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Resumo 

Esta dissertação analisou a influência de um projeto de gestão do relacionamento 

com o cliente (CRM) sobre os processos operacionais de inovação de produtos. A 

pesquisa visou descrever os elementos que motivaram a alta direção a implementar 

tal projeto, as mudanças ocorridas no processo de inovação de produtos, seus efeitos 

práticos no portfolio de produtos e as dificuldades operacionais associadas ao 

projeto. O estudo de caso se deu numa das maiores empresas do setor de segurança 

do país e que vem implementando seu projeto CRM desde 2002. Foram conduzidas 

três rodadas de entrevistas com pessoas-chave no processo de inovação de produtos 

da empresa – um diretor, nove gerentes e três analistas – promovendo uma visão 

longitudinal. Um roteiro de entrevista foi elaborado a partir da revisão bibliográfica, 

nas áreas de inovação, mudança organizacional, marketing de relacionamento, 

tecnologia da informação e CRM. Os dados foram analisados com as técnicas de 

análise de conteúdo e léxica. Apesar da organização ser relativamente voltada para a 

inovação, ter espírito empreendedor e ser descentralizada, as mudanças no processo 

de inovação de produtos concentraram-se mais na qualidade das informações 

disponíveis que nos processos em si, que continuavam pouco estruturados, informais 

e com pouco envolvimento dos clientes. Mesmo assim, o projeto CRM proveu o 

suporte para o lançamento de pelo menos 3 novos produtos nos últimos 4 meses. 

 

Palavras-chave: Inovação de produtos. CRM. Relacionamento. Mudança 

organizacional e TI. 



 

Abstract 

This dissertation analyzed the influence of a customer relationship management 

(CRM) project implementation on the operational processes of product innovation. 

This research aimed to describe the motivation elements that made the upper 

management to implement the CRM project, the changes in the product innovation 

process, the practical effects to the portfolio of products and the operational 

difficulties related to the project. This case study took place at one of the largest 

Brazilian companies in the security industry which has been implementing it’s CRM 

project since 2002. Three cycles of interviews were conducted with the key people 

involved in the company’s innovation process – one director, nine top managers and 

tree analysts, giving a longitudinal view. An interview guide was developed based on 

the literature review in the areas of innovation, organizational change, relationship 

marketing, information technology, and CRM. Data were analyzed using content and 

lexical analysis. Despite its innovative and entrepreneurial spirit, the longitudinal 

view of this research showed that the changes in the innovation process are still low. 

Although the innovation process in the organization was not perceived as formal and 

structured, and without a real involvement of its clients, the CRM project had 

already given a decisive support to at least tree new products in the last four months. 

 

Key words: Product innovation. CRM. Relationship. Organizational change and IT. 
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1 Introdução 

 

Conhecer seus clientes e identificar suas necessidades era inimaginável 

para a maioria das grandes empresas do início do século XX. O marketing era 

orientado para a produção. Tempos depois, o marketing se voltou para as vendas, 

procurando clientes interessados em seus produtos. Só por volta dos anos 50 é que 

algumas empresas começaram a despertar para a necessidade de produzir o que os 

clientes queriam e necessitavam. Eram os primórdios da orientação para o cliente, da 

coordenação e integração de todas as atividades do marketing e do foco na 

rentabilidade da empresa a longo prazo (BRETZKE, 2000; BARNES, 2002). 

Durante os anos 60, as estratégias de marketing visavam dar suporte à 

ascensão dos grandes conglomerados. Era o auge da diversificação de produtos e de 

mercados (GORDON, 2002), que tinha como principais estratégias competitivas a 

economia de escala e escopo, obtidas com o volume das operações internacionais e 

as barreiras de entrada (CHANDLER, 1992). 

Em contraposição, durante os anos 70 e 80 as empresas seguiram o 

caminho da concentração em seus negócios básicos, procurando conquistar uma 

maior fatia de mercado nas regiões de maior lucratividade. Também nessa época 

surgiram produtos mais sofisticados para um público mais exigente: era o início da 

segmentação de mercados (GORDON, 2002).  

Nos anos 90, houve uma forte contração dos mercados sofisticados. 

Surgiram a reengenharia e o foco na eficiência dos processos organizacionais, mas 

ainda com as regras e modelos de negócios dos anos 80. Na segunda metade da 
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década, o ambiente empresarial já tinha a marca da instabilidade que se verifica até 

os dias atuais: geopolítica, econômica, de desregulamentação e tecnológica 

(TAPSCOTT; CASTON, 1995). O quadro 1 (1) mostra como Bretzke (1999) resume 

essa evolução do marketing. 

Era Período Orientação 

Era do marketing de 
massa Anos 50 e 60 Produção em massa e busca por um 

maior número de consumidores 

Era da segmentação Década de 70 Esforço de marketing para grupos 
de consumidores mais homogêneos 

Era do nicho Década de 80 
Foco em mercados específicos para 

vencer a barreira de entrada no 
mercado. 

Era do cliente Década de 90 
Individualização no tratamento do 
consumidor; produtos e serviços 

com mais qualidade. 

Era do tempo real Atual 
Ampliação do escopo do marketing 

e estabelecimento de 
relacionamentos duradouros. 

Quadro 1 (1): Evolução do marketing. 
Fonte: baseado em Bretzke (1999). 

 

Foi nesse ambiente dinâmico que muitas empresas optaram pela 

estratégia competitiva da diferenciação (PORTER, 1998), “escolhendo uma 

perspectiva de serviço como sua abordagem estratégica” (GRONROOS, 2003, p.19) 

e pelo marketing focado na customização para segmentos, tendo na tecnologia da 

informação (TI) um de seus pilares de sustentação e potencialização (BRETZKE, 

2000). Elementos como as redes de computadores, a internet, os web sites, os 

grandes gerenciadores de bancos de dados, os data warehouses, as ferramentas de 

data mining e os sistemas integrados de gestão (ERP) podem ser vistos como alguns 

dos habilitadores dessa revolução nos conceitos de marketing e, até mesmo, de 

gestão empresarial. 

Entretanto, “os benefícios trazidos pela TI são marginais se apenas 

impostos sobre as condições organizacionais existentes, especialmente nas 
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estratégias, estruturas, processos e cultura.” (VENKATRAMAN, 1994, p.74). Além 

das mudanças tecnológicas, são necessários ajustes na interdependência dos 

processos de negócios. 

Segundo Gordon (2002), a gerência do relacionamento com o cliente, 

mais conhecida no mercado como customer relationship management (CRM), surge 

como um novo modelo de negócios, aliando tecnologia aos componentes humano e 

estrutural, viabilizando o gerenciamento do relacionamento entre as pessoas 

(clientes, fornecedores, distribuidores, funcionários, diretores e acionistas) e 

buscando criar e manter relacionamentos duradouros através da criação de mais 

valor para as partes a longo prazo. 

Saini (2003) vislumbra o CRM como um modelo de negócios que facilita 

a implementação do marketing de relacionamento, pois atua como integrador das 

atividades de marketing na conquista, retenção e micro-gerenciamento da 

rentabilidade dos clientes a longo prazo, utilizando a tecnologia para conectar todos 

os pontos de contato do cliente com a empresa. 

Relacionamentos duradouros são ainda mais relevantes quando se trata 

do segmento de serviços, que, na maioria das nações, tem participação econômica 

superior à industrial (GRONROOS, 2003). Daí advém a importância estratégica da 

inovação e dos processos de desenvolvimento de novos serviços como diferencial 

competitivo (ALAM, 2002). 

Por conta de suas características de intangibilidade, heterogeneidade, 

perecibilidade e inseparabilidade entre criação e consumo (ZEITHAML et al., 1985; 

LOVELOCK; WRIGHT, 2001), os serviços freqüentemente envolvem o consumidor 

em sua execução e a compra dos serviços tende a envolver um compromisso mais 
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longo e uma maior intimidade entre quem oferece e quem consome o serviço 

(ALAM; PERRY, 2002). 

Adicionalmente, estudar os processos de inovação de produtos desde a 

eclosão das idéias, passando por sua modelagem e aprovação pela alta direção e indo 

até sua disponibilização para o mercado é um fator-chave para a determinação do 

próprio sucesso da idéia e da organização como um todo, principalmente neste 

cenário de competição global (CHRISTENSEN, 2003). 

Por isso mesmo, estudar o processo de desenvolvimento de novos 

serviços e a participação dos consumidores neste processo se mostra tão relevante, 

ainda mais quando a organização implementa um projeto de CRM. 

Dessa forma, dada a dimensão das mudanças vislumbradas com a 

implementação de um processo de CRM, emerge a seguinte reflexão: quais são os 

impactos nos processos operacionais de inovação de produtos decorrentes da 

implementação do CRM em empresas de serviços ? 

Para avaliar esta questão, esta dissertação está estruturada em seis 

capítulos. A definição do problema de pesquisa, seus objetivos geral e específico, e 

as justificativas para escolha de presente estudo estão no capítulo 2. O referencial 

conceitual que norteou a pesquisa está dividido em três grandes temáticas inter-

relacionadas, desenvolvidas ao longo do capítulo 3: a questão organizacional, a do 

marketing e a da tecnologia da informação. O capítulo 4 é dedicado à metodologia 

empregada e ao delineamento da pesquisa. Os resultados obtidos e sua análise são 

trabalhados ao longo do capítulo 5, ficando as conclusões resultantes e as limitações 

da pesquisa para o capítulo 6. 
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2 Contexto de estudo 

 

Este capítulo tem por meta justificar a escolha do problema, apresentar 

os objetivos e justificar a importância desta pesquisa. 

2.1 Definição do problema 

Dado o ambiente de alta instabilidade e competitividade em que estão 

inseridas quase todas as empresas da atualidade, estabelecer relações duradouras e de 

valor com clientes, fornecedores, funcionários, dirigentes e acionistas deve ser um 

objetivo estratégico e o CRM se propõe a ser esse todo integrado que através de 

pessoas, processos e tecnologia, viabiliza essa transformação organizacional (FEYO, 

2001; MANZIONE JR., 2001; STONE et al., 2002). 

Entretanto, essa transformação organizacional proposta pelo CRM requer 

mudanças organizacionais significativas, como o redesenho dos processos de 

negócio, a autonomia e o auto-gerenciamento, a melhoria do clima organizacional, a 

segmentação de clientes, a inovação de produtos, a eficiência operacional para o 

aumento da qualidade percebida pelo cliente, o aumento da responsividade da 

empresa no atendimento a novas necessidades de seus clientes e, certamente, a 

implantação das tecnologias de relacionamentos e dos sistemas integrados de gestão 

(GUMMESSON, 1994; SWIFT, 2001; NANCARROW et al., 2003). 

Destarte, essas mudanças podem vir a influenciar tanto o sistema 

institucional quanto o sistema de gestão, como afirma Beuren (1998). No sistema de 
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gestão, essas mudanças podem ser vistas em três sub-sistemas: social, informacional 

e organizacional, como geradores de impactos tanto no nível estratégico como no 

operacional. 

No nível estratégico, questões como planejamento estratégico de 

marketing e novos canais de comunicação e distribuição de produtos e serviços, 

entre outras, são as mais desafiadoras para uma organização que implementa o CRM. 

No nível operacional, implementar com sucesso essas mudanças é um 

enorme desafio, em especial no tocante à inovação de produtos e serviços e à 

articulação mais efetiva dos já existentes, através do aumento do volume das vendas 

(up-selling) e das vendas cruzadas (cross-selling), aumento da lucratividade por 

cliente e da atração de clientes com maior potencial de lucratividade. Tais atividades 

deverão ter como base o conhecimento de mercado e a experiência com os clientes, 

resultantes do marketing de relacionamento e do uso intensivo da TI (MCKENNA, 

1992; BRETZKE, 2000; SWIFT, 2001). 

Dentro desse universo, esta pesquisa procurou compreender as mudanças 

ocorridas nos processos operacionais que cercam a inovação de produtos, partindo da 

visão única de clientes propiciada pelo CRM e de uma maior interação cliente-

organização nos processos de inovação de produtos, buscando averiguar como são 

afetados os processos operacionais de inovação de produtos1 com a implementação 

de um projeto de  CRM. 

Centrando o foco nas mudanças vivenciadas pelas pessoas, na 

redefinição dos processos e no aporte de tecnologias durante a implementação do 

projeto de CRM, acredita-se ser possível compilar um repertório significativo de 

                                                 

1 Vale ressaltar que a expressão “inovação de produtos”, neste texto, estará englobando também os 
serviços, que são a essência do segmento em estudo. 
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mudanças, tanto sob a perspectiva dos funcionários como dos dirigentes dessa 

organização. 

A figura 1 (2) além de mostrar os diversos atores envolvidos no contexto 

do problema, demonstra  também como são tênues essas fronteiras entre o que se 

pode chamar de relacionamentos interorganizacionais e intra-organizacionais, 

reforçando a necessidade de ferramentas de gestão como as propostas pelo CRM. 

 

Fornecedores Clientes Organização

Funcionários 
Unidades de 

Negócios Departamentos 

Parceiros Sociedade 

Governos 

Figura 1 (2): Contexto do problema. 
Fonte: baseado em Gummesson (1994); Morgan; Hunt (1994); Feyo (2001); Stone et al. (2002). 

2.2 Objetivos 

Esta seção destina-se à apresentação dos objetivos da pesquisa, 

ampliando seu entendimento. 



22 

2.2.1  Objetivo geral 

A pesquisa se deu numa das maiores empresas de segurança do Brasil, 

que há mais de dois anos vem vivenciando a implementação de seu projeto de CRM. 

O objetivo geral foi o de analisar como foram afetados os processos operacionais de 

inovação de produtos com a implementação de um projeto de CRM. 

2.2.2  Objetivos específicos 

Considerando a implementação do projeto de CRM na organização em 

estudo e seus efeitos, foram identificadas e analisadas as modificações vivenciadas 

no ciclo da adoção da técnica, ao longo de um certo período. Mais especificamente, 

neste período, buscou-se: 

a) analisar os principais fatores, tanto organizacionais como de TI, 

motivadores do projeto CRM; 

b) identificar as mudanças ocorridas no processo de inovação de 

produtos, sob a ótica do CRM; 

c) avaliar o uso intensivo de dados, provenientes do CRM, nos 

processos de inovação de produtos; 

d) relatar dificuldades operacionais associadas à implementação do 

CRM; 

e) apurar os efeitos da prática do CRM no portfolio de produtos. 
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2.3  Justificativa 

A implementação do CRM é mais estudada sob a ótica do cliente e da 

tecnologia, por isso buscar uma nova visão - mais introspectiva - e estudar os 

impactos do CRM nos processos organizacionais ganha uma relevância ainda maior 

para a formação do conhecimento na área. 

Do ponto de vista tecnológico, buscou-se estudar e entender a tecnologia 

de CRM sem o viés tecnicista, mas cobrindo todo o espectro de transformação 

organizacional que ela causa, principalmente na eficientização de processos. 

Ver as mudanças professadas pelo CRM transformando uma empresa de 

um setor sem tanta tradição de inovação, também é mais um atrativo da pesquisa. 

Adicionalmente, buscou-se analisar a influência do estilo de liderança e do 

empreendedorismo corporativo na motivação das pessoas para a inovação de 

produtos, pois atualmente o diferencial competitivo das pessoas não está mais na sua 

capacidade de adaptação às mudanças, mas sim, na sua capacidade de iniciar estas 

mudanças (FILION; DOLABELA, 2000). 

Ademais, desenvolver um estudo sobre uma empresa que efetivamente 

esteja implementando o modelo de gestão proposto pelo CRM pode contribuir, em 

muito, para aprofundar os conhecimentos sobre esse tema e para garantir que os 

principais problemas e barreiras sejam devidamente trabalhados pelas organizações. 

A escolha de uma empresa de serviços se deu não só por conta desse 

setor ter uma participação significativa na geração do PIB nacional e internacional, 

mas também por ser o setor onde cada experiência de serviço é um momento da 

verdade, um momento crítico onde o serviço é produzido e consumido (CARLZON, 

1994; GIANESI; CORRÊA, 1994), justificando ainda mais, o uso de ferramentas de 

gestão desse relacionamento. Além disso, escolher uma empresa desse setor com 
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atuação nacional pode promover um entendimento mais amplo do próprio segmento 

de serviços, tão importante para as economias emergentes. 

Por fim, parece relevante estudar a temática dos processos de 

desenvolvimento de novos serviços visto que existem pouquíssimos trabalhos 

versando sobre o assunto. 



25 

3  Referências conceituais 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que nortearam o 

trabalho, através de uma revisão de literatura. Como esta dissertação enfocou a 

inovação de produtos sob as óticas do CRM, do marketing, da TI e das mudanças 

organizacionais, estes serão os principais pontos focais desta revisão de literatura, 

como apresentado na figura 2 (3). As questões relativas à organização e ao cliente 

não foram exploradas para que fosse possível restringir o foco do estudo. 

 

 
Figura 2 (3): Articulação conceitual da pesquisa 
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3.1  Cultura organizacional 

A cultura organizacional pode ser vista como uma construção política, 

um instrumento utilizado pelos atores sociais para regular suas interações de forma a 

obter um mínimo de cooperação necessária à concretização de objetivos do grupo 

organizacional. Essas interações envolvem os hábitos, valores compartilhados, 

crenças, formas de interação e conduta e afetam todos os aspectos da organização: 

estrutura, estratégia, processos e sistemas de controle (DESHPANDÉ et al., 1993; 

MOTTA; CALDAS, 1997; MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

Cultura organizacional pode ser tipificada de diversas formas. Numa 

pesquisa empírica realizada junto a 50 corporações japonesas, Deshpandé et al. 

(1993) examinaram a relação entre cultura organizacional, orientação para o 

consumidor, inovação e desempenho de mercado. Emergiram dessa pesquisa quatro 

tipos de cultura organizacional: voltada para o mercado, adhocracia, clã e 

hierárquica. 

Uma cultura voltada para o mercado enfatiza a vantagem competitiva e a 

participação de mercado e tem como atributos dominantes a competitividade e o 

atingimento de metas. A adhocracia enfatiza a inovação, o crescimento e a aquisição 

de novos recursos e tem como principais atributos o empreendedorismo, a 

criatividade e a adaptabilidade. A cultura do tipo clã concentra-se no 

desenvolvimento dos recursos humanos, no comprometimento e na moral e tem 

como atributos a coesão, a participação, o trabalho em equipe e o senso de família.  

A cultura hierárquica enfatiza a estabilidade, a previsibilidade e operações mais 

moderadas e tem como atributos as regras e regulamentos, a ordem e a uniformidade. 

Deshpandé et al. (1993) concluíram que existe correlação positiva entre 

o desempenho e a orientação para o mercado, que as empresas com cultura voltada 
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para o mercado e as empreendedoras (adhocracias) tiveram uma performance maior 

que as dominadas pela coesão interna (clãs) e pelas regras (hierárquicas). Eles 

concluíram ainda que quanto maior o foco na inovação, maior o desempenho da 

companhia. 

3.2  Empreendedorismo corporativo 

Conceitualmente, empreendedorismo está ligado ao fazer algo novo, 

diferente, mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, explorar novas 

oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação, a criação de valor, os 

processos e os recursos (STEVENSON, 1993; MORRIS; KURATKO, 2002). 

Filion e Dolabela (2000) definem empreendedor como uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visões. Essas visões seriam imagens, projetadas no 

futuro, do lugar que se quer ver ocupado pelos seus produtos no mercado, assim 

como a imagem projetada do tipo de organização necessária para conseguí-lo. Como 

principais elementos de suporte à formação dessa visão, todos se influenciando 

mutuamente, citam a auto-imagem, a energia para o trabalho, seu estilo de liderança, 

sua compreensão sobre o setor em que atua, sua rede de relacionamentos e o espaço 

que precisa para crescer. 

Por outro lado, o empreendedorismo pode ser aplicado e praticado sem a 

criação de uma nova organização, sendo então chamado de empreendedorismo 

corporativo e destacando o papel do empreendedor e a busca e o desenvolvimento da 

inovação (PINCHOT III, 1989). 

O empreendedorismo corporativo está diretamente relacionado com a 

obsessão pela oportunidade em termos de sua identificação, avaliação, captura e 
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exploração. É uma forma de pensar e agir obsessivamente ligada a oportunidades, 

holística por natureza, com uma liderança equilibrada e com o propósito de criar de 

valor. Tem como principais dimensões a inovação, a propensão a assumir riscos e a 

proatividade (TIMMONS; SPINELLI, 2003). 

Assim, o empreendedorismo corporativo conduz à criação de novas 

competências e posicionamentos estratégicos, podendo ser visto como a soma da 

inovação que a empresa pratica e desenvolve, de sua renovação e de seus esforços 

para implementação de novos negócios. A inovação envolvendo a criação e 

introdução de produtos, processos e sistemas organizacionais. A renovação 

envolvendo a revitalização das operações organizacionais, através da mudança do 

escopo de seu negócio, sua abordagem competitiva ou ambos. Os esforços 

englobando o desenvolvimento ou a aquisição de novas competências que levarão à 

criação de valor para os clientes, funcionários e acionistas (DORNELAS, 2003). 

Uma forma singular de se incentivar o empreendedorismo corporativo é 

através da liderança. A liderança deve estar presente em todos os níveis 

organizacionais, pois é uma forte característica empreendedora que leva as pessoas a 

buscarem novas formas de fazer as coisas. Essa liderança pode assumir dois 

significados: o da responsabilidade formal, baseado na hierarquia, ou o 

revolucionário, focado na identificação de oportunidades e na transformação destas 

em realidade. Os líderes revolucionários devem estimular o espírito empreendedor 

incentivando a formação de equipes multifuncionais e a assunção de riscos 

calculados, reduzindo os níveis hierárquicos, implementando os fundos corporativos 

para investimento nos novos negócios, promovendo a rotatividade de cargos, o 

empowerment, o acesso irrestrito às informações e trazendo para dentro da empresa, 

a voz do consumidor (ROBBINS, 2002; DORNELAS, 2003). 
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Por fim, ligando empreendedorismo e tecnologia, MacMillan e McGrath 

(2004) afirmam que é preciso delegar poder aos gerentes de tecnologia, de modo que 

eles recorram a estratégias que associem a criação de tecnologia ao mercado-alvo, 

pois só serão bem-sucedidas no jogo tecnológico, as empresas que forem capazes de 

forjar programas de desenvolvimento tecnológico que objetivem a construção de 

negócios, não apenas a pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

3.3  Qualidade em serviços 

Uma outra dimensão que merece ser aprofundada é a da qualidade em 

serviços. Mesmo que ainda trazendo uma certa lógica de produção industrial, na ISO 

9004-2 (1991), qualidade é definida como a totalidade de aspectos, características e 

habilidades de um produto ou serviço em satisfazer necessidades explícitas ou 

implícitas dos consumidores, incluindo ainda seu design e especificação. O design de 

serviço envolve a conversão da síntese do serviço em especificações tanto para o 

serviço como para sua entrega e controle, embasada nos propósitos, políticas e custos 

da organização. A especificação define os serviços a serem providos, considerando 

que a especificação da entrega define o significado e os métodos, enquanto as 

especificações de controle de qualidade definem os procedimentos para avaliação e 

controle de suas características. 

Numa visão mais ampla, Gummesson (1998) afirma que a gestão da 

qualidade pode ter duas abordagens: externa, a partir do mercado, ou interna, a partir 

da organização. Juntas elas constituem o gerenciamento da qualidade total (TQM). 

Externamente a qualidade pode ser vista como adequação ao uso, enquanto que 

internamente ela pode ser vista como orientada pela tecnologia, estrutura 
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organizacional, sistemas, metas e valores, o que geraria produtos e serviços em 

conformidade com as especificações (GUMMESSON, 1998). 

Para Edvardsson e Olsson (1996), qualidade é algo que satisfaz 

necessidades e vai ao encontro das expectativas dos consumidores, dos funcionários 

e dos acionistas. Além disso, integrando qualidade e desenvolvimento de novos 

serviços (NSD), estes autores crêem na existência de três conceitos basilares. O 

primeiro é o de resultado para o consumidor, que é a percepção que o consumidor 

tem acerca do total de resultados obtidos. O segundo é o processo de consumidor, 

pois um serviço é gerado por um processo onde o consumidor toma parte dele como 

co-autor e ainda pode afetar seu resultado final em termos de valor agregado e de 

qualidade. Por isso mesmo, o papel, a participação e a responsabilidade do 

consumidor precisam ser estabelecidos. O terceiro é a questão dos pré-requisitos de 

serviços, que são os recursos técnicos, rotinas e procedimentos administrativos que 

precisam ser entendidos e praticados pelos clientes. 

Como os estudos sobre NSD têm centrado o foco mais em aspectos 

estruturais da oferta de serviços, Edvardsson e Gustavsson (2003) decidiram estudar 

a relação entre qualidade no ambiente de trabalho e sucesso do NSD. Diversos 

fatores corroboravam com essa idéia, como o fato dos empregados fazerem parte do 

serviço, seu conhecimento e competência serem recursos vitais para a empresa, além, 

é claro, do fato dos empregados precisarem entender e ter facilidade no trato com os 

consumidores, pois cada consumidor pode requerer um estilo diferente de 

atendimento. Como pré-requisitos mais significativos no estudo empreendido pela 

dupla citada emergiram: 

 exercitar influência e controle sobre o seu trabalho; 

 desenvolver segurança e significado; 
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 desenvolver relações sociais tanto no trabalho como através do 

trabalho; 

 manter uma distância social do trabalho; 

 manter uma boa saúde e evitar o stress negativo; 

 trabalhar em uma região com baixos níveis de violência. 

Diversos destes fatores são usuais para a área industrial, mas a diferença 

fundamental é o que os consumidores “oferecem uma chance para o 

desenvolvimento de um trabalho de equipe com significado social, já que o 

consumidor é um co-produtor em todos os processos que fazem sentido para o 

empregado” (EDVARDSSON; GUSTAVSSON, 2003, p.156), donde se conclui que 

os processos desenvolvidos no NSD devem satisfazer não só aos consumidores, mas 

também aos empregados que irão implementá-los. 

Desta forma, pode-se perceber que não basta um bom processo de 

inovação de produtos. Segundo Kotler e Armstrong (1998), é preciso que o novo 

produto tenha vantagens intrínsecas – qualidade, características únicas e valor – o 

que garantiria chances muito maiores de sucesso que outros produtos com pequenas 

inovações. 

3.4  Inovação 

Inovação está relacionada com mudança, com fazer as coisas de forma 

diferente, com criar algo novo e com a transformação do ambiente onde se está 

inserido (DORNELAS,  2003), agregando valor à empresa através da oferta de 

soluções criativas para os problemas dos clientes, induzindo assim, o crescimento da 

empresa (DESCHAMPS, 2003). 
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Para Utterback (1996) a inovação pode se dar com o produto ou com o 

processo. Com o produto isso ocorre quando algo inovador é lançado, gerando uma 

grande movimentação da concorrência no sentido de lançar suas próprias versões. 

Depois de algum tempo, cria-se um centro de gravidade em torno de um projeto de 

produto dominante. Este novo produto sintetiza as características que satisfazem os 

usuários em termos de possibilidades técnicas e opções disponíveis no mercado. 

Quando surgem alternativas e o mercado decide pelo produto mais adequado às suas 

necessidades, a competição muda de foco: é a vez do processo e suas abordagens 

baseadas em custo, escala e desempenho de produto. 

Para Oliveira (2003), inovar um produto ou processo requer uma 

abordagem centrada nos fins, ou seja, no atendimento das necessidades dos clientes. 

Essas necessidades podem ser coletadas tanto pela equipe interna da organização - 

através das centrais de atendimento, da análise de utilização, das exigências legais 

etc. – como por pesquisas quantitativas e qualitativas junto aos próprios clientes. 

Contudo, como atender a todos os itens de necessidade vislumbrados pelos clientes 

pode se tornar antieconômico, é preciso identificar a importância relativa dada pelos 

clientes a cada um desses itens, buscando a melhor relação custo versus benefício. 

Também é importante levantar, junto aos clientes, o posicionamento da concorrência 

nesses mesmos itens de necessidade. 

Conforme Peters (2001), para as empresas terem longevidade é preciso 

que elas se reinventem continuamente. Para tanto, deve-se dar mais atenção à 

criatividade que à qualidade, a descentralização deve ser radical, o espírito 

empreendedor deve ser fortalecido e os indivíduos devem procurar o auto-

desenvolvimento e reservar mais tempo para a reflexão. 
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Para Druker (2003), inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade 

para um negócio diferente. Os empreendedores buscam, de forma deliberada, as 

forças de inovação, as mudanças e os sintomas que indicam oportunidades para que 

uma inovação tenha êxito, como apresentado no quadro 2 (3). 

Fonte Exemplo 
Acaso  O inesperado acaso do Post-it. 
Incongruência  Identificação de uma incongruência entre a 

realidade como ela é e como deveria ser. 
Mudanças no processo  Sugestões de melhorias incrementais advindas dos 

clientes. 
Demográficas  Envelhecimento do público-alvo da empresa. 
Tecnológicas  Novos conhecimentos, científicos ou não, que 

podem vir a criar novos mercados. 
Percepção  Mudanças substantivas das necessidades dos 

clientes. 

Quadro 2 (3): Forças de  inovação. 
Fonte: baseado em Druker (2003). 

 

Dornelas (2003) ressalta ainda que intensificar e aperfeiçoar o processo 

de criação de novos produtos, otimizar seu processo produtivo, integrar os processos 

organizacionais, ser rápido na resposta aos clientes e antecipar-se aos concorrentes 

seriam as características dos novos conquistadores de mercado, que rapidamente 

assumem a liderança e sobrepujam os velhos gigantes. Quanto às idéias e 

oportunidades de inovação, são sugeridas três categorias, cruzando o risco e o 

retorno obtido, como apresentado no quadro 3 (3). 

Ressalte-se, em tempo, que não há garantias explícitas que idéias 

altamente criativas ou exacerbado grau de empreendedorismo, sejam elementos 

fiadores de sucesso na inovação das organizações, mesmo com o ufanismo 

encontrado na literatura sobre o tema. 
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Categoria Risco Retorno Fonte Efeitos 
Incremental Baixo Baixo Competências 

atuais 
Inovações incrementais, 
contínuas e perceptíveis; 
Melhoria de performance, 
qualidade e custos. 

Novas 
plataformas 

Médio Médio Ampliação das 
competências 
atuais 

Novos processos; 
Novos produtos oferecidos 
ao novo mercado-alvo. 

Radical Alto Alto Novas 
competências 

Novos conceitos e 
produtos oferecidos ao 
novo mercado-alvo. 

Quadro 3 (3): Categorias de inovação. 
Fonte: baseado em Dornelas (2003). 

 

Por fim, Lovelock e Wright (2001) propõem uma categorização 

envolvendo o grau de inovação e a ampliação de mercados, como apresentado na 

figura 3 (3). 
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Figura 3 (3): Categorias de novos produtos. 
Fonte: baseado em Lovelock e Wright (2001). 
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3.5  Modelo de gestão 

De uma forma geral, um modelo é uma abstração da realidade. 

Tecnicamente é uma importante ferramenta para conceber, representar, simular ou 

idealizar uma realidade por meio de objetos, fluxos, idéias ou palavras, pois ele 

sumariza os efeitos e relacionamentos mais relevantes de determinada situação ou 

problema específico (BEUREN, 1998). 

O modelo de gestão é uma representação teórica do processo de 

administrar uma organização, a fim de garantir a consecução de sua missão. A 

missão caracteriza e direciona o modo de atuação da organização, orientando as 

demais definições, em todos os níveis hierárquicos e áreas funcionais de uma 

organização. 

Pela proposição exibida na figura 4 (3), observa-se que o modelo de 

gestão é um subsistema do sistema institucional, sendo, em última análise, fruto das 

crenças e valores trazidos pelos fundadores. Do sistema institucional são emanadas 

diretrizes gerais que visam orientar o processo de gestão e nele são incorporadas, 

com reflexo direto no sistema de gestão. Pelo sistema de gestão, a empresa busca 

assegurar sua continuidade, sendo, portanto, o meio de operacionalizar os princípios, 

conceitos e normas, definidos no modelo de gestão. Esse sistema orienta o processo 

de gestão organizacional, que visa garantir a implementação das decisões de seus 

gestores (BEUREN, 1998). 

Por conta desse inter-relacionamento, presume-se que estes princípios, 

conceitos e normas terão grande influência sobre o marketing e a TI e, por 

conseqüência, nos processos de inovação de produtos, levando a mudanças 

organizacionais. 
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Empresa 

Sistema institucional 

Missão / Crenças / Valores 

Modelo de gestão 

Sistema de gestão 

Processo de gestão 

Planejamento 
Estratégico 

Planejamento 
Operacional Execução Controle 

Sistema 
Organizacional 

Sistema de 
Informações 

Sistema 
Social 

Sistema físico-operacional 

Processos / 
produção 

Produtos /  
serviços 

Recursos 

Figura 4 (3) – A empresa e seus sistemas.
Fonte: Beuren (1998, p. 37). 

3.6  Mudança organizacional 

Na perspectiva estrutural, a organização é vista como um sistema 

baseado na hierarquia e no poder, que funciona através de um conjunto de normas e 
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procedimentos que orientam as pessoas no dia-a-dia (MOTTA, 1997). A organização 

também pode ser vista como “a estruturação estratégica de ação coletiva que visa 

oferecer soluções específicas para a concretização de objetivos daquele grupo social 

e que mudam com o tempo” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 363). 

Por isso, quando se deseja fazer inovações estruturais, é necessário 

mudar a distribuição da autoridade e das responsabilidades, da maneira mais suave 

possível. Segundo Wood Jr. (1995), a maioria das mudanças organizacionais ocorre 

em resposta às crises, de forma não planejada. Mesmo assim as organizações devem 

buscar uma convivência feliz com a mudança, transformando-a em parte do seu 

cotidiano. 

Wilson (1992) e Motta (1997) atestam que os processos de mudança 

podem acontecer de forma adaptativa ou planejada. Na primeira abordagem, os 

processos podem ser vistos como fenômenos que emergem das interações históricas, 

econômicas e de negócios, sendo frutos do jogo do poder. Na segunda abordagem, as 

intervenções são planejadas cuidadosamente, passo-a-passo, para se chegar ao ponto 

desejado. Motta (1997) ainda acrescenta uma terceira abordagem, que foi chamada 

de aprendizagem contínua, que procura criar um clima propício para novas idéias, 

mais participativo e aberto a novas experiências.  

Na visão de Szilagyi e Wallace (1990), existem quatro tipos de mudança, 

todos com um mesmo peso de importância: 

 estrutural - introduzida por novas políticas, procedimentos e diretrizes 

formais; 

 tecnológica – baseada em novos layouts, métodos e ferramentas de 

trabalho; 

 de tarefa - com foco no desempenho e na motivação dos funcionários; 
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 comportamental - com relação a atitudes, motivação e 

comportamentos. 

Para Torres (1995), os processos de mudança são influenciados pelas 

dimensões magnitude e tempo de implementação. Com base nessas dimensões, 

podem ser delineados quatro processos de mudança: 

 ajuste - onde a magnitude é pequena e o tempo é suficiente para a 

adaptação, ocorrendo um ajuste natural ao longo do tempo; 

 acomodação - onde a magnitude é pequena mas o tempo insuficiente, 

causando pequenos danos ao processo; 

 evolução - onde a magnitude é grande mas o tempo é suficiente para a 

adaptação, requerendo ações pró-ativas de planejamento da mudança; 

 revolução - onde a magnitude é grande mas o tempo insuficiente. 

Neste último caso, ações pró-ativas são imprescindíveis. 

A figura 5 (3) ilustra a relação tipos versus  processos de mudança. 
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Figura 5 (3): Inter-relação entre os tipos e os processos de mudança. 
Fonte: baseado em Szilagyi; Wallace (1990); Torres (1995). 
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Para Torres (1995), as mudanças tecnológicas costumam ser 

revolucionárias, pois são de alta magnitude e acontecem num intervalo de tempo 

muito curto, apesar de seus resultados nem sempre surgirem no curto prazo. 

Davenport (2002) complementa afirmando que neste tipo de mudança, os processos 

de negócios sofrem uma alteração radical, com reflexo na cultura e na estrutura 

organizacionais, no comportamento dos trabalhadores e até mesmo nas estratégias de 

negócios. 

Já para Adizes (2001), o processo de mudança seria composto por seis 

etapas seqüenciais, independentemente das variáveis tempo e magnitude, como 

delineado na figura 6 (3). 
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6. Realinhamento
dos sistemas de
recompensa 

1. Diagnóstico 

2. Empowerment 5. Realinhamento
da TI 

4. Realinhamento
estratégico 

3. Reestudo da missão e dos valores

Figura 6 (3): Processo de mudança. 
Fonte: Adizes (2001). 

Além do medo natural às mudanças, Manzione Jr (2001) cita diversas 

outras fontes muito comuns de resistência, tais como as falhas de comunicação sobre 

as razões da mudança, o não envolvimento das pessoas no planejamento, a falta de 

confiança nas pessoas que promulgam as mudanças e a falta de consenso sobre as 

mesmas.  

Dessa forma, a mudança depende da negociação entre os atores sociais, 

porque a não cooperação, ou seja, a não adoção desses novos hábitos ou formas de 

comportamento, necessários à implantação do novo modelo, sistema ou tecnologia, é 

uma ameaça sempre presente (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Como a 

implementação do CRM contempla mudanças tecnológicas, nos processos e, em 

especial, nas pessoas, deve ser alvo de muita atenção, por conta das possíveis 

resistências e do nível de comprometimento (FEYO, 2001; MANZIONE JR., 2001). 

Adicionalmente, Kotter (2003) apresenta como imprescindíveis nos 

processos de mudança o sentido de urgência, o patrocínio da alta direção, o 

delineamento claro das estratégias e sua comunicação por toda a organização, a 
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apresentação de resultados de curto prazo com as devidas retribuições para as 

equipes responsáveis, o não se satisfazer com as primeiras vitórias e a incorporação 

das mudanças à cultura da empresa. 

A inovação e a mudança organizacional podem ser vistas, então, como 

elementos tradicionais e quase inerentes ao marketing e à TI, enquanto alavancas 

para a criação de valor para os clientes, da mesma forma que o CRM, como poderá 

ser percebido nas próximas seções. 

3.7  Marketing 

Os aspectos relativos ao marketing, como dito, são fundamentais nos 

projetos de CRM, por isso, nas próximas seções serão abordados temas como 

marketing de serviços e, principalmente, marketing de relacionamento.  

Segundo Kotler e Armstrong (1998), o marketing tradicional pode ser 

definido como um processo social e gerencial através do qual indivíduos obtêm o 

que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores entre si. Para 

potencializar essas trocas, os especialistas de marketing combinam os quatro 

principais elementos que compõem o mix de marketing, termo cunhado por 

McCarthy em 1960, mais conhecidos como os 4 P´s: produto, preço, praça e 

promoção. 

Entretanto, como na atualidade praticamente todo produto agrega algum 

tipo de serviço, é mister entender exatamente o que é o serviço. Serviço é um ato ou 

desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa estar ligado a 

um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e normalmente não 

resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção. Serviços são atividades 
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econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempo e lugares 

específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no  

destinatário do serviço ou em seu nome. Além disso, os serviços têm como            

características a intangibilidade, a heterogeneidade, a perecibilidade e a 

simultaneidade entre produção e consumo (LOVELOCK e WRIGHT, 2001) 2. 

Dessa forma, com a ampliação das pesquisas sobre serviços, novos 

elementos de marketing foram identificados e, seguindo a proposição de Lovelock e 

Wright (2001), mais 4 P´s foram adicionados ao marketing mix: pessoas, processos, 

pistas visuais e produtividade e qualidade. No entanto, sob a perspectiva do cliente, é 

interessante lembrar que eles não compram bens ou serviços, “compram os 

benefícios que estes lhes proporcionam” (GRONROOS, 2003, p.14). 

Como esta pesquisa se concentra mais nos processos internos, mais 

especificamente de inovação de produtos, o enfoque maior do marketing será 

efetivamente no marketing de relacionamento e na participação dos consumidores 

nesse processo, deixando um pouco de lado questões como fidelização e retenção. 

3.7.1  Marketing de relacionamento 

A expressão marketing de relacionamento (MR) só começou a aparecer 

na literatura acadêmica e comercial de marketing a partir da década de 803. A 

ascensão dos serviços colaborou para o surgimento do MR, já que pessoas e 

processos passaram a ser mais valorizados e, por que não dizer também, devido ao 

                                                 

2 No caso das empresas de segurança, elas transportam, armazenam e zelam pelos bens de seus 
clientes, realizando um serviço com todas as características citadas. 
3 Mais precisamente em 1983, numa palestra de Leonard Berry na American Marketing Association. 
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fato de relacionamento ser um conceito essencialmente centrado nas pessoas 

(BARNES, 2002; GRONROOS, 2003). 

Morgan e Hunt (1994) afirmam que o marketing de relacionamento pode 

ser visto como um conjunto de atividades dirigidas à criação e desenvolvimento de 

relações, inter ou intra-organizacionais. As relações inter-organizacionais 

envolvendo os funcionários, departamentos e unidades organizacionais e as relações 

inter-organizacionais envolvendo clientes, fornecedores, parceiros, governos e 

sociedade. 

Para Gummesson (1994, p. 5) “o marketing de relacionamento é o 

marketing visto como um composto de relacionamentos, redes e interação”. Dessa 

forma, pode-se admitir que as mais inovadoras contribuições ao MR advém do 

marketing de serviços, da abordagem de redes empresariais, da gestão da qualidade 

percebida pelo consumidor e das teorias organizacionais sob a ótica da análise 

organizacional.  

Com este alicerce, Gummesson (1994) cunhou a expressão organizações 

imaginárias, que seriam aquelas organizações com fronteiras tênues, dispersas 

fisicamente e em contínua criação e recriação, que através de redes dinâmicas unem 

suas competências às de outros parceiros estratégicos. Todavia,  para se perpetuarem, 

as organizações precisam de uma competência essencial – seja ela um produto ou 

serviço único, uma habilidade para inovar, um método de marketing ou uma força 

financeira. A partir dessa competência essencial, alianças e contatos são formatados, 

recursos internos e externos são disponibilizados e as fronteiras empresariais 

ampliadas, inclusive com o envolvimento dos consumidores. O relacionamento 

nestas organizações imaginárias se daria através das seguintes formas:  
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 mega-relacionamentos tais como alianças, redes pessoais e sociais, 

autoridades e competidores; 

 relacionamentos interorganizacionais entre parceiros diretos, como 

fornecedores, distribuidores, funcionários e consumidores; 

 relacionamentos do marketing de massa através da mídia de massa, 

tradicional e eletrônica; 

 relacionamentos individuais entre consumidores e prospects; 

 micro-relacionamentos entre clientes internos, proprietários e 

investidores. 

Para Gronroos (1990) nos modelos tradicionais de marketing, baseados 

na perspectiva da troca, o valor para o cliente é criado basicamente numa fábrica e 

embutido em um produto que é distribuído para os clientes. Já no marketing de 

relacionamento, o foco é na criação de valor em vez da distribuição de valor, bem 

como na facilitação e apoio a esse processo de criação, estabelecendo e mantendo 

relacionamentos com consumidores e parceiros, com lucratividade e de forma que os 

objetivos das partes envolvidas sejam atingidos, através de trocas mútuas e 

cumprimento de promessas. Essas vertentes são apresentadas na figura 7 (3).  
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Figura 7 (3): Valores inerentes ao marketing de relacionamento e de transação.
Fonte: Gronroos (2003, p.40). 
 

Nessa abordagem de relacionamento, as empresas estão passando a se 

ar para a criação e permitindo uma co-participação do cliente no processo. Essa 

ticipação pode ser direta, através da modelagem personalizada do produto, ou 

ta, através da consulta do registro de informações a respeito deste cliente, o que 

rar uma base de conhecimento e experiência, e permitir o desenvolvimento 

alizado de produtos (MCKENNA, 1992; GORDON, 2002). A presente 

isa investiga, na prática, a implementação desta abordagem de relacionamento: 

articipação dos clientes no processo de inovação.  

McKenna (1992) e Bretzke (2000) defendem ainda que o marketing de 

namento é a resposta para as empresas enfrentarem os desafios da atualidade, 

e baseia nos seguintes pilares: 
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 experiência com os clientes - obtida através de um sistema de 

feedback e fruto da interatividade, da conectividade dos sistemas 

online e da criatividade na obtenção e uso dessas informações; 

 conhecimento do mercado - visão ampla que os gestores devem ter 

sobre a tecnologia inerente à sua atividade, à concorrência, seus 

clientes e sua própria organização. 

Para Swift (2001), é preciso criar uma infoestrutura, um sistema de 

gerenciamento que ouve os clientes, documenta os problemas e soluções e modifica 

o comportamento dos empregados e as interações da central de atendimento, para 

realmente construir relacionamentos. A informação transformada em conhecimento é 

o fator diferenciador para o sucesso. A figura 8 (3) sintetiza essas visões. 

 

Marketing de Relacionamento 

Conhecimento Experiência 

Tecnologia 
Concorrentes 

Clientes 
Organização 

Interatividade 
Conectividade 
Criatividade 

Integração cliente e empresa 
Desenvolvimento de infra-

estrutura 

Dedicação aos clientes 
Monitoramento dos 

concorrentes 
Sistema de análise e feedback 

Figura 8 (3): Marketing baseado em conhecimento e experiência. 
Baseado em McKenna (1992); Bretzke (2000); Swift (2001). 

 Para Barnes (2002), os relacionamentos genuínos, com vínculo 

sentimental, compromisso e sentido comum de valores e metas, devem se 

fundamentar na retenção e no apreço pelo valor do cliente. Tal relacionamento com o 

cliente leva à retenção e à geração de referências positivas, facilitando ainda a 

recuperação de um serviço prestado de forma inadequada. É por isso que para iniciar 
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um relacionamento, o cliente aprecia a proposta da empresa levando em 

consideração aspectos como sinceridade, confiabilidade, autenticidade, atenção e 

consideração, não por coincidência, todos fatores ligados à confiança. Entretanto 

existem diversos obstáculos à formação de relacionamentos. Entre os mais citados 

estão a irregularidade de contato, a ausência de contato direto, o fato de muitos 

clientes permanecerem no anonimato e a introdução de certas tecnologias que 

tornam estes relacionamentos mais impessoais. 

Como principais benefícios do relacionamento, Gwinner et al. (1998) 

apontam, sob a ótica do cliente, além e acima do desempenho do produto ou serviço 

básico, os benefícios associados a: 

 confiança - relacionados à redução do risco, à maior segurança no 

serviço e a um menor grau de ansiedade; 

 aspectos sociais - associados à familiaridade, amizade e 

reconhecimento por parte dos funcionários, incluindo tratamento 

nominal; 

 tratamento especial - ofertas especiais de descontos, tratamento 

preferencial, pequenos favores e serviço rápido. 

Além disso, essa integração entre empresas e clientes requer uma forte 

reflexão sobre os modelos de gestão atuais. As organizações deverão ser menos 

hierarquizadas e departamentalizadas, ter foco gerencial na liderança e no 

comprometimento, ter base de ação na autonomia e no auto-gerenciamento, e 

estarem mais voltadas para o relacionamento com controle de resultados (VAVRA, 

1993). 

A implantação do CRM facilita a transição para esse perfil estrutural, 

principalmente por que integra o marketing, a TI e a estrutura organizacional, e 
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como o processo é fomentado num continuum, viabiliza evolução e aprendizagem 

(BRETZKE, 2000). A figura 9 (3) mostra como a partir da realidade da empresa e 

dos fatores que mais estejam influenciando a organização, as necessidades do 

negócio podem impulsionar um aumento da capacidade de TI e, dessa forma, suprir 

essas demandas.  
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Figura 9 (3): Integração entre marketing, TI e estrutura organizacional. 
Fonte: baseado em Bretzke (2000). 

3.8  Tecnologia da informação nas organizações 

Administrar adequadamente os recursos informacionais e seus fluxos nas 

organizações é uma necessidade cada vez mais premente. Informação e 

conhecimento representam patrimônios cada vez mais valiosos e necessários para 

que se possa prever, compreender e responder às mudanças ambientais rapidamente. 

Disponibilizar informações relevantes, precisas, claras, consistentes e oportunas 

possui um valor significativo para as organizações em diferentes contextos, como o 
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de tomada de decisão, de produção de bens e serviços com maior valor agregado, de 

sinergia com os demais entes com os quais elas se relacionam e ainda de 

comportamento dos indivíduos e grupos, dentro e fora das organizações. 

A tecnologia da informação (TI) facilita o acesso às fontes de 

conhecimento de maneira mais rápida e com menor custo e oferece variadas opções 

para criação, distribuição recuperação e preservação da informação (BEAL, 2004) e 

caracteriza-se como elemento viabilizador para a agregação de valor mencionada. 

Numa análise mais técnica, a TI pode ser definida como sendo todos os 

componentes de hardware e software envolvidos no processamento de informações 

(ALTER, 1999). Nesta concepção, a TI tem como funções básicas nas organizações 

a obtenção, transmissão, armazenagem, recuperação, manipulação e exibição dos 

dados e surgiu da necessidade de se estabelecerem estratégias e instrumentos de 

captação, organização, interpretação e uso das informações, através de vários 

recursos tecnológicos (PEREIRA; FONSECA, 1997). Graças a essa vertiginosa 

evolução da TI é que iniciativas como a gestão do relacionamento com o cliente se 

viabilizaram.  

De fato, foi através do registro de todas as formas de interação do cliente 

com a empresa, nos grandes bancos de dados transacionais, que tecnologias como 

data warehouse (DW) e data mining (DM) se desenvolveram e hoje podem suportar 

as complexas mudanças que se operam nas empresas que implementam um processo 

de CRM (BRETZKE, 1999). A seguir serão descritas, de forma sucinta, as principais 

tecnologias que dão suporte ao CRM. 
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3.8.1  Dados para o CRM 

Os bancos de dados (BD) computadorizados são uma coletânea 

estruturada de dados que são armazenados, controlados e acessados através de um 

computador, através de linguagens de definição e de manipulação (ALTER, 1999). 

Os bancos de dados formam uma coleção lógica de dados com um significado 

inerente e são projetados, construídos e carregados com dados para um propósito 

coerente e específico. 

Os bancos de dados normalmente são criados e mantidos por um 

conjunto de aplicações desenvolvidas especialmente para esta tarefa, denominado 

sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), que fazem a gerência do acesso ao 

banco de dados físico, permitindo que os usuários criem e manipulem os bancos de 

dados de propósitos específicos. A figura 10 (3) apresenta uma visão geral da 

arquitetura de um sistema de banco de dados. 

Os grandes bancos de dados viabilizam o armazenamento de todas as 

interações do cliente com a empresa e, através de ferramentas de extração e 

processamento, essas informações são compartilhadas por todos na busca do melhor 

atendimento possível às necessidades e desejos dos clientes. Dessa forma, os bancos 

de dados são a base de qualquer processo de CRM (BRETZKE, 2000). 
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remoto à web, comunicação pessoal por e-mail e a diversão interativa 

(TANENBAUM, 1997). 

Além das redes privadas, locais ou de longo alcance, existem ainda as 

redes baseadas na interface e na infra-estrutura de comunicação provida pela 

internet: a intranet e a extranet. A intranet une empregados, fornecedores e clientes-

chave na troca de informações pouco sensíveis, enquanto as extranet são 

direcionadas para os clientes-chave e lhes fornecem todo tipo de informações que 

precisam (SORDI, 2003). 

Para melhorar os processos de comunicação as redes podem: 

 tornar a comunicação face-a-face mais efetiva, através das tecnologias 

de apresentação; 

 eficientizar a comunicação implementando soluções como as 

consultas diretas às bases de dados e as centrais telefônicas de 

resposta audível; 

 tornar a comunicação mais sistemática e estruturada, como a feita 

através da troca eletrônica de dados (EDI); 

 combinar e estender as funções de comunicação eletrônica através das 

teleconferências, sistemas de mensagens e outras ferramentas de 

suporte à comunicação em grupo e compartilhamento de informações. 

Em síntese, as redes têm como principal missão potencializar a 

comunicação organizacional. Sem as redes, seria impraticável a implementação de 

um processo de CRM dado o volume, a diversidade de formas de contato e a 

dispersão dos atores envolvidos. 
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3.8.3  Sistemas de informação 

Enquanto dados são números e fatos brutos, não analisados, sobre um 

objeto ou conceito, informação consiste em uma coleção de dados organizados, 

refinados ou analisados de modo a incorporar um valor adicional que supera a 

simples representação de fatos (STONER; FREEMAN, 1985; ALTER, 1999). Na 

atualidade, entretanto, ainda mais relevante que a informação é o conhecimento.  

Para Beal (2004), o conhecimento, geralmente classificado como tácito 

ou explícito, seria uma mistura de experiência condensada, valores, informações 

contextuais e insights experimentados, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações, sendo sistematizado 

com o apoio dos sistemas de informação. 

Para Laudon e Laudon (1999), um sistema de informação é um conjunto 

de componentes inter-relacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e 

informação, proporcionando um mecanismo de feedback para atender a um objetivo 

específico. A saída promove uma resposta utilizada para fomentar mudanças nas 

entradas ou atividades de processamento (MELO, 2002; STAIR; REYNOLDS, 

2002).  

Os sistemas de informação tinham muita dificuldade em atender à 

demanda de integração gerada pelos processos mais modernos de gestão 

organizacional. Foi quando começaram a surgir, nos anos 90, os primeiros sistemas 

integrados de gestão, que se utilizavam de uma base de dados única que era 

compartilhada por todos os usuários do sistema (SORDI, 2003). 
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3.8.3.1  Sistemas integrados de gestão 

Seguindo a tipologia proposta por Stair e Reynolds (2002), os sistemas 

integrados de gestão, também conhecidos como enterprise resource planning (ERP), 

são sistemas de informação que permitem o gerenciamento completo e integrado de 

uma organização.  

Para Davenport (2002), os ERP viabilizam o fluxo incessante de 

informações por todas as funções e unidades de negócios da organização, sem 

barreiras ou fronteiras geográficas. Os ERP são pacotes de aplicativos que dão 

suporte à maioria das necessidades de informação de uma organização e que são 

integrados a sistemas de informação específicos. Como principais benefícios 

advindos da implantação de um sistema de ERP podem ser citados a redução do 

tempo de ciclo de produção, estoque e vendas, informações mais rápidas sobre 

transações ocorridas, melhoria na gestão financeira e abertura para o comércio 

eletrônico. 

Ainda segundo Davenport (2002), os ERP podem ser instalados para 

prover funcionalidades técnicas ou visando o aperfeiçoamento da estratégia e da 

competitividade, objetivando maximizar o potencial positivo das mudanças e o valor 

dos negócios através da excelência operacional. Os ERP, assim como quaisquer 

outros sistemas integrados de informações, podem ser considerados como essenciais 

para o CRM, pois gerenciam todas as informações acerca das transações realizadas 

pelos clientes, fornecendo a base para captar, armazenar e distribuir esse 

conhecimento que fortalece um relacionamento mais próximo com esses mesmos 

clientes. 
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3.8.4  Data warehouse 

Segundo Laudon e Laudon (1999) e Inmon (2001), o processo de data 

warehousing passa pela análise e refinamento de dados transacionais e históricos, 

além da coleta de dados externos, com a subseqüente extração, limpeza e 

transformação dos dados. Com essa base de dados pronta, as ferramentas de consulta  

online (tipicamente online analytical processing - OLAP) e processos mais atuais 

como os de data mining podem ser utilizados para transformar esses dados em 

conhecimento, como apresentado na figura 11 (3). 
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são (ELMASRI; NAVATHE, 2000; INMON, 2001). 
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Esses grandes depósitos de dados podem ser subdivididos para atender às 

necessidades de conhecimento de uma comunidade particular de profissionais de 

uma organização, sendo então chamados de data mart. A ênfase do data mart está 

em agilizar e facilitar a análise, geração de conteúdo e apresentação de informações 

(SORDI, 2003). 

O quadro  4 (3) apresenta as funcionalidades típicas dos DW, de acordo 

com Elmasri e Navathe (2000). 

FUNCIONALIDADE OBJETIVO 

Roll-up sumarização de dados com aumento da generalização 

Drill-down aumento do nível de detalhe, diminuindo a generalização 

Pivot troca de prisma de análise através da mudança de dimensão 
hierárquica 

Slice e dice realizar operações de projeção em uma dimensão 

Sorting classificação dos dados uma ordem desejada 

Selection seleção dos dados dentro de um certo intervalo 

Atributos derivados atributos que são o resultado de operações ou fórmulas. 

Quadro 4 (3): Funcionalidades típicas dos DW. 
Fonte: adaptado de Elmasri; Navathe (2000). 

 

No marketing de relacionamento, registrar, analisar e agir com base nas 

informações de cada uma das interações dos clientes com a organização é o que tem 

diferenciado as empresas mais bem sucedidas. O conhecimento apreendido com as 

informações contidas no DW pode ser avaliado como um continuum que passa pela 

fase dos relatórios, depois pelas análises em consultas ad hoc, pela predição e, por 

fim, pelo conhecimento acerca de seus clientes. Toda essa evolução é suportada pelo 

DW e leva a maiores níveis de resposta e rentabilidade (ELMASRI; NAVATHE, 

2000). 
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3.8.5  Data mining 

O acesso aos dados armazenados é uma questão relativamente complexa, 

principalmente para pessoas não técnicas. A linguagem nativa da maioria dos bancos 

de dados, a SQL (structured query language), assume que o usuário conhece a 

estrutura do banco de dados e que pode acessá-lo mediante o uso de operações de 

álgebra relacional entre colunas e linhas das tabelas do banco de dados. 

A idéia por trás do data mining (DM) é justamente expandir essas 

fronteiras, pois com o DM é possível minerar, ou seja, descobrir novas informações 

em termos de padrões ou regras sobre uma vasta quantidade de dados, através da 

inferência. A extração de novos padrões de significados que não poderiam ser 

acessados através das consultas tradicionais é o ponto de destaque do DM 

(ELMASRI; NAVATHE, 2000; TARAPANOFF, 2001). 

“Mineração de dados é o processo de extração e apresentação de novos 

conhecimentos, anteriormente não detectáveis, selecionados de bancos de dados para 

decisões que possam ser acionadas” (SWIFT, 2001, p. 497). Este processo pode ser 

delineado através dos passos iterativos mostrados na figura 12 (3): 

 definição do problema de negócio - exame dos dados, definição da 

abordagem inicial e do escopo; 

 processamento prévio dos dados - montagem, visualização e 

manipulação dos dados; 

 montagem e análise dos dados - criação e teste do modelo, 

interpretação e avaliação; 

 desenvolvimento e manutenção do conhecimento - geração de 

relatórios personalizados e aplicações sob medida. 
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Tais processos podem, inclusive, extrapolar as técnicas usuais de 

tratamento informacional, valendo-se de redes neurais. 
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pode-se realizar a segm
Figura 12 (3): Processo de mineração de dados.
Fonte: adaptado de Swift (2001). 
ipais técnicas de DM, Tarapanoff elenca (2001): 

ção - busca por uma função que consiga classificar uma 

ada ocorrência dentre um conjunto finito e pré-definido de 

o - busca de similaridades entre os dados tal que permita 

m conjunto finito de classes que os contenha e os descreva; 

 - busca por uma função que represente o comportamento 

do pelo fenômeno em estudo; 

 - busca prever o futuro com base numa série histórica. 

s dados contidos no DW e convertendo-os em informações e 

s de negócios podem identificar agrupamentos de clientes 

uns. Com base nas descobertas oriundas dessa mineração, 

entação de mercado, que se fundamenta na idéia de que todo 
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mercado consiste em grupos de clientes com necessidades e anseios diferentes.  

Assim, a segmentação pode ocorrer de diferentes maneiras: por benefícios, por 

ocasião, por nível de utilização, por estilo de vida, por demografia, entre outras.  

Portanto, a segmentação possibilita identificar mais facilmente cada comprador do 

segmento, efetuar pesquisas em profundidade e projetar produtos e serviços bem 

direcionados (XAVIER, 2003). 

Conhecer seus clientes permite a descoberta de grupos de maior 

rentabilidade dentro da própria base de clientes da empresa, já que poucas empresas 

conhecem seus clientes a ponto de identificar os mais rentáveis (GALBREAT, 

2002). Dessa forma, o vendedor passa a ser um especialista em determinado 

segmento ou grupo de clientes, buscando vender benefícios do produto em vez de 

suas características (XAVIER, 2003).  

3.8.6  Tecnologias de relacionamento 

Para Swift (2001), diversas tecnologias têm contribuído para transformar 

transações em relacionamentos, aumentando o conhecimento que as empresas têm 

sobre seus clientes. As chamadas tecnologias de relacionamento (TR) possibilitam a 

coleta das interações desses clientes, a interpretação constante através de padrões e 

geram oportunidades de negócio que não são facilmente perceptíveis, mas que se 

transformadas em informações propiciam ações relevantes. Dentre elas podem ser 

citadas o e-commerce, os dispositivos de mão (PDA), os softwares analíticos, os web 

sites e a televisão interativa. 

Com todos esses elementos à mão é possível otimizar os 

relacionamentos, combinando as forças de interação de demanda e de oferta. Com a 
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combinação de DW e DM, é possível descobrir quais os melhores tipos de oferta 

para um determinado segmento, mandando mensagens direcionadas e possibilitando 

uma resposta imediata para uma intenção de compra (SWIFT, 2001).  

Essa otimização engloba o gerenciamento da análise, dos eventos, das 

comunicações e das interações, por isso os novos produtos a serem criados nessa 

parceria com os clientes, já podem fazer uso dessas tecnologias emergentes. 

3.9  Gestão do relacionamento com o cliente 

Apesar de terem um sentido comum, diversas são as formas de se 

conceituar a gestão do relacionamento com o cliente e elencar seus pontos-chave. 

Bretzke (2000) define CRM como a integração entre o marketing e a TI com o 

objetivo de prover a empresa com os meios mais eficazes e integrados para atender, 

reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real, e transformar esses dados em 

informações que, disseminadas pela organização, façam com que o cliente seja 

conhecido e cuidado por  todos. 

O CRM é também definido como “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” (SWIFT, 2001, p.12).  

Para Anton (1996), ouvir e ver sob a perspectiva dos clientes, prover 

serviços confiáveis e de excelência, ter à mão a TI necessária para fazer a estratégia 

de serviço acontecer, ser capaz de recuperar um mau serviço com extrema rapidez, 

entregar um serviço que supere as expectativas do cliente e ter uma gerência que 
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lidere pelo próprio exemplo, são todos fatores-chave para o sucesso de iniciativas de 

gestão do relacionamento com o cliente. 

De fato, a implantação do CRM traz à empresa o conceito de uma 

estrutura centrada no cliente, em busca de interações colaborativas e formativas de 

um relacionamento onde os clientes e a empresa serão beneficiados. Os clientes pelo 

fato de serem reconhecidos pela empresa e terem as suas necessidades identificadas e 

satisfeitas. A empresa por ter uma estratégia fundamentada, o que direcionará seus 

esforços para clientes específicos, tornando o esforço de marketing eficiente e 

aumentando a lucratividade (OLIVEIRA NETO et al., 2002). 

Para Manzione Jr. (2001), o CRM baseia-se em três pilares: o 

tecnológico, o de processos e o das pessoas, sendo este último, o mais complexo, 

pois envolve a interação social, os anseios pessoais, os processos psicológicos, 

ambições, interesses, medos etc. 

Brown (2001), afirma que o CRM é uma estratégia de negócios que visa 

entender, antecipar e administrar as necessidades dos clientes atuais e potenciais de 

uma organização. É uma jornada de estratégias, processos, mudanças 

organizacionais e técnicas pelas quais a empresa deseja administrar melhor seu 

próprio conhecimento acerca do comportamento dos clientes, acarretando na coleta, 

distribuição e uso do conhecimento sobre os clientes nos diversos pontos de contato, 

para equilibrar rendimentos e lucros com o máximo de satisfação dos clientes. 

Reforçando essa visão holística, Peppers e Rogers (2000) e Brown 

(2001), afirmam ainda que o CRM não é uma solução apenas tecnológica: abrange a 

cultura, os processos e a estrutura organizacional, necessitando de um planejamento 

prévio e adequação da empresa, em seus diversos níveis. Além disso, como foi 

exposto por Peppers e Rogers (2000), o desenvolvimento de uma base contínua de 
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clientes muda a visão comercial vigente, pois agora se busca ser mais lucrativo 

vendendo um número maior de produtos a um cliente específico, a partir do 

conhecimento de suas necessidades, pois este sim é o diferencial competitivo que 

garantirá maiores lucros. 

Dado o foco desta pesquisa, estas duas últimas definições são as que 

terão mais influência no tocante ao marketing de relacionamento, mas como nem 

todos os clientes interagem da mesma forma com a empresa, o CRM precisa ser 

melhor tipificado para que se possa potencializar cada estilo de relacionamento. 

3.9.1  Tipificando o CRM 

O foco de utilização do CRM pode variar, conforme o interesse da 

empresa, dentro de todo o ciclo de vida do cliente (BROWN, 2001), como 

apresentado na figura 13 (3). 

 

Busca de clientes 
potenciais 

Reconquista ou 
salvamento Fidelização 

Cross-selling e 
 up-selling 

Figura 13 (3): Ciclo de vida do cliente. 
Fonte: adaptado de Brown (2001). 
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Uma outra visão, menos temporal e mais funcionalista, proposta por 

Poser (2001) é apresentada na figura 14 (3). Nela existiriam três níveis de CRM: 
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nível onde se concentra o call center, o acompanhamento de 

campanhas e a automação da força de vendas; 

 o nível analítico interage com o nível colaborativo e com a alta 

direção para devolver ao nível colaborativo novas instruções de 

atendimento, adaptações e novos produtos e serviços, lançamentos e 

promoções, atendendo ao mercado com inovações e evoluções 

constantes. Este é o nível que a presente pesquisa buscou abordar. 

Adicionalmente, foi assumido que os clientes da organização em estudo 

não têm restrições quanto ao fato da organização ter registro de seu relacionamento 

com eles. 

3.9.2  Barreiras e facilitadores do CRM 

O grande desafio dos administradores que optam pelo CRM é unir 

gestão, marketing e tecnologia. Todavia, de forma preocupante para neófitos, 

diversas pesquisas apontam para uma alta freqüência de projetos fracassados. Saini 

(2003) cita uma pesquisa do IDC (International Data Corp.) afirmando que entre 50 a 

70% dos projetos de CRM já fracassaram. Kale (2003) aponta uma pesquisa do 

Gartner Group onde cerca de 60% dos projetos de CRM não tiveram sucesso. 

Gordon (2002) e Rigby et al. (2002) afirmam que os principais desafios 

seriam o de convencer a alta direção sobre o retorno do investimento em MR, em 

não centrar a atenção apenas na tecnologia, em planejar o projeto como um todo 

sistêmico, envolvendo processos e TI, em encontrar os clientes sobre os quais se 

concentrar e em saber como se tornar mais relevante para os clientes e assim estar 

sempre agregando valor a essa relação. 
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Por outro lado, as chances de sucesso na implementação de projetos de 

CRM aumentam quando eles se incorporam à cultura da organização. Foco no 

cliente, transformação organizacional e atenção redobrada em temas como processos 

de negócios, colaboração organizacional, treinamento e integração de dados são 

meios para se atingir esse sucesso. 

Nessa linha, Kale (2003) afirma que as bases a serem cobertas para se 

aumentar estas chances de sucesso seriam o patrocínio pela alta cúpula, a 

determinação do porquê e onde o CRM é necessário, a definição prévia de objetivos 

mensuráveis, a criação e o treinamento das equipes certas, a implementação das 

mudanças de forma incremental, gerenciadas e vendidas internamente, o 

monitoramento externo do projeto de CRM e a criação de mecanismos efetivos de 

feedback interno e externo. 

3.10  Desenvolvimento de novos produtos e serviços 

Novos produtos podem advir da aquisição de empresas, da aquisição ou 

licenciamento de patentes, ou ainda de um processo interno de pesquisa e 

desenvolvimento de feição recursiva (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).  

No tocante ao processo de desenvolvimento interno de novos produtos, 

diversos autores (SCHEUING; JOHNSON, 1989; JONES, 1995; ALAM; PERRY, 

2002) confirmam pesquisa pioneira feita nos EUA, em 1968, como item modelar 

que, em 1982, sofreu ajustes em seus dois primeiros passos, para valorizar a 

formulação de uma estratégia de produtos, como pode ser visto na figura 15 (3).  

Com a âncora de modelos de desenvolvimento de novos produtos 

(SCHEUING, 1974; PESSEMIER, 1977; URBAN; HAUSER, 1980; CRAWFORD, 
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1987), diversos modelos mais especializados no desenvolvimento de novos serviços 

– NSD (new service development) - têm sido apresentados na literatura especializada 

(DONNELY; BERRY; THOMPSON, 1985; JOHNSON; SCHEUING; GAIDA, 

1986; BOWERS, 1986). 

 

1968

Análise do 
negócio 

Exploração Triagem Desenvolvimento 

Teste Geração de idéias 

Estratégia de
novos produtos 1982 Comercialização 

Figura 15 (3): Processo de desenvolvimento de novos produtos (Booz, Allen & Hamilton). 
Fonte: Adaptado de Scheuing; Johnson, 1989, p. 26. 

O modelo de Scheuing e Johnson (1989), exibido na figura 16 (3), 

estabelece fases sucessivas, pelas quais se pode estruturar um novo serviço. O 

modelo destaca a inter-relação das funções de design e teste e a complexidade dos 

vários passos iterativos na tarefa a empreender, mas não aborda temas como os times 

multifuncionais, o processamento paralelo de algumas etapas e a redução do tempo 

de cada ciclo de desenvolvimento. Além disso, outros questionamentos podem ser 

feitos acerca da participação dos consumidores no NSD, tais como: quais os 

principais objetivos dessa participação, quais as fases que demandariam um maior 

envolvimento, qual a intensidade dessa participação em cada fase e quais seriam os 

meios para se obter informações destes clientes.  
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Todo o pessoal 11. Treinamento de pessoal  

 12. Teste do serviço e projeto piloto Usuários 

 13. Teste de marketing Usuários 

 14. Lançamento  

 15. Revisão pós-lançamento  

Figura 16 (3): Modelo normativo de desenvolvimento de novos serviços. 
Fonte: Adaptado de Scheuing; Johnson, 1989, p.30. 

 

Seguindo a conceituação desenvolvida por Alam (2002), a figura 17 (3) 

se propõe a ancorar tais questões, salientando ainda que os consumidores deverão ser 

envolvidos em todas fases, mas em especial nas de geração de idéias e triagem. 
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Figura 17 (3) – Participação dos consumidores no NSD 
Fonte: Adaptado de Alam (2002). 

Alam e Perry (2002) propõem ainda dois modelos de desenvolvimento 

de novos serviços, um linear e outro com algumas atividades em paralelo, como 

apresentados na figura 18 (3). Este modelo agrega à visão de Scheuing e Johnson 

(1989) a idéia das fases em paralelo e a tomada de decisão sobre abortar ou dar 

seqüência ao projeto a cada fase, além é claro, da participação do cliente em todas as 

fases, e não apenas nas fases finais do processo de NSD. 

Por fim, De Brentani (1991) identificou que existiriam ainda três fatores 

críticos de sucesso no NSD: os serviços devem prover qualidade funcional e 

experiencial aos clientes; devem ser inovadores e superiores aos da concorrência; 

devem se beneficiar plenamente de um processo formal de NSD e das vantagens 

competitivas da organização. Edgett (1994) complementa afirmando que a gerência 

dos processos de NSD aumenta a probabilidade de sucesso, pois a maioria das 

variáveis de1 sucesso está sob controle da gerência. 
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!
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Figura 18 (3): Dois modelos de NSD. 
Fonte: adaptado de Alam; Perry, 2002. 

3.11  Modelo conceitual de pesquisa 

A figura 19 (3) representa o modelo conceitual da pesquisa. Nele estão 

reveladas as trilhas que se buscaram no front acadêmico e especializado para 

subsidiar a operacionalização da pesquisa.   
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Notar a convergência de CRM como elo entre os processos de mudança 

organizacional, o marketing e a TI, além de sua influência sobre os processos de 

inovação com a participação dos clientes. Vale ressaltar ainda a influência da 

liderança empreendedora individual e corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es
- Cu
- Co
- Co
- De

 

- Pr
- Em

Marketing 
Mudança
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

trutura 
ltura 
mpromisso  
nfiança 
scentralização - S

- Operacional 
- Colaborativo 
- Analítico 

NOVOS 
PRODUTOS 

 

ocessos 
preendedorismo 

- Parti

                   Figura 19 (3): Modelo conceitual de pesquisa. 
 

TI
- BD/DW 
- DM 
- ERP 

- Redes 
oftware CRM 
- Relacionamento 
- Segmentação
CRM
 
Clientes
Inovação
cipação 



71 

4  Metodologia 

 

O presente capítulo destina-se à apresentação dos procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa. Serão apresentados as escolhas metodológicas, 

o delineamento e a implementação da pesquisa. 

4.1  Escolhas metodológicas 

Para dar uma maior clareza às opções metodológicas do pesquisador, 

essa seção visa explorar as escolhas referentes ao posicionamento, ao método, ao 

enfoque e à estratégia. 

4.1.1  Posicionamento paradigmático 

A aceitação de uma dada corrente científica implica na aceitação dos 

pressupostos dessa corrente. Em geral, as regras do método científico são arbitrárias 

e existem muitos pressupostos para trabalhar cientificamente. 

Enquanto o conhecimento indutivo infere sobre muitas coisas a partir do 

estudo de apenas algumas, o conhecimento dedutivo utiliza a lógica e o raciocínio 

matemático. Além disso, a ciência supõe que todos os fenômenos têm alguma causa 

e que podem ser medidos (RICHARDSON, 1999). 



72 

Com base nestas considerações iniciais e seguindo a conceituação de 

Guba e Lincoln (1994), a presente pesquisa se posiciona sob o paradigma 

construtivista, tanto na questão ontológica, ou da forma e natureza da realidade, 

como na questão epistemológica, ou da objetividade e da independência entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa, como na questão metodológica. Somam-se a 

estes elementos interpretativistas as convicções e o engajamento do pesquisador, 

além da natureza do objeto de estudo. 

Dados os pressupostos anteