas 

Necessidades 
do cliente 

Marketing 
integrado 

Obtenção de lucros através 
da satisfação do cliente 

(b) O conceito de marketing 
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Primeiramente, quando falamos de marketing de relacionamento, nos referimos 

a qualquer relacionamento de uma empresa, tanto clientes quanto fornecedores, 

distribuidores, concorrentes, e outros. Para este trabalho, consideramos apenas o que diz 

respeito ao relacionamento com clientes. 

Enquanto o marketing em si se refere às relações de troca, o marketing de 

relacionamento é um marketing orientado conscientemente ao desenvolvimento e 

manutenção de relações de confiança de longo termo com clientes, distribuidores, 

fornecedores ou outras partes em um ambiente de marketing, segundo a AMA. 

Para o Business Dictionary, marketing de relacionamento são atividades 

promocionais e de vendas com o objetivo de construir e manter relações de confiança a 

longo termo com os maiores clientes. Perfil de cliente, padrões de compra e histórico de 

contatos são mantidos em uma base de dados de vendas e um responsável é designado 

para um ou mais clientes importantes para cumprir suas necessidades e manter o 

relacionamento. 

Podemos perceber a mudança de foco neste tipo de marketing. Enquanto o 

marketing puro se concentra nas relações de troca, o marketing de relacionamento se 

concentra na fidelização e manutenção do cliente conquistado. O marketing de 

relacionamento se apóia nos softwares de CRM como ferramentas indispensáveis à 

prática do mesmo. 

 

 

2.3 Marketing 1 a 1 

 

O marketing 1 a 1 (também chamado marketing 1-to-1 ou marketing 

individualizado) teve seu surgimento nos primórdios, quando o vendedor conhecia seus 

clientes pelo nome e sabia exatamente quais suas necessidades, o quanto poderiam 

pagar e etc. Desta forma o vendedor poderia oferecer seus produtos de forma a suprir 

com eficiência e eficácia a necessidade de seus clientes. Com o advento da revolução 

industrial e do início da produção em massa e do marketing de massa, o marketing 1 a 1 

acabou sendo esquecido, em detrimento da busca da maior parcela de participação do 

mercado das empresas, o que significava o maior lucro. A tabela abaixo demonstra uma 

análise comparativa do marketing de massa e do marketing 1 a 1: 
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Fator de 

comparação 

Marketing de massa Marketing 1 a 1 

Medida de sucesso Aumento de participação 

no mercado, medindo por 

categoria de produto, uma 

de cada vez 

Participação no cliente medindo 

cliente a cliente, um de cada vez 

Produto Procura mais clientes para 

produtos específicos 

Procura mais produtos e serviços 

para seus clientes 

Estratégia Gerencia produtos e seus 

executivos são 

remunerados pelas vendas 

trimestrais dos produtos e 

serviços para seus clientes 

Gerencia clientes e seus executivos 

são remunerados pelo 

desenvolvimento desses clientes ao 

longo do tempo, até seu valor 

esperado 

Conseqüências Pode ser implementado 

através de um 

departamento, mais ou 

menos independente de 

outras atividades da 

empresa, não relacionadas 

a marketing. Contrata-se 

um diretor de marketing, 

executa-se a campanha 

promocional ou de 

anúncios e vendem-se os 

produtos através das lojas 

ou canais de distribuição já 

existentes 

Envolve o acompanhamento das 

transações e interações de clientes 

individuais ao longo do tempo, e de 

todas as linhas de produtos ou 

grupos de produtos e serviços, o 

que exige uma grande integração 

de dados e processos. Isso desafia a 

estrutura existente dos canais de 

distribuição tanto que a gerência de 

uma iniciativa para a utilização do 

1 a 1 significa repensar a estrutura 

organizacional, os sistemas de 

informação, os orçamentos e a 

forma de remunerar os vendedores 

Tabela 1 – Análise comparativa do marketing de massa e do marketing 1 a 1 

Fonte: RIZZO, Esmeralda. Uma Análise Comparativa entre o Marketing de Massa e o “One to One” Marketing, no Cenário de 

Empresas Competitivas. 2000. 

 

Porém, nos tempos de hoje em que existe uma grande concorrência, o marketing 

1 a 1 volta a ser necessário como diferencial competitivo e como obrigação na gerência 

do relacionamento com o cliente. 
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“Voltado para o cliente individual, o 1-to-1 marketing baseia-se na idéia de 

uma empresa conhecer seu cliente. Por meio de interações com este cliente, a empresa 

pode aprender como ele deseja ser tratado. Assim, a empresa torna-se capaz de tratar 

esse cliente de maneira diferente dos outros clientes” (RIZZO, 2000). 

PEPPERS e ROGERS (2000) mostram o contraste entre o marketing tradicional 

e o marketing 1 a 1 da seguinte forma: 

“Enquanto a medida do sucesso para um profissional do marketing tradicional 

é a participação no mercado, calculado por categoria de produto, um de cada vez, o 

sucesso do profissional do marketing 1 a 1 é medido em termos de participação do 

cliente, avaliado cliente a cliente, um de cada vez” . E completam: “O profissional do 

marketing tradicional tenta encontrar mais clientes para seus produtos e serviços, 

enquanto o profissional do marketing 1 a 1 tenta encontrar mais produtos e serviços 

para seus clientes”. 

Para estes dois autores, o próprio conceito de marketing 1 a 1 se confunde com o 

conceito de CRM. Segundo eles, esta é uma nova idéia de competir no mercado, ao 

passo que, enquanto eles chamam esta idéia de marketing 1 a 1, outros criaram nomes 

alternativos, e citam: “gerência do relacionamento com o cliente (CRM), gerência do 

relacionamento corporativo (ERM), intimidade com o cliente, marketing em tempo real, 

gerência do relacionamento contínuo e marketing de relacionamento possibilitado pela 

tecnologia”. 

O Peppers e Rogers Group estabeleceu uma metodologia chamada IDIP para o 

marketing 1 a 1, também citada como as quatro estratégias do marketing 1 a 1. Trata-se 

de Identificar, Diferenciar, Interagir e Personalizar. São quatro passos necessários para o 

marketing 1 a 1. Estes passos serão explicados no próximo capítulo, em estratégias para 

o CRM. 

 

 

2.4 Marketing no Setor da Construção Civil 

 

QUELHA, NETO e ZOTES (apud KOTTLER, 1992), apontam “cinco maneiras 

clássicas de uma companhia pensar em seu negócio, com ênfase em posturas que 

refletem o mercado em que se inserem”. A tabela abaixo faz um resumo destas cinco 

maneiras: 
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Foco da Empresa Época em que se 

Verificou a 

situação nos EUA 

Postura da 

indústria 

Mercado em que 

atuam 

Na produção A partir do final do 

século XIX 

Alta eficiência na 

produção e larga 

distribuição 

Demanda maior 

que a oferta 

No produto A partir das 

primeiras décadas 

deste século 

Melhoria 

permanente dos 

produtos 

Mercado saturado 

de produtos, 

passando-se a 

competir através da 

melhoria dos 

mesmos 

Na venda Mercado do 2º pós-

guerra 

Esforços 

concentrados em 

vender e promover 

agressivamente 

O consumidor não 

tem produtos que 

lhe satisfaça por 

completo 

No marketing Atualmente Procurar determinar 

as necessidades e os 

desejos do mercado 

e satisfazê-los de 

modo mais efetivo 

do que os 

competidores 

Maduro, sabendo 

com maior 

segurança o que 

deseja 

No marketing 

social 

Atualmente/Futuro Idem acima (foco 

no marketing), mas 

ainda preservando e 

garantindo o bem-

estar do 

consumidor e da 

sociedade 

Altamente crítico 

Tabela 2 – Posturas da indústria no mercado 

Fonte: QUELHAS, Osvaldo Luís Gonçalves; NETO, Humberto Chaiani de Oliveira; ZOTES, Luís Peres. O Marketing, o Mercado e 

o Gerenciamento em Empresas de Construção Civil. 
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O mercado atual da construção normalmente tem seu foco na venda, conforme a 

tabela. Este é o momento de mudar o foco das empresas do setor para o marketing ou, 

ainda melhor, para o marketing social. 
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CAPÍTULO III 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

 

SWIFT (2001) define CRM como sendo “uma abordagem empresarial 

destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes, por meio de 

comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a 

lucratividade deles”. 

No entanto, Swift ressalta que “no fim das contas, cada empresa deve decidir o 

que significa CRM para a organização e para o futuro de seu sucesso no mercado”. 

Deve-se então notar que CRM realmente quer dizer Gerência do Relacionamento com o 

cliente, onde a palavra-chave relacionamento deve ser gerenciada pela empresa. Cada 

contato empresa-cliente ou cliente-empresa deve ser devidamente registrado, de modo a 

formar um histórico deste mesmo cliente, e desta forma, fazer a gerência do mesmo, 

conhecendo-o cada vez mais a cada contato. 

Como mostrado anteriormente, para PEPPERS e ROGERS (2000) o conceito de 

CRM e Marketing 1 a 1 se confunde. Por isso, para este trabalho, seguiremos a visão de 

CRM observando-se o lado dos sistemas, conforme a análise de RIZZO (2000): 

“Observando-se pelo lado dos sistemas, CRM é a integração dos módulos de 

automação de vendas, gerência de vendas, telemarketing e televendas, serviço de 

atendimento e suporte ao cliente, automação de marketing, ferramentas para 

informações gerenciais, Web e comércio eletrônico, integrando, ainda, essas aplicações 

com os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) ou outros transacionais”. Desta 

forma diferenciamos a abordagem segundo duas visões: a do marketing e a dos sistemas 

de informação, tratando o CRM como uma ferramenta do marketing 1 a 1. 

A figura abaixo demonstra todas as áreas ligadas ao CRM: 
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Figura 2 – CRM 

Fonte: FW Corporate - http://www.futureware.com.br/business/index.php/por/Solucoes/FW-Corporate/CRM acessado em 06/10/09 

 

 

3.1 Tipos de CRM 

 

Os aplicativos de CRM foram divididos em diferentes tipos. Embora se possam 

encontrar definições de muitos tipos de CRM, três deles são mais comuns e citados 

pelos estudiosos, e estes serão abordados neste capítulo. Os três principais tipos de 

CRM são: CRM Analítico, CRM Colaborativo e CRM Operacional. Outros exemplos 

de tipos de CRM encontrados são: CRM Interativo, CRM Sales Intelligence 

(Inteligência de Vendas), Campaign Management (Gerenciamento de Campanhas) e 

CRM Social. A figura abaixo demonstra a estrutura dos três tipos de CRM abordados 

aqui: 
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Figura 3 – CRM Operacional, CRM Analítico e CRM Colaborativo 

Fonte: Application Delivery Strategies, META Group. 

 

3.1.1 CRM Operacional 

 

Trata-se da automação das atividades de relacionamento com o cliente através 

de Call Centers (Front Office) ou da própria internet. Serve como uma grande 

ferramenta para agrupamento de informações, que antes estavam espalhadas por 

diversos setores da empresa e agora se concentram nesta abordagem. 

A otimização do tempo de espera no atendimento ao cliente é o ponto mais 

perceptível desta abordagem. 

 

 

3.1.2 CRM Analítico 

 

Este tipo de abordagem lida com a parte estratégica do CRM. Ele trata das 

informações dos clientes coletadas em todas as partes da empresa, o que permite que se 

façam muitas análises e descobertas sobre os clientes, como a identificação de 
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diferentes tipos de clientes, suas preferências, seu grau de fidelização e como cada um 

deve ser tratado. 

Como diferenciação, o CRM analítico aperfeiçoa a eficácia do marketing, ajuda 

na retenção dos clientes, aplica-se sobre a venda cruzada e aquisição de clientes. Além 

disso, apóia decisões da gerência e permite análises financeiras. 

Esta abordagem traz como benefício: facilitação de se extrair conhecimento útil 

em grandes bases de clientes, permitir a classificação e predição do comportamento de 

clientes, e pode mostrar a correta abordagem para um determinado mercado. 

 

 

3.1.3 CRM Colaborativo 

 

O CRM Colaborativo trata de todo contato realizado com cada cliente, 

indiferentemente do meio em que a interação ocorreu. O principal benefício desta 

abordagem encontra-se na capacidade de criar, aumentar e gerenciar os a relação com o 

cliente. O CRM Colaborativo é a parte que cuida da união das outras duas abordagens. 

Para que ele seja útil, deve-se ter um meio adequado para a relação com o cliente (CRM 

Operacional) e que se tenha informações sobre seus clientes (CRM Analítico). 

 

 

3.2 Estratégias 

Conforme exposto no capítulo anterior, as quatro estratégias do marketing 1 a 1, 

ou metodologia IDIP, proposta pelo PEPPERS e ROGERS Group será melhor abordado 

neste momento, um passo de cada vez. 

 

3.2.1 Identificar 

 

Primeiramente, para iniciar uma relação 1 a 1 com os clientes deve-se conhecer 

cada um deles. Sem este conhecimento, não é possível saber com quais clientes vale a 

pena ter uma relação 1 a 1. 

PEPPERS e ROGERS (2000) mostram uma excelente estratégia de identificação 

de clientes muito comum: os programas de fidelidade. Nem sempre os programas de 

fidelidade tornam os clientes fiéis, porém são excelentes ferramentas de identificação de 
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clientes. Através de programas de pontos ou de milhagens, a empresa está pagando para 

que o cliente se identifique.  

Depois de identificar os clientes de uma empresa, é necessário diferenciá-los. 

Para isso devem-se guardar dados como histórico de transações, receita, reclamações, 

canal de comunicação preferido, valor real e potencial, potencial de crescimento, e tudo 

o mais que puder ser armazenado. 

Neste ponto é que se percebe o papel do CRM Colaborativo. Estas informações 

devem estar em todos os possíveis pontos de contato com o cliente, pois os clientes não 

gostam de dizer a mesma coisa mais de uma vez. 

 

 

3.2.2 Diferenciar 

 

“Os clientes são diferentes e ignorar ou desconhecer essas diferenças não os faz 

iguais. Os clientes são diferentes em seu valor para a empresa e em suas necessidades. 

O objetivo da diferenciação de clientes é encontrar os Clientes de Maior Valor (CMV) 

e os Clientes de Maior Potencial (CMP). Assim, com esses clientes, podemos 

desenvolver nossa relação de aprendizado. 

Não se pode desenvolver um programa de gestão de clientes sem uma estratégia 

clara e objetiva de diferenciação. Na prática, esse é o passo inicial para a maioria das 

empresas”. PEPPERS e ROGERS (2000). 

PEPPERS e ROGERS (2000) mostram a diferenciação de clientes pelo Valor: 

Valor Real e Valor Potencial. Quanto ao valor real, deve-se pensar em Valor Vitalício 

(LTV), que é o valor projetado para um cliente com base em sua história com a 

empresa. Apesar de depender muito dos dados que a empresa tem sobre o cliente, 

utilizando alguns cálculos e correções monetárias do quanto o cliente gerou de lucro 

para a empresa e do quanto irá gerar no futuro. 

O valor potencial é um pouco mais complicado: trata-se de todo o dinheiro que o 

cliente gasta no mercado em que a empresa atua, com a empresa em questão ou com 

seus concorrentes. Se um cliente compra com uma empresa e com o concorrente, 

significa que o cliente tem um potencial ainda a ser desenvolvido com esta empresa, e 

este potencial é chamado de “não-realizado”. O valor real dividido pelo valor potencial 

é a chamada participação do cliente, justamente a participação que o CRM tem por 

objetivo elevar. Outras questões ainda devem ser ressaltadas: o valor potencial não tem 
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nada a ver com potencial de compra. O primeiro diz respeito ao que o cliente já gasta, 

enquanto o segundo se refere ao que o cliente pode gastar mas ainda não gasta. O 

segundo ponto a ser ressaltado é o potencial de venda da empresa. É possível que o que 

o cliente compra do concorrente não esteja disponível na empresa. Por isso é importante 

tentar estimar o valor potencial realista, ou seja, o valor que a empresa pode capturar. A 

figura abaixo demonstra um resumo do potencial do cliente: 

 
Figura 4 – Os diferentes tipos de potencial 

Fonte: PEPPERS & ROGERS GROUP. CRM Series – Marketing 1to1. 3ª edição. São Paulo: 2004 

 

A segunda forma de diferenciação de clientes avalia as necessidades de cada 

cliente. Deve-se começar com necessidades inferidas pela própria empresa para depois 

dividirmos em grupos e por último, no individual. Cada nova necessidade descoberta 

pode se tratar de uma nova oportunidade para um determinado cliente (ou grupo de 

clientes). 

O processo seguinte na diferenciação é a chamada estratificação de clientes. 

PEPPERS e ROGERS (2000) explicam que para os CMV’s, deve-se implementar 

programas de retenção (com recompensas ou vantagens). Quanto aos CMP’s, defendem 

que estes devem ter um tratamento distinto. Devem ser desenvolvidos através de 

incentivos, como concessão prematura de privilégios, vendas cruzadas e up selling. 

Estes clientes merecem investimento para entendê-los e, desta forma, obter uma maior 

participação neste cliente. 
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Além dos CMV’s e dos CMP’s, ainda existe outro tipo de cliente: os BZ’s 

(Below Zeros – Abaixos de zero), ou seja, aqueles clientes que só trazem prejuízos para 

a empresa. Claro que não é uma alternativa se livrar de um cliente BZ, porém deve ser 

cobrado o valor real dos produtos e/ou serviços que estes clientes utilizam. A figura 

abaixo demonstra como deve funcionar a estratificação de clientes: 

 

 
Figura 5 – Estratificando os clientes 

Fonte: PEPPERS & ROGERS GROUP. CRM Series – Marketing 1to1. 3ª edição. São Paulo: 2004 

 

 

3.2.3 Interagir 

 

Depois da descoberta dos CMV’s e CMP’s, o passo seguinte é fazer com que o 

cliente interaja com a empresa. Interagindo com o cliente cada vez mais é o único modo 

de conhecer melhor os clientes. A diferenciação depende totalmente da interação, e o 

processo de aprendizado é cíclico e contínuo. O motivo de fazer com que o cliente 

interaja com a empresa por vontade própria é muito valoroso, pois no momento que um 

cliente entra em contato com a empresa, ele está à disposição da última. 

Quanto às interações iniciadas pela empresa, PEPPERS e ROGERS (2000) 

estabelecem duas regras: a interação deve ser feita pelo canal de comunicação preferido 

pelo cliente e o cliente deve ter dado a permissão da utilização deste canal. Outra regra 

de ouro estabelecida pelos autores é a de nunca fazer com que um cliente responda a 

mesma pergunta duas vezes. 

 



 31 

3.2.4 Personalizar 

 

A última das quatro estratégias da metodologia IDIP é a personalização dos 

produtos e serviços conforme o conhecimento da necessidade dos clientes, advindo das 

interações da empresa com os mesmos. Quanto maior a personalização maior é o valor 

para o cliente, e mais conveniente será para ele continuar com a empresa. Os dois 

últimos passos da metodologia devem ser um ciclo evolutivo, para que cada vez mais a 

empresa forneça o que o cliente espera baseada no entendimento do cliente. 

Para a personalização, é necessário que a empresa tenha desenvolvido um Back 

Office, para que ela esteja apta a entregar produtos como o cliente deseja. 

 

 

3.3 Objetivos 

 

Muitos dos objetivos do CRM já foram abordados ao longo deste capítulo e dos 

anteriores, porém, não de forma direta. Agora abordaremos diretamente estes objetivos, 

explicando-os. 

Podemos citar três pontos como objetivos principais do CRM. São eles: 

• Retenção de clientes: melhorar (aumentar) a capacidade de reter os 

clientes atuais da empresa e capacitar a empresa a manter os canais 

lucrativos, de modo a aumentar a lucratividade. 

• Obtenção de clientes: definir quais são os melhores clientes, com base 

em características já conhecidas ou novas características, que terminam 

por levar ao crescimento. 

• Lucratividade por cliente: aumento das margens individuais dos clientes 

e, ao mesmo tempo, a capacidade de ofertar o produto/serviço certo na 

hora certa. 

Além destes objetivos gerais, podemos ainda incluir alguns objetivos 

específicos, dependendo do momento da empresa: 

• Reconquistar ou Salvar: este é o processo que tenta convencer um cliente 

a ficar com a empresa no momento em que ele a está abandonando ou 

recuperar um cliente que já tenha sido perdido. 
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• Busca de clientes em potencial: também conhecido como prospecting, 

este processo é a busca por novos clientes, com os quais a empresa nunca 

tenha lidado. Neste tipo de processo, três elementos são fundamentais: a 

segmentação, a seletividade e as fontes. A segmentação é fundamental, 

pois permite à empresa uma concentração efetiva na oferta. Quanto 

melhor for a segmentação, menor o risco de rejeição dos clientes. 

• Fidelidade: este processo tem como função evitar que os clientes 

abandonem a empresa, e, para isso, utilizam-se três elementos 

fundamentais, segundo BROWN (2001): a segmentação (diferenciação, 

como explicado anteriormente) com base em valor, a segmentação com 

base nas necessidades do cliente e o desenvolvimento de um modelo para 

previsão de desistências (através de ferramentas de data mining, 

conforme explicado adiante). 

• Vendas Cruzadas/Up-Selling: estes mecanismos são utilizados para 

aumentar os investimentos dos clientes na empresa. O objetivo é 

identificar outros produtos e serviços que o cliente gostaria de comprar 

(vendas cruzadas) ou adicionar alguns incrementos às ofertas do cliente 

(up-selling). 

Além destes objetivos, existe mais um grande ponto a ser ressaltado, que é a 

imagem da empresa para o cliente e a imagem do cliente para a empresa. “Antes do 

CRM, os clientes possuem uma visão fragmentada da mesma, definindo-a com as 

características do setor com o qual eles estão interagindo. Por outro lado, cada área 

da empresa trata o cliente de forma isolada, como se um cliente fosse várias entidades 

independentes, sendo que cada setor possui suas informações sobre o cliente. A 

filosofia do CRM é justamente eliminar a visão parcial de ambas as partes, o cliente 

precisa identificar a empresa como partes integradas e as diferentes áreas da empresa 

precisam compartilhar as informações sobre o cliente, tratando-o de modo 

individualizado e padronizado. Isto significa que todas as informações sobre 

determinado cliente estarão em uma única base de dados, a qual todas as áreas 

funcionais da empresa possuem acesso” (PEROTTONI, OLIVEIRA, LUCIANO e 

FREITAS [2001] apud FINGAR, KUMAR e SHARMA [2000]). A figura abaixo 

demonstra as visões com e sem CRM: 
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Figura 6 – Visão do cliente e da empresa com relação à presença de CRM. 

Fonte: FINGAR, KUMAR e SHARMA (2000, p. 111) 

 

 

3.4 Benefícios e Vantagens 

 

3.4.1 Benefícios 

 

• Menores custos de recrutamento de clientes 

• Não é necessário se conseguir tantos clientes 

• Custo reduzido das vendas 

• Maior lucratividade por cliente 

• Retenção e lealdade crescente dos clientes 

• Avaliação da lucratividade do cliente 

 

 

3.4.2 Vantagens 

 

• Encorajar um uso maior do produto 

• Efetuar vendas cruzadas de mais produtos 

• Vender upgrades (up-selling) 

• Customizar as ofertas 
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• Avaliar a lucratividade dos clientes 

• Melhorar o relacionamento com os clientes 

• Atingir os melhores prospects 

 

 

3.5 Tecnologias 

 

A tecnologia primordial que deve ser utilizada em um projeto de CRM é o Data 

Base Marketing (DBM), cujo conceito às vezes é colocado de lado em detrimento do 

Data Warehouse (DW). Segundo BRETZKE (2000): 

“Como essas duas aplicações possuem a funcionalidade do módulo de data 

mining, e sendo o DW um projeto mais abrangente, quem não está familiarizado com as 

funções e objetivos do DBM entende que o DW pode substituí-lo com vantagem. 

Isto não acontece, pois é possível fazer CRM sem DW, porém não é possível 

fazer CRM sem DBM”. Além do DBM e do DW, a outra tecnologia envolvida com o 

processo de CRM é a data mining (mineração de dados). 

 

 

3.5.1 DBM 

 

O Data Base Marketing então pode ser definido como “o gerenciamento de um 

sistema dinâmico de base de dados inteligíveis, atualizados, com informações 

relevantes sobre os clientes atuais e potenciais, para: 

• Identificar os clientes atuais e potenciais mais propensos a responder a 

ações de marketing; 

• Desenvolver um relacionamento de alta qualidade de longo prazo com 

compras repetidas; 

• Através do desenvolvimento de modelos preditivos, capacitar o envio das 

mensagens desejadas no tempo certo, no formato certo, para as pessoas 

certas; 

• Enviar mensagens que encantarão o cliente; 

• Construir lealdade; 
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• Fazer com que as despesas de marketing tenham a melhor relação custo-

resultado e 

• Aumentar o lucro.” BRETZKE (2000) 

 

3.4.2 DW 

 

SWIFT (2001) define o que é necessário para se ter um data warehouse: 

• “Ele deve conter grandes quantidades de dados detalhados: cada 

transação de negócio, cada ligação telefônica, cada ligação para o 

sistema de ajuda, cada aquisição, cada conta, cada reclamação – tudo 

precisa ser registrado. É tentador acomodar-se mantendo as médias ou 

retendo detalhes por somente trinta dias. Você precisa ter o foco em 

todas as campanhas de marketing e, assim, em sua eficácia, por meio de 

mensurações detalhadas. O marketing é um processo não previsível – as 

novas oportunidades e as ameaças dos concorrentes estão surgindo da 

noite para o dia: os dados detalhados permitem reação imediata. 

• A base de conhecimento deve ser constantemente atualizada com 

transações de negócio e de marketing. Há não muito tempo, as 

atualizações mensais eram aceitas como adequadas; atualmente, mesmo 

a atualização diária é muito demorada. É melhor fazê-la continuamente. 

• O data warehouse é utilizado por grande número de pessoas dentro dos 

departamentos de marketing e administração e em vários outros 

departamentos. Como já se observou, o CRM não diz respeito somente 

ao marketing, diz respeito também à maneira como toda a empresa trata 

seus clientes. 

• Algumas pessoas desejam varrer e consultar todo o banco de dados à 

procura de novos padrões e elas desejam fazer isso de maneira 

imediata: projetar um data warehouse tendo como base um conjunto 

esperado de padrões de utilização está fadado ao fracasso. 

• O sistema deve estar disponível o tempo todo para a utilização: é o 

coração do marketing e da administração da empresa. 

• O data warehouse deve ser escalável. Ele deve ser capaz de crescer 

junto com o sucesso da empresa e com a demanda do departamento de 
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marketing cada vez mais sofisticado. Não é incomum que o data 

warehouse dobre de volume a cada dezoito meses. 

• Ele deve fornecer proteção apropriada aos dados sensíveis. O público 

em geral está bastante preocupado com a possibilidade de que detalhes 

de sua privacidade se tornem disponíveis sem seu consentimento. A 

legislação cada vez mais exige que as pessoas questionem de maneira 

explícita as utilizações que esses dados possam ter: o data warehouse 

também deve registrar essas preferências e implementá-las 

automaticamente”. 

Com estas duas descrições, realmente percebemos que o DW é mais abrangente 

que o DBM. Nada impede que se faça um software para CRM com um DBM, mas 

aparentemente, a tendência para os próximos anos é de que se utilize o DW. 

 

 

3.5.3 Data Mining 

 

A mineração de dados é um processo extremamente necessário ao CRM. Sem 

ele as descobertas sobre os clientes tão necessárias ao relacionamento com o cliente se 

tornariam impossíveis. BRETZKE (2000) define data mining: 

“Os softwares de data mining são a ferramenta para encontrar os clientes mais 

rentáveis ou segmentos relevantes, soterrados na mina de informações que é o DBM 

(ou DW). O data mining compreende um conjunto de técnicas e critérios de avaliação 

qualitativa e quantitativa, modelos de análise e formulação, implementação, etc. 

diretamente ligados à tecnologia de banco de dados e aos sistemas de suporte à 

decisão. Esse tipo de ferramenta pesquisa grandes bases de dados, procurando por 

padrões de comportamento e resposta que permitam prever, com a maior acuidade 

possível, o comportamento de clientes e prospects”. 

 

 

3.6 Implantação 

 

Segundo BRETZKE (2000), “CRM é uma estratégia que possui raízes no 

marketing de relacionamento e impacta a gestão da empresa, principalmente no que se 
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refere ao relacionamento com os clientes”, e completa: “A implantação do CRM está 

assentada sobre dois pilares: 

• Um processo de trabalho orientado para o cliente que permeia e é 

compartilhado por toda a empresa; 

• O uso intenso da informação do cliente, suportado pela informatização 

de vendas, marketing e serviços”. 

Para que se possa implementar uma estratégia de CRM de fato, e que fuja dos 

grandes riscos de falha previstos para sua implantação (o Gartner Group prevê que 60% 

das implantações de CRM falham), é necessário uma mudança na cultura da empresa. 

Ao invés de dar uma grande ênfase em uma solução de CRM para o Call Center, como a 

grande maioria das empresas brasileiras está fazendo, deve-se orientar a empresa para o 

cliente, para que de fato pratique o marketing do relacionamento. 

A grande parte dos esforços de implantação de uma solução de CRM é focada 

apenas no CRM Operacional, e esquecem-se do CRM Analítico, o que é um grande 

desperdício de informação e conhecimento. 

“A tecnologia de CRM, sem o redesenho dos processos e um modelo de 

relacionamento que faça uma entrega sustentada de valor a longo prazo para o cliente, 

será apenas um projeto de informatização de Call Center ou de vendas, não conduzindo 

efetivamente ao estágio da resposta em tempo real. Portanto, para evitar a tendência de 

tratar o CRM como uma tecnologia, recomendamos que a empresa assuma a estratégia 

de CRM em quatro etapas (conforme figura abaixo): 

• Definição e planejamento do modelo de relacionamento; 

• Redesenho dos processos de atendimento ao cliente; 

• Seleção da solução; 

• Implantação da tecnologia de CRM”. (BRETZKE [2000]) 
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Figura 7 – Etapas da implantação da estratégia de CRM 

Fonte: BRETZKE, Miriam. Marketing de Relacionamento e Competição em Tempo Real Com CRM. São Paulo: Atlas, 2000 

 

A partir da imagem, podemos perceber que a reconfiguração dos processos 

ocorre antes da seleção da solução e das mudanças na estrutura organizacional. Segundo 

BRETZKE (2000), “existem muitas idas e vindas entre o segundo e terceiro passos, 

que praticamente são desenvolvidos juntos”. 

 

 

3.6.1 Definição e planejamento do modelo de relacionamento 

 

“Começa-se definindo como o cliente será tratado, quais os eventos de 

relacionamentos que gerarão resposta, e em que tempo, e como o plano de 

comunicação deverá ser desenvolvido para construir o relacionamento e fazer a 

entrega de valor proposta pela estratégia competitiva da empresa” (BRETZKE, 2000). 

Esta etapa tem fundamental importância no resto do processo de CRM. A alta 

direção da empresa deve se envolver neste aspecto, pois é a partir destas decisões que 

vai se basear a alteração da cultura da empresa, principalmente a postura em relação ao 

cliente. 

Além da definição do modelo de relacionamento, é imprescindível a revisão do 

plano de marketing da empresa. BRETZKE (2000) aponta os conceitos de KOTLER 

(1998) e RAPP para determinar o relacionamento mais adequado para com os clientes. 

Para o modelo de relacionamento, existem vários níveis de relação que se pode 

estabelecer com os clientes. São eles, segundo RIZZO (apud KOTLER, 2000): 

 
 
 

Definição do 
modelo de 

relacionamento 

 
 
 
Redesenho dos 

processos 

Decisão 
Pela TI 

CRM 

Seleção da 
Solução 

Gestão 
integrada 

Decisão 
estrutural 

Novas 
funções 

Novos 

Implantação 

 
 
 

Estratégia de 
comunicação 

Empresa apta 
para gerenciar o 
relacionamento 
com o cliente 



 39 

• “Básico – O vendedor da empresa vende o produto, mas não lhe dá 

acompanhamento de forma alguma; 

• Reativo – O vendedor vende o produto e pede ao cliente que o chame se 

chegar a ter alguma dúvida ou problema; 

• Responsável – O vendedor chama o cliente, pouco depois da venda, para 

saber se o produto está cumprindo suas expectativas. Além disso, o 

vendedor pede sugestões ao cliente para melhorar o produto; 

• Proativo – O vendedor ou alguma outra pessoa da empresa chama o 

cliente, de tempos em tempos, para lhe falar dos usos aperfeiçoados do 

produto ou de produtos novos que poderiam ser úteis; 

• Societário (Parceria) – A empresa trabalha de forma sustentada com o 

cliente e com outros clientes, para encontrar a forma de proporcionar-

lhes maior valor (qualidade)”. 

Quanto ao tipo de comunicação, BRETZKE (2000) aborda comunicação de 

massa, segmentada, continuada e um a um. 

• Comunicação de massa: São os principais meios de comunicação 

utilizados hoje: a televisão, o rádio, jornais, revistas, outdoors, e a 

internet. 

• Comunicação segmentada: A comunicação segmentada é uma alteração 

no modelo normal de comunicação de massa. Ela utiliza os mesmos 

meios de comunicação, porém, ela é feita para atingir segmentos 

específicos de clientes. 

• Comunicação continuada: É o objetivo de sempre manter a comunicação 

com um cliente. A comunicação continuada é aquela que não termina 

com um ou alguns contatos, ao contrário, é feito um investimento para 

manter um feedback contínuo do cliente, de modo a sempre manter 

informações atualizadas do mesmo. 

• Comunicação um a um: É uma comunicação única com o cliente. 

Exemplos disso são o contato do cliente com um vendedor e o e-mail 

marketing (e-mail marketing é uma comunicação um a um se não for 

classificado como spam, ou sejam o cliente concordou em receber o 

contato por este meio). 
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E por fim, para definir ofertas de relacionamento, segundo BRETZKE (2000 

apud RAPP) “podemos ter o modelo educativo (oferecer informações para educar o 

cliente sobre os produtos), de valor agregado (agrega serviços), contratual (pressupõe 

uma taxa de adesão para receber os benefícios disponibilizados e o interessado 

inscreve-se no programa) e de recompensa (oferece algo em troca da fidelidade, como 

milhagens ou prêmios). Cada um dos modelos tem freqüência, conteúdo e formatos 

diferentes, implicando em custos de retenção diferenciados”. 

 

 

3.6.2 Redesenho dos processos de atendimento ao cliente 

 

“É o levantamento e documentação dos processos do atendimento do cliente, 

desde o pedido de uma visita, o atendimento telefônico, a venda pelo telemarketing, até 

o final do pedido dentro da empresa. 

Atendimento significa não só o atendimento ao telefone, mas todas as atividades 

que visam atender ao cliente, seja no pedido de compra, numa reclamação, na baixa de 

uma fatura, seja no envio de uma literatura”. 

Atendimento em CRM possui um conceito mais amplo, do que se pode pensar. 

A descoberta de uma oportunidade pelo CRM Analítico pode ser considerada uma 

forma de atender o cliente proativamente. 

 

 

3.6.3 Seleção da solução 

 

Esta talvez seja a fase mais simples. Passa-se por um processo de escolha do 

software que encaixe melhor nas necessidades da empresa, definidas pelo modelo de 

relacionamento com o cliente. A partir do software, determina-se o hardware necessário 

(quando necessário). 

 

 

3.6.4 Implantação da tecnologia de CRM 

 

A última fase tem a ver com a aplicação do processo de redefinir a cultura da 

empresa e a mudança da forma de se lidar com o cliente. Todas as técnicas, tecnologias 
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e processos são implantados para definir de vez a estratégia de CRM aplicada na 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O macro setor da Construção Civil é um termo que engloba a confecção de 

edificações de moradia, comércio e serviço público, a construção de portos, pontes 

aeroportos, estradas, túneis e etc. Este macro setor pode ser dividido em dois ramos: o 

ramo das obras de construção civil, com as moradias, edifícios comerciais e públicos; e 

o ramo da construção pesada, que são as obras que em geral são contratadas por grandes 

empresas ou órgãos públicos, como estradas, barragens, túneis, portos, aeroportos entre 

outros. 

Para FRANCO (1995), “a indústria da construção civil é de grande 

importância para o desenvolvimento da nação, tanto do ponto de vista econômico, 

destacando-se pela quantidade de atividades que intervêm em seu ciclo de produção, 

gerando consumos de bens e serviços de outros setores, como do ponto de vista social, 

pela capacidade de absorção de mão-de-obra”. 

O setor de negócios da Construção Civil abrange não só a construção 

propriamente dita, mas também outros segmentos como: os materiais de construção, os 

diversos serviços de imobiliária, as atividades de reforma e manutenção de imóveis, 

entre outros. 

O setor é ainda grande gerador de empregos apresentando consecutivamente 

contratação de mão-de-obra tanto qualificada quanto não qualificada. E também grande 

gerador de renda. 

 

4.1 Economia 

 

A importância do setor da construção civil pode ser retratada em números sob a 

ótica da economia. Segundo os dados do CBIC, a participação do macro setor da 

construção no total do PIB brasileira gira em torno de 18%. Isso quer dizer que em 

1998, o macro setor da construção movimentou cerca de R$162 bilhões, enquanto o 

setor da construção civil isoladamente participou com 10,26% do PIB, adicionando um 

valor de R$83 bilhões. O CBIC ainda diz que “no que se refere ao valor gerado pela 

indústria como um todo, a construção foi responsável por 30,23% do PIB em 1998”. A 

tabela abaixo mostra a evolução do desempenho, de 1990 a 1999: 
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PIB (Valor adicionado Bruto pb) Partic. PIBcc(%) Taxa de Crescimento 

Real do PIB (em %) PIB 

Brasil 

PIB 

Indústria 

Período PIB 

A preços de mercado 

(Em R$ MIL) 

Brasil Const. Civil 

Em (R$ MIL) 

Indústria 

Brasil Const. Civil   

1990 11.549 9.932 771 3.842 ... ... 7,76 20,07 

1991 60.286 52.958 3.768 19.151 1,03 (1,19) 7,12 19,68 

1992 640.959 565.317 43.130 218.774 (0,54) (6,30) 7,63 19,71 

1993 14.097.114 12.636.182 1.044.349 5.258.100 4,92 4,49 8,26 19,86 

1994 349.204.679 309.206.657 28.296.067 123.691.509 5,85 6,99 9,15 22,88 

1995 646.191.517 571.818.083 52.708.207 209.647.643 4,22 (0,43) 9,22 25,14 

1996 778.886.727 694.966,298 66.142.817 241.181.885 2,66 5,21 9,52 27,42 

1997 864.111.026 773.509.827 77.386.889 269.505.109 3,60 8,69 10,00 28,71 

1998 899.814.132 806.637.635 82.790.883 273.896.863 (0,12) 1,42 10,26 30,23 

1999(*) ... ... ... ... (0,40) (3,10) ... ... 

Tabela 3 – PIB do Brasil e da Construção Civil – 1990 a 1999 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais Brasil – 1990/98 (IBGE), Indicadores do IBGE – PIB Trimestral e Boletim Conjuntural IPEA – 

Julho/99. Elaboração: Banco de dados CBIC. 

(*) Estimativa IPEA   (...) Dado não disponível 

 

Este setor também demonstra sua força pela sua participação na formação do 

investimento, pois de acordo com o CBIC, aproximadamente 70% da formação bruta de 

capital fixo da economia é realizada pela construção. 

Além disto, o setor destaca-se também na formação de empregos, sendo que, 

conforme apresenta o CBIC, a cada 100 postos de trabalho gerados diretamente pelo 

setor, outros 285 são criados indiretamente. 

Para finalizar, outra característica economicamente importante do setor indicada 

pelo CBIC, é o baixo coeficiente de importação, que alcança apenas 2% de sua demanda 

total, de modo que o setor não age sobre a balança comercial ou na dívida externa do 

país. 

 

4.2 Situação Atual 

 

Depois da crise financeira mundial que se abateu sobre o mundo em 2008, a 

situação do setor da construção civil era de insegurança. Com a insegurança veio a fuga 

de capitais do Brasil, o que acabava por restringir a possibilidade de obtenção de 

recursos da bolsa de valores para capitalização de empresas. A restrição de crédito 

diminui o acesso de pessoas e empresas, os consumidores adiaram suas previsões de 
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compra, os empreendimentos tiveram seus lançamentos adiados, retração do mercado e 

falta de capital de giro nas empresas para novos empreendimentos. 

Porém, depois das ações do governo e do fim da crise, a situação mudou de 

figura. O fluxo de pessoas aos plantões de venda está voltando ao normal, está 

acontecendo uma maior efetividade de vendas e as vendas começam a se estabilizar no 

patamar anterior à crise. O mercado de imóveis, neste momento, é um excelente 

investimento. 

Além disto, com as recentes conquistas do Brasil para sediar a Copa do Mundo 

FIFA de 2014 e as Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro, o setor está otimista com os 

investimentos oferecidos e estima criar milhões de vagas no país. 

 O PORTAL INVESTNE afirma que, “a construção civil promete ser o motor 

da economia brasileira nos próximos cinco anos. A preparação para a Copa do Mundo 

de 2014 deve transformar o País em um grande canteiro de obras, o que permite ao 

setor fazer planos para reiniciar ciclo de crescimento interrompido em 2008 pela crise 

mundial. As empresas de construção civil  já registram melhoras e garantem que 

segmento passará por aumento de contratações para atender à demanda.” 

Por fim, os investimentos em infra-estrutura do Governo Federal, com a 

implantação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), desde 2007, 

estimularam o setor da Construção Civil que começou a contratar mais e constatar mais 

ganhos. 

 

4.3 Tendências futuras 

 

As tendências para o setor da construção civil são muito otimistas. Levando em 

conta o déficit habitacional brasileiro estimado em 8 milhões de residências pela 

ministra-chefe da Casa Civil em 24/09/2009 (FREITAS, 2009), nota-se que existe um 

grande mercado a ser explorado. 

Além disso, mudanças ambientais serão necessárias no setor, devido ao grande 

impacto da construção no meio-ambiente. Equipamentos de aquecimento solar e 

alternativas energéticas devem evoluir nos próximos anos. Além da preocupação 

energética, a preocupação com a água e com a liberação de resíduos deve ganhar maior 

atenção. 
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No lado tecnológico da construção civil, existem grandes promessas para 

tendências futuras, como as casas inteligentes, os edifícios auto-sustentáveis, o 

desenvolvimento de materiais menos agressivos ao meio ambiente, prédios verdes, entre 

outros, o que deverá elevar o mercado a outro nível.  

Vale ainda ressaltar que, a indústria Construção Civil vem demonstrando várias 

inovações tecnológicas em seus processos, como programas de workflow, extranets de 

projeto, etc. 

 

 

4.4 Porque o setor da Construção Civil é diferente? 

 

Esta é uma questão interessante. O marketing do setor da Construção Civil se 

diferencia dos demais por diversos motivos. Primeiramente, a grande maioria dos 

clientes é fiel. Não por gostar da empresa ou por outro motivo, e sim pelo fato de que a 

grande maioria dos clientes compra apenas um imóvel em toda sua vida. O mercado da 

construção civil não é como o mercado de lojas ou supermercados. Um mesmo cliente 

dificilmente compra mais de um imóvel em um mesmo ano. Por isso, o processo de 

prospecção (prospecting) em um CRM para a construção civil é vital. Antes de tentar 

fidelizar o cliente é importantíssimo escolher o cliente certo. 

Não é que não exista fidelização neste setor. Existe uma parcela de clientes que 

é fiel e estes devem ser mantidos de qualquer maneira, pois quem compra muitos 

imóveis das duas uma: ou tem muito dinheiro sobrando, ou investe em imóveis para 

fazer dinheiro, seja por aluguel ou pela futura revenda, quando o imóvel estiver 

valorizado. 

Outra característica importante que diferencia o setor da construção civil é o 

próprio bem com o que ele lida: a moradia. Para muitas pessoas, a moradia é o bem 

material mais importante que se pode ter, e não dificilmente pode-se encontrar alguém 

que diga que não gostaria de ter uma casa. Por isso este é um mercado amplo, em 

expansão e ainda não foi totalmente explorado. 
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CAPÍTULO V 

O CRM PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Segundo os tipos de CRM estudados no capítulo 3, podemos estabelecer uma 

ordem de implantação: o CRM operacional, responsável pela coleta de dados das 

interações com o cliente, deve ser implantado primeiro. O CRM analítico é o segundo: 

ele é responsável pela análise dos dados de modo a obter o conhecimento dos clientes 

do negócio. Por último, o CRM colaborativo é implantado, fazendo a ligação de todos 

os setores com os dois anteriores. 

 

 

5.1 Etapas de implantação 

 

 

5.1.1 Definição e planejamento do modelo de relacionamento com o cliente 

 

Nesta etapa, deve-se firmar um modelo de comportamento em relação ao cliente. 

Devem-se definir quais são os pontos de relacionamento com o cliente, ou seja, quais as 

situações que gerarão um contato com o cliente, e porventura, mais informações sobre o 

mesmo. Além disso, um modelo de relacionamento padrão deve ser definido. Para isso, 

conforme o capítulo 3, temos cinco modelos diferentes: relacionamento básico, reativo, 

responsável, proativo e societário. 

Para definir o modelo de relacionamento, é necessário primeiramente definir o 

investimento em marketing da empresa. Conforme BRETZKE (2000), quanto maior o 

investimento, melhor pode ser o relacionamento. Os cinco modelos estão em ordem do 

menor montante de recursos necessários para o maior. 

Em seguida, a empresa deve definir o tipo de comunicação utilizada, também 

conforme explicitado no capítulo 3, entre comunicação de massa, segmentada, 

continuada e um a um. 

Por último, mas não menos importante, deverá ser definido de que modo irá 

acontecer a fidelização do cliente, ou seja, quais são as ofertas do relacionamento. Para 

garantir a permanência e a fidelidade de um cliente é necessário também oferecer algo 



 47 

em troca. Algumas estratégias são sugeridas no capítulo 3, como o modelo educativo, o 

de valor agregado, o contratual e o de recompensa. 

O melhor modelo de relacionamento com o cliente com certeza é uma mistura 

de conceitos. Para começar, o modelo de relacionamento ideal é o societário, porém, 

não com todos os clientes. A empresa deve identificar quais os CMV e CMP e com eles, 

sim, utilizar um modelo societário. Com os clientes de menor valor e menor potencial, 

pode-se utilizar um mix dos outros modelos de relacionamento. 

O modelo de comunicação utilizada também é muito importante. Antes de 

fechar uma venda é importante a comunicação um a um. A comunicação continuada 

deve ser utilizada com os melhores clientes, antes e depois da venda. A comunicação 

em massa deve ser utilizada para divulgar o nome da empresa e a comunicação 

segmentada pode ser utilizada com maior ROI. 

Já as ofertas de relacionamento são difíceis de estabelecer neste mercado. A 

utilização dos modelos educativos e contratual não é possível. O modelo de recompensa 

seria muito difícil de aplicar, restando apenas o modelo de valor agregado. Porém, 

mesmo o modelo de valor agregado pode não ter garantia significativa. Por isso, a 

criatividade pode levar aos diferenciais competitivos neste quesito. 

 

 

5.1.2 Redesenho dos processos de atendimento ao cliente 

 

A etapa de redesenho dos processos lida com toda a estrutura da empresa que 

tem alguma responsabilidade sobre o cliente, não apenas a fronte do atendimento, como 

o Call Center ou o vendedor. Todos estes processos devem ser reavaliados e discutidos, 

e a partir disto, redesenhados. 

BREZTKE (2000) comenta que “neste momento, é recomendável contar com a 

experiência de uma consultoria, que, além de usar uma metodologia consagrada, fará o 

levantamento e o redesenho sob a perspectiva externa, focando além dos limites 

departamentais e das limitações operacionais”. 

Um problema deste enfoque é a resistência de muitas empresas. Assume-se que 

o processo pode tomar muito tempo e ser muito oneroso. Para BRETZKE (2000 apud 

Lee), “a empresa precisa passar por essa fase, porque 80% das falhas na implantação 

de CRM devem-se a falta de planejamento”. BRETZKE (2000 apud Lee) ainda cita Lee 
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quando ele pergunta: “se a empresa não tem tempo e recursos para planejar, será que 

tem para fazer de novo?”. 

A consultoria é uma ótima opção para o redesenho dos processos de 

atendimento, porém, nem todas as empresas possuem recursos para contratar a 

consultoria externa. Para as empresas que se enquadram nesta categoria, o ideal é 

preparar um recurso humano já existente na empresa para ajudar neste processo. 

 

 

5.1.3 Seleção da solução 

 

Além do que foi dito no capítulo 3, pouco se pode adicionar sobre esta etapa. A 

solução deve-se basear no modelo de relacionamento com o cliente e, de preferência, 

deve ser uma solução customizada para ir de encontro com as necessidades da empresa. 

 

 

5.1.4 Implantação da tecnologia 

 

“É a aplicação, em toda a empresa, do processo de revisar a forma de pensar o 

negócio. Técnicas, tecnologias e processos são agora implantados para materializar a 

estratégia de CRM, incluindo tele marketing receptivo e ativo, informatização da força 

de vendas, terminais ponto-de-venda, canais virtuais e muito mais” (BRETZKE, 2000). 

Neste momento, cada uma das atividades de relacionamento com o cliente deve 

ser regularizada para obedecer ao modelo de relacionamento proposto. Todas as 

atividades devem seguir um fluxo que faça sentido, sempre registrando as informações 

de cada atendimento, para assim, obter mais informações do cliente em um ciclo 

crescente. 

 

 

5.2 Estratégia de marketing 

 

Como o setor da construção civil é diferenciado, a estratégia de marketing de um 

CRM neste setor deve ser também diferenciada. Deve ocorrer uma adaptação das quatro 

atividades do CRM (as quatro estratégias da metodologia IDIP). 
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Em seguida, abordaremos estas adaptações para o setor. 

 

 

5.2.1 Identificar clientes 

 

Este é o ponto primordial da estratégia. É necessário um sério estudo para 

identificação da carteira de clientes que a empresa já possui. Estabelecer uma estratégia 

de prospecção eficiente é fundamental para a continuidade da implantação do CRM. 

Uma grande vantagem do setor são os plantões de venda. Muitos prospects 

visitam os plantões de venda por vontade própria, ou seja, já estão predispostos a 

comprar. É importante colher informações destes clientes mesmo que não fechem a 

venda futuramente. O ideal é uma ferramenta de auxílio ao vendedor do plantão de 

venda para que o mesmo possa inserir a maior quantidade de dados possível dos 

prospects que o visitam. A ferramenta de mineração de dados pode nos dizer muitas 

coisas a partir destes dados. 

 

 

5.2.2 Diferenciar clientes 

 

Um aspecto importante desta etapa em um CRM para a construção civil é, 

primeiramente, definir quem é prospect e quem é cliente. Além disso, deve-se fazer a 

busca pelos clientes CMV e CMP. Ambos são importantíssimos em busca de um maior 

retorno sobre investimento (ROI). Também se deve buscar a diferenciação dos 

prospects, se possível encontrando apenas os CMP, pois entre os prospects não é 

possível encontrar os CMV. 

 

 

5.2.3 Interagir com os clientes 

 

Para a construção civil, o melhor método de interação com os clientes depois da 

venda é colher o feedback do cliente. A avaliação da satisfação do cliente se torna mais 

fácil neste setor. Um sistema de controle de pós-venda (leia-se assistência técnica) pode 

preencher as necessidades desta área. A partir deste sistema também é possível ter um 

controle de qualidade, com informações colhidas a partir dos problemas dos clientes. 
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5.2.4 Personalizar o produto 

 

O passo seguinte é a personalização do produto. A partir da interação com os 

clientes e prospects, deve-se buscar entender as necessidades e vontades do cliente. 

Oferecer um produto personalizado aos moldes do cliente e saber para quais clientes 

oferecer o produto é o ponto crítico deste momento. 

Antes de começar a projetar um empreendimento é necessário descobrir as 

necessidades do cliente e do mercado, para assim, estabelecer os moldes do produto 

lançado de modo a cobrir as expectativas dos clientes. 

 

 

5.3 Mudanças Necessárias à Implantação 

 

5.3.1 Cultura 

 

É o ponto principal de mudança na estratégia do CRM. Todos os níveis 

hierárquicos da empresa devem alterar sua postura em relação ao cliente e se adaptarem 

para atendê-lo de forma completa. 

Segundo BRETZKE (2000), “a empresa, no decurso de sua transformação para 

atuar com CRM, enfrentará três obstáculos: resistência organizada, aprendizagem 

lenta e esquecimento rápido”. Para resolver o problema, é necessário que a empresa 

transpareça sua posição para seus funcionários, deixando claro suas idéias em relação à 

adaptação e demonstrar sua nova visão. 

 

 

5.3.2 Infra-estrutura de TI 

 

Uma adaptação da infra-estrutura da TI é quase obrigatória. Primeiramente pela 

escolha da ferramenta de CRM que irá auxiliar a empresa a gerenciar o processo de 

CRM. Existem muitas ferramentas de CRM disponíveis no mercado, que podem 

gerenciar qualquer tipo de empresa. Porém, um sistema exclusivo de gestão do setor 

traz comodidade e certeza de que esta ferramenta irá se encaixar nas características da 

empresa. Apesar de não existirem ferramentas para o setor auto-aclamadas de CRM, 
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existem ferramentas de ERP que englobam a gestão da estratégia de CRM com 

perfeição. O SIENGE, ERP produzido em Florianópolis é um exemplo. 

Adaptações de hardware também são necessárias. Com a utilização da 

combinação de data warehouse e data mining, deve-se ter um servidor de aplicações 

disponível exclusivamente para esta finalidade. Os ganhos de tempo da empresa valerão 

a pena o investimento, que já não é tão grande, visto que os produtos da área de TI estão 

acessíveis e baratos. 

 

 

5.4 Call Center 

 

Para implantar uma estratégia de CRM na empresa de construção civil também é 

necessária a criação de um Call Center. Não um serviço de Call Center, terceirizado, 

sem conhecimento competente das atividades da empresa, mas um serviço local, 

formado por responsáveis desta área. 

Para este serviço ser realizado com eficácia e eficiência, é necessário que o Call 

Center esteja ligado a duas partes do sistema de CRM: o sistema de Pré-Venda (ou Pró-

Venda) e o sistema de Pós-Venda (Assistência Técnica). 

Propomos um sistema de atendimento Call Center de três camadas: 

• Camada 1: Os funcionários desta camada são responsáveis pela abertura 

de atendimentos dos clientes e/ou prospects, tentando, se possível, 

encerrar o chamado ainda neste nível, tirando a dúvida ou resolvendo o 

problema do cliente. Se o chamado não puder ser resolvido na primeira 

camada, existem duas opções: a primeira é repassar o atendimento para o 

setor de vendas, pois o cliente está interessado em uma compra; a 

segunda é repassar para a segunda camada, pois o problema ou a dúvida 

não pode ser resolvida pela camada 1. Neste caso, deve-se repassar o 

atendimento para o responsável pela área de dúvida ou problema do 

cliente. 

• Camada 2: Profissionais com maior conhecimento das atividades 

corriqueiras da empresa, capazes de resolver dúvidas e problemas de 

clientes com maior precisão. 

• Camada 3: Caso o atendimento não seja encerrado em nenhuma das 

camadas anteriores, ele chega a esta camada. Ela é formada por 
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especialistas, seja por pessoas com conhecimento mais amplo da 

empresa ou por funcionários com função operacional. 

Exemplo do funcionamento do Call Center: A empresa Construtora S.A., lançou 

seu empreendimento Edificações de Moradia. Muitos clientes compraram apartamentos 

neste prédio. Depois de dois meses, o Sr. João, que comprou um apartamento no prédio, 

teve problemas no gesso de seu banheiro, que acabou caindo. Ele liga para o Call Center 

da empresa que construiu o prédio. O atendente da camada 1 o atende, ele explica a 

situação e o atendente pede mais informações sobre o problema, registrando-o no 

sistema de assistência técnica. Sem saber como resolver o problema do Sr. João, o 

atendente da camada 1 o repassa para o atendente da camada 2. Antes de atender ao Sr. 

João, o atendente da camada 2 já está sabendo do seu problema. Ele então conversa com 

o Sr. João e marca uma visita em seu apartamento para avaliação do problema. Depois 

da avaliação do problema, o atendente da camada 2 chama o atendente da camada 3, um 

funcionário que acaba com o problema do Sr. João, recolocando o gesso de seu 

banheiro. 

 

 

5.5 Comparativo de ferramentas do mercado 

 

Existem algumas ferramentas de ERP e CRM no mercado. Abaixo está a análise 

das maiores ferramentas disponíveis e suas características para o mercado da construção 

civil: 

 

Totvs  

 

www.totvs.com 

 

Apesar de ter um ERP voltado 

para a construção civil, a 

ferramenta de CRM da TOTVS 

é genérica, ou seja, não é 

totalmente voltada para as 

necessidades de uma empresa de 

construção civil. 

SAP  

 

www.sap.com 

 

A ferramenta ERP da SAP não é 

feita exclusivamente para o setor 

da construção, por isso, sua 
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solução de CRM também não o 

é, apesar de que esta ferramenta 

é mais completa do que a 

ferramenta TOTVS. 

Dynamics  

 

www.microsoft.

com/Dynamics/ 

 

O Dynamics CRM também é 

uma ferramenta genérica (esta é 

uma ferramenta exclusiva de 

CRM, ou seja, ao contrário das 

outras duas, não contém uma 

solução completa integrada com 

ERP), ou seja, não totalmente 

voltada para o setor estudado. 

Apesar disto, o Dynamics possui 

um certo nível de adaptação, e 

com isso pode-se tornar melhor 

aplicado ao setor da construção 

civil. 

 

 

5.6 Diagrama Proposto 

 

Para finalizar o estudo da aplicação de uma estratégia de CRM para o setor da 

construção civil, é proposto um diagrama mostrando a integração dos sistemas 

relacionados ao CRM. No diagrama proposto abaixo, vemos a integração dos sistemas 

de Vendas, Prospecção, Locações, Contas a Receber e Pós-Vendas com o CRM. Além 

disso, podemos perceber a integração do sistema de CRM com um provável ERP que 

possa existir ou ser aplicado na empresa de construção civil. Por último, como sistema 

auxiliar, integrando informações do sistema de Pós-vendas e do ERP, existe o sistema 

de controle de qualidade. 
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Figura 8- Diagrama de sistemas proposto. 

 

 

5.7 Controle da Qualidade 

 

Como se pode observar no diagrama proposto acima, um dos sistemas não faz 

integração diretamente com o CRM. Ao invés disso, o sistema de Controle da 

Qualidade se utiliza do feedback proporcionado pelo sistema de Pós-Vendas. 

O setor da Construção Civil é um dos setores que mais recebem reclamações por 

parte dos clientes após receber o produto concluído. Casos de infiltrações nas unidades 

de apartamento, problemas com aquecedores, patologias em revestimentos, isolamento 

acústico, entre outros. Com isso, percebe-se a importância deste feedback 

proporcionado pelo sistema de Pós-Vendas. 

A partir dos registros incluídos neste sistema, é possível criar estatísticas sobre 

quais são os problemas que mais acontecem nas unidades vendidas por uma empresa de 

construção civil. A partir destas estatísticas é possível integrar dados com o ERP de 

modo a tentar descobrir as causas de cada problema. 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 Limitações 

 

Para a realização deste estudo, notou-se a escassez de material bibliográfico. O 

estudo de aplicação de CRM para a indústria da Construção Civil é uma idéia recente e 

pouco explorada. 

O tempo hábil para a execução de tamanho estudo é considerado pequeno, um 

semestre letivo é pouco para analisar tantos fatores. Contudo um aprimoramento do 

estudo pode e deve ser implementada em trabalhos futuros. 

 

 

6.2 Considerações Finais 

 

 

Este trabalho abordou um estudo sobre CRM para o mercado da construção 

civil. Foi feita uma pesquisa sobre o que são as melhores decisões para a implantação 

deste tipo de gerência na área. 

Nos primeiros capítulos, estudamos os principais conceitos sobre do que se trata 

o CRM. Vimos os conceitos do marketing e de como ele influencia a estratégia de CRM 

no capítulo 2. Vimos também os conceitos do próprio CRM no capítulo 3. Suas 

estratégias, como ele deve se comportar, os tipos de CRM, e como se dá a implantação. 

No capítulo 4 tivemos uma longa abordagem sobre o setor da construção civil, 

sua influência na economia brasileira, sua situação atual, as tendências futuras e a 

diferenciação deste setor. 

No capítulo 5, podemos realizar o estudo da aplicação de uma estratégia de 

CRM no mercado da construção civil. Podemos estipular as melhores estratégias e os 

meios de executá-las da melhor maneira possível. 
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A estratégia proposta não deve ser tomada como verdade absoluta, apesar de 

facilitar os esforços de planejamento da estratégia de CRM. Toda empresa, antes de 

implantar uma solução de CRM, deve aprender a adaptá-la às suas necessidades. 

 

 

6.3 Trabalhos Futuros 

 

Como pesquisas futuras, podemos evoluir por diversos caminhos diferentes: 

• Estudar a implantação de um CRM em uma empresa de construção civil; 

• Planejar a codificação completa de uma solução de CRM para 

engenharia civil; 

• Fazer a codificação de uma ferramenta para construção civil; 

• Fazer uma análise das melhores ferramentas para a implantação de uma 

solução de CRM para este setor; 

• Fazer o desenvolvimento de um data warehouse para que um CRM o 

utilize; 

• Fazer o desenvolvimento de uma solução de data warehouse para a 

utilização integrada do CRM. 
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ANEXOS 

 

Entrevista realizada em novembro/2009 com o Sr. Carlos Augusto de Mattos, 

diretor de um projeto de software ERP para o setor da construção civil. 

 

1. Por que a escolha do setor da construção civil?   

Resposta: Iniciamos a empresa desenvolvendo uma solução para a esse 

segmento, com o tempo fomos nos desenvolvendo e conseqüentemente tornou-se uma 

área de especialização de nossa empresa. Hoje decorridos 19 anos, estamos presentes 

em mais de 900 construtoras/incorporadoras. 

 

2. Qual a diferença deste setor para os demais? O que torna este setor 

diferenciado? 

Resposta: É um setor composto por muitas empresas de pequeno porte e muitas 

com processos não padronizados. Justifica-se isso pelo tipo de produto que é vendido 

por empresas desse segmento, isto é, são obras as quais na sua maioria ainda são feitas 

de forma artesanal e aí entra nosso software, o qual tem como proposta principal 

disciplinar operações e processos nas empresas. 

Percebe-se a diferenciação desse setor na forma como o mesmo reflete os ciclos 

econômicos do país, é o primeiro a sentir os reflexos negativos da economia e o 

primeiro a reagir quando se inicia um ciclo positivo. 

 

3. Quais são as principais necessidades do setor em TI?   

Resposta: Pelas características no negócio, isto é, escritório em um lugar e 

produção (obras) em outro ter um software que integre em tempo real e de forma 

econômica as diversas operações da empresa. Acreditamos que pelo porte, estas 
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empresas podem utilizar um software na modalidade SaaS, transferindo para os 

fornecedores de TI toda a infra-estrutura e gerenciamento do software de gestão. 
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Entrevista realizada em novembro/2009 com o Sr. Mario Cesar Lucas Ribeiro de 

Freitas, representante de uma grande empresa de construção civil. 

 

1. De quem foi a decisão da implantação do CRM? 

Resposta: A idéia foi, na época, do coordenador de TI, atualmente Gerente 

Administrativo, porém a decisão da implantação foi do diretor da empresa. 

 

2. Qual foi a base desta decisão? 

Resposta: A base desta decisão foi o foco no cliente. Um relacionamento que 

nasce da informação colhida antes (clientes potenciais) passando para cliente e depois 

pós-vendas foi essencial para o nosso gerenciamento das informações. A visão 360º que 

temos tanto do cliente, quanto contratos, solicitações, campanhas de marketing etc...  

 

3. Um CRM genérico (por genérico assume-se que seja um CRM não 

totalmente focado no setor da construção civil) preenche todas as 

expectativas, ou um CRM totalmente voltado para o setor da construção 

traria uma mais-valia? 

Resposta: Utilizávamos um “CRM genérico” através do SharePoint da 

Microsoft, porém não atendia nossa total expectativa, um CRM voltado para setor da 

construção civil foi o que buscamos para o gerenciamento macro dos processos 

relacionados ao cliente. 

 

4. Quais são os principais pontos de um CRM para a construção civil? 

Resposta: Visão 360º das principais entidades: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, 

Proposta de unidades, proposta de personalização, Contrato imobiliários, Contrato de 
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Personalização, solicitações, empreendimento, unidades. Em qualquer entidade que 

acessamos, temos essa visão histórica das informações.   

5. Em que ponto a gestão do relacionamento com o cliente ajudará a empresa? 

Tem mais a ver com a prospecção de clientes ou com a manutenção dos 

clientes existentes? 

Resposta: Na nossa primeira fase, começamos com a manutenção dos clientes 

existentes, porém a prospecção de clientes também é nossa próxima fase do sistema. 

Nossa intenção é tentar maximizar ambos.  
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Resumo: O Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente (CRM) tem como objetivo 
principal obter a fidelização dos clientes. Em um mercado único, concorrido e que lida com um 
bem tão precioso como a moradia como é o caso da Construção Civil, a fidelização dos clientes 
não é o único objetivo do CRM. O conhecimento de cada cliente que compõe este mercado e, 
ainda mais importante, cada cliente da empresa de construção é tão ou mais vital que a 
fidelização dos mesmos. O marketing oferece ferramentas suficientemente poderosas para 
adquirir este conhecimento tão valioso. Juntamente com as ferramentas proporcionadas pela 
tecnologia, como o Data Mining e o Data Warehouse, e os tipos de CRM estipulados por vários 
autores da área, é possível elevar as empresas do mercado da Construção Civil a um novo 
patamar: o da empresa social. 
  

Palavras Chave: CRM, construção civil, TI 
 
1. Introdução 

No paradigma comercial atual, é clara a 
mudança do comportamento empresarial em 
relação a seus produtos e clientes. Ao contrário 
do que acontecia há algumas décadas atrás, as 
empresas de hoje em dia, para se manterem no 
páreo em qualquer área de negócio, buscam um 
constante aperfeiçoamento de seus produtos e/ou 
serviços. E não é para menos, já que, com tantas 
instituições fiscalizadoras (como o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO)), certificados 
de qualidade (ISO 9001), a fácil transmissão de 
informação e a concorrência sempre maior e 
melhor, a tendência é de que os clientes de 
qualquer negócio fiquem sempre mais exigentes. 

Assim sendo, parece natural que o novo 
objetivo das empresas seja o comprometimento 
com a satisfação plena do cliente, de modo que 
esta satisfação se transforme na fidelização do 
mesmo. 

Segundo Bretzke (2000, p.28), “a 
tecnologia da informação influencia 
profundamente a maneira de se fazer negócios, 
pois possibilita que a empresa implante uma 
estratégia de gerenciamento do relacionamento 
do cliente, adotando definitivamente o marketing 
de relacionamento”. 

É exatamente neste ponto que o 
Customer Relationship Management (CRM) é 
vital. CRM, ou Gerenciamento do 
Relacionamento com o Cliente, tem como 

objetivo principal a fidelização do cliente, 
através da mudança de processos e do 
comportamento em relação a este cliente, 
aprimorando o setor de marketing da empresa 
com uma nova estratégia, mais eficiente e eficaz. 

Como não poderia deixar de ser, na 
situação atual, é impossível pensar em processos 
e mudanças empresariais sem pensar em 
Tecnologia da Informação (TI). O setor de 
tecnologia da informação é fundamental no 
processo de CRM pois é através de um (ou mais) 
sistema de informação que a empresa abrirá as 
portas para o CRM. Com uma ferramenta 
tecnológica de uso diário e com grande 
capacidade de síntese e processamento de 
informações, torna-se simples a tarefa de 
extração de conhecimento a partir de uma 
grande massa de dados. 

O CRM então pode (e deve) ser 
implantado a partir de uma série de mudanças 
empresariais, englobando a reengenharia dos 
processos corporativos e a mudança de uma 
série de alterações na cultura da empresa e na 
estrutura da mesma. 

Ainda segundo Bretzke (2000, p. 28): 
“hoje, as empresas precisam ir além do uso da 
tecnologia para organizar os dados e 
compartilhá-los com toda a empresa. Os 
sistemas de TI precisam ser usados para 
enriquecer o relacionamento e não somente 
automatizar formas de atendimento e 
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comunicação que já podem ser consideradas 
arcaicas, em função do novo ambiente 
competitivo. 

A estratégia de CRM dispõe da 
tecnologia que permite enriquecer o 
relacionamento com os clientes, coletar 
informações sobre qualquer contato que ocorra 
por qualquer meio, on-line e em tempo real, da 
mesma forma que os dados de vendas e 
financeiros, e realizar as análises dos clientes de 
forma mais flexível”.  
 
 
2. Etapas de implantação 

Na primeira etapa, “Definição e 
planejamento do modelo de relacionamento com 
o cliente”, deve-se firmar um modelo de 
comportamento em relação ao cliente. Devem-se 
definir quais são os pontos de relacionamento 
com o cliente, ou seja, quais as situações que 
gerarão um contato com o cliente, e porventura, 
mais informações sobre o mesmo. Além disso, 
um modelo de relacionamento padrão deve ser 
definido. Para isso, temos cinco modelos 
diferentes: relacionamento básico, reativo, 
responsável, proativo e societário. 

Para definir o modelo de relacionamento, 
é necessário primeiramente definir o investimento 
em marketing da empresa. Conforme BRETZKE 
(2000), quanto maior o investimento, melhor 
pode ser o relacionamento. Os cinco modelos 
estão em ordem do menor montante de recursos 
necessários para o maior. 

Em seguida, a empresa deve definir o 
tipo de comunicação utilizada, deve escolher 
entre comunicação de massa, segmentada, 
continuada e um a um. 

Por último, mas não menos importante, 
deverá ser definido de que modo irá acontecer a 
fidelização do cliente, ou seja, quais são as 
ofertas do relacionamento. Para garantir a 
permanência e a fidelidade de um cliente é 
necessário também oferecer algo em troca. 
Algumas estratégias são: o modelo educativo, o 
de valor agregado, o contratual e o de 
recompensa. 

O melhor modelo de relacionamento com 
o cliente com certeza é uma mistura de conceitos. 
Para começar, o modelo de relacionamento ideal 
é o societário, porém, não com todos os clientes. 
A empresa deve identificar quais os CMV e CMP 
e com eles, sim, utilizar um modelo societário. 
Com os clientes de menor valor e menor 

potencial, pode-se utilizar um mix dos outros 
modelos de relacionamento. 

O modelo de comunicação utilizada 
também é muito importante. Antes de fechar 
uma venda é importante a comunicação um a 
um. A comunicação continuada deve ser 
utilizada com os melhores clientes, antes e 
depois da venda. A comunicação em massa deve 
ser utilizada para divulgar o nome da empresa e 
a comunicação segmentada pode ser utilizada 
com maior ROI. 

Já as ofertas de relacionamento são 
difíceis de estabelecer neste mercado. A 
utilização dos modelos educativos e contratual 
não é possível. O modelo de recompensa seria 
muito difícil de aplicar, restando apenas o 
modelo de valor agregado. Porém, mesmo o 
modelo de valor agregado pode não ter garantia 
significativa. Por isso, a criatividade pode levar 
aos diferenciais competitivos neste quesito. 

A segunda etapa, “Redesenho dos 
processos”, lida com toda a estrutura da empresa 
que tem alguma responsabilidade sobre o 
cliente, não apenas a fronte do atendimento, 
como o Call Center ou o vendedor. Todos estes 
processos devem ser reavaliados e discutidos, e 
a partir disto, redesenhados. 

BREZTKE (2000) comenta que “neste 
momento, é recomendável contar com a 
experiência de uma consultoria, que, além de 
usar uma metodologia consagrada, fará o 
levantamento e o redesenho sob a perspectiva 
externa, focando além dos limites 
departamentais e das limitações operacionais”. 

Um problema deste enfoque é a 
resistência de muitas empresas. Assume-se que o 
processo pode tomar muito tempo e ser muito 
oneroso. Para BRETZKE (2000 apud Lee), “a 
empresa precisa passar por essa fase, porque 
80% das falhas na implantação de CRM devem-
se a falta de planejamento”. BRETZKE (2000 
apud Lee) ainda cita Lee quando ele pergunta: 
“se a empresa não tem tempo e recursos para 
planejar, será que tem para fazer de novo?”. 

A consultoria é uma ótima opção para o 
redesenho dos processos de atendimento, porém, 
nem todas as empresas possuem recursos para 
contratar a consultoria externa. Para as empresas 
que se enquadram nesta categoria, o ideal é 
preparar um recurso humano já existente na 
empresa para ajudar neste processo. 

Pouco se pode dizer sobre a terceira 
etapa. É apenas a escolha da solução, a solução 
deve-se basear no modelo de relacionamento 
com o cliente e, de preferência, deve ser uma 
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solução customizada para ir de encontro com as 
necessidades da empresa. 

“É a aplicação, em toda a empresa, do 
processo de revisar a forma de pensar o negócio. 
Técnicas, tecnologias e processos são agora 
implantados para materializar a estratégia de 
CRM, incluindo tele marketing receptivo e ativo, 
informatização da força de vendas, terminais 
ponto-de-venda, canais virtuais e muito mais” 
(BRETZKE, 2000). 

Neste momento, cada uma das atividades 
de relacionamento com o cliente deve ser 
regularizada para obedecer ao modelo de 
relacionamento proposto. Todas as atividades 
devem seguir um fluxo que faça sentido, sempre 
registrando as informações de cada atendimento, 
para assim, obter mais informações do cliente em 
um ciclo crescente. 
 
3. Estratégia de Marketing 

Como o setor da construção civil é 
diferenciado, a estratégia de marketing de um 
CRM neste setor deve ser também diferenciada. 
Deve ocorrer uma adaptação das quatro 
atividades do CRM (as quatro estratégias da 
metodologia IDIP: Identificar, Diferenciar, 
Interagir e Personalizar). 

A primeira estratégia, Identificar: este é o 
ponto primordial da estratégia. É necessário um 
sério estudo para identificação da carteira de 
clientes que a empresa já possui. Estabelecer uma 
estratégia de prospecção eficiente é fundamental 
para a continuidade da implantação do CRM. 

Uma grande vantagem do setor são os 
plantões de venda. Muitos prospects visitam os 
plantões de venda por vontade própria, ou seja, já 
estão predispostos a comprar. É importante colher 
informações destes clientes mesmo que não 
fechem a venda futuramente. O ideal é uma 
ferramenta de auxílio ao vendedor do plantão de 
venda para que o mesmo possa inserir a maior 
quantidade de dados possível dos prospects que o 
visitam. A ferramenta de mineração de dados 
pode nos dizer muitas coisas a partir destes dados. 

A segunda estratégia, Diferenciar: Um 
aspecto importante desta etapa em um CRM para 
a construção civil é, primeiramente, definir quem 
é prospect e quem é cliente. Além disso, deve-se 
fazer a busca pelos clientes CMV e CMP. Ambos 
são importantíssimos em busca de um maior 
retorno sobre investimento (ROI). Também se 
deve buscar a diferenciação dos prospects, se 
possível encontrando apenas os CMP, pois entre 
os prospects não é possível encontrar os CMV. 

A terceira estratégia, Interagir: Para a 
construção civil, o melhor método de interação 
com os clientes depois da venda é colher o 
feedback do cliente. A avaliação da satisfação 
do cliente se torna mais fácil neste setor. Um 
sistema de controle de pós-venda (leia-se 
assistência técnica) pode preencher as 
necessidades desta área. A partir deste sistema 
também é possível ter um controle de qualidade, 
com informações colhidas a partir dos 
problemas dos clientes. 

A quarta e última estratégia, 
Personalizar: O passo seguinte é a 
personalização do produto. A partir da interação 
com os clientes e prospects, deve-se buscar 
entender as necessidades e vontades do cliente. 
Oferecer um produto personalizado aos moldes 
do cliente e saber para quais clientes oferecer o 
produto é o ponto crítico deste momento. 

Antes de começar a projetar um 
empreendimento é necessário descobrir as 
necessidades do cliente e do mercado, para 
assim, estabelecer os moldes do produto lançado 
de modo a cobrir as expectativas dos clientes. 

 
4. Mudanças Necessárias à Implantação 

A mudança cultural é o ponto principal 
de mudança na estratégia do CRM. Todos os 
níveis hierárquicos da empresa devem alterar 
sua postura em relação ao cliente e se adaptarem 
para atendê-lo de forma completa. 

Segundo BRETZKE (2000), “a 
empresa, no decurso de sua transformação para 
atuar com CRM, enfrentará três obstáculos: 
resistência organizada, aprendizagem lenta e 
esquecimento rápido”. Para resolver o problema, 
é necessário que a empresa transpareça sua 
posição para seus funcionários, deixando claro 
suas idéias em relação à adaptação e demonstrar 
sua nova visão. 

Uma adaptação da infra-estrutura da TI 
é quase obrigatória. Primeiramente pela escolha 
da ferramenta de CRM que irá auxiliar a 
empresa a gerenciar o processo de CRM. 
Existem muitas ferramentas de CRM disponíveis 
no mercado, que podem gerenciar qualquer tipo 
de empresa. Porém, um sistema exclusivo de 
gestão do setor traz comodidade e certeza de que 
esta ferramenta irá se encaixar nas 
características da empresa. Apesar de não 
existirem ferramentas para o setor auto-
aclamadas de CRM, existem ferramentas de 
ERP que englobam a gestão da estratégia de 
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CRM com perfeição. O SIENGE, ERP produzido 
em Florianópolis é um exemplo. 

Adaptações de hardware também são 
necessárias. Com a utilização da combinação de 
data warehouse e data mining, deve-se ter um 
servidor de aplicações disponível exclusivamente 
para esta finalidade. Os ganhos de tempo da 
empresa valerão a pena o investimento, que já 
não é tão grande, visto que os produtos da área de 
TI estão acessíveis e baratos. 

Para implantar uma estratégia de CRM na 
empresa de construção civil também é necessária 
a criação de um Call Center. Não um serviço de 
Call Center, terceirizado, sem conhecimento 
competente das atividades da empresa, mas um 
serviço local, formado por responsáveis desta 
área. 

Para este serviço ser realizado com 
eficácia e eficiência, é necessário que o Call 
Center esteja ligado a duas partes do sistema de 
CRM: o sistema de Pré-Venda (ou Pró-Venda) e 
o sistema de Pós-Venda (Assistência Técnica). 

Propomos um sistema de atendimento 
Call Center de três camadas: 
• Camada 1: Os funcionários desta camada 
são responsáveis pela abertura de atendimentos 
dos clientes e/ou prospects, tentando, se possível, 
encerrar o chamado ainda neste nível, tirando a 
dúvida ou resolvendo o problema do cliente. Se o 
chamado não puder ser resolvido na primeira 
camada, existem duas opções: a primeira é 
repassar o atendimento para o setor de vendas, 
pois o cliente está interessado em uma compra; a 
segunda é repassar para a segunda camada, pois o 
problema ou a dúvida não pode ser resolvida pela 
camada 1. Neste caso, deve-se repassar o 
atendimento para o responsável pela área de 
dúvida ou problema do cliente. 
• Camada 2: Profissionais com maior 
conhecimento das atividades corriqueiras da 
empresa, capazes de resolver dúvidas e problemas 
de clientes com maior precisão. 
• Camada 3: Caso o atendimento não seja 
encerrado em nenhuma das camadas anteriores, 
ele chega a esta camada. Ela é formada por 
especialistas, seja por pessoas com conhecimento 
mais amplo da empresa ou por funcionários com 
função operacional. 

Exemplo do funcionamento do Call 
Center: A empresa Construtora S.A., lançou seu 
empreendimento Edificações de Moradia. Muitos 
clientes compraram apartamentos neste prédio. 
Depois de dois meses, o Sr. João, que comprou 
um apartamento no prédio, teve problemas no 
gesso de seu banheiro, que acabou caindo. Ele 

liga para o Call Center da empresa que construiu 
o prédio. O atendente da camada 1 o atende, ele 
explica a situação e o atendente pede mais 
informações sobre o problema, registrando-o no 
sistema de assistência técnica. Sem saber como 
resolver o problema do Sr. João, o atendente da 
camada 1 o repassa para o atendente da camada 
2. Antes de atender ao Sr. João, o atendente da 
camada 2 já está sabendo do seu problema. Ele 
então conversa com o Sr. João e marca uma 
visita em seu apartamento para avaliação do 
problema. Depois da avaliação do problema, o 
atendente da camada 2 chama o atendente da 
camada 3, um funcionário que acaba com o 
problema do Sr. João, recolocando o gesso de 
seu banheiro. 
 
5. Comparativo de ferramentas do 

mercado 

TOTVS: Apesar de ter um ERP voltado 
para a construção civil, a ferramenta de CRM da 
TOTVS é genérica, ou seja, não é totalmente 
voltada para as necessidades de uma empresa de 
construção civil. 

SAP: A ferramenta ERP da SAP não é 
feita exclusivamente para o setor da construção, 
por isso, sua solução de CRM também não o é, 
apesar de que esta ferramenta é mais completa 
do que a ferramenta TOTVS. 

Dynamics: O Dynamics CRM também é 
uma ferramenta genérica (esta é uma ferramenta 
exclusiva de CRM, ou seja, ao contrário das 
outras duas, não contém uma solução completa 
integrada com ERP), ou seja, não totalmente 
voltada para o setor estudado. Apesar disto, o 
Dynamics possui certo nível de adaptação, e 
com isso pode-se tornar melhor aplicado ao setor 
da construção civil. 
 
6. Diagrama Proposto 

Para finalizar o estudo da aplicação de 
uma estratégia de CRM para o setor da 
construção civil, é proposto um diagrama 
mostrando a integração dos sistemas 
relacionados ao CRM. No diagrama proposto 
abaixo, vemos a integração dos sistemas de 
Vendas, Prospecção, Locações, Contas a 
Receber e Pós-Vendas com o CRM. Além disso, 
podemos perceber a integração do sistema de 
CRM com um provável ERP que possa existir 
ou ser aplicado na empresa de construção civil. 
Por último, como sistema auxiliar, integrando 
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informações do sistema de Pós-vendas e do ERP, 
existe o sistema de controle de qualidade. 
 
7. Conclusão 

Este trabalho abordou um estudo sobre 
CRM para o mercado da construção civil. Foi 
feita uma pesquisa sobre o que são as melhores 
decisões para a implantação deste tipo de 
gerência na área. 

Nos primeiros capítulos, estudamos os 
principais conceitos sobre do que se trata o CRM. 
Vimos os conceitos do marketing e de como ele 
influencia a estratégia de CRM no capítulo 2. 
Vimos também os conceitos do próprio CRM no 
capítulo 3. Suas estratégias, como ele deve se 
comportar, os tipos de CRM, e como se dá a 
implantação. 

No capítulo 4 tivemos uma longa 
abordagem sobre o setor da construção civil, sua 
influência na economia brasileira, sua situação 
atual, as tendências futuras e a diferenciação 
deste setor. 

No capítulo 5, podemos realizar o estudo 
da aplicação de uma estratégia de CRM no 
mercado da construção civil. Podemos estipular 

as melhores estratégias e os meios de executá-las 
da melhor maneira possível. 
A estratégia proposta não deve ser tomada como 
verdade absoluta, apesar de facilitar os esforços 
de planejamento da estratégia de CRM. Toda 
empresa, antes de implantar uma solução de 
CRM, deve aprender a adaptá-la às suas 
necessidades. 
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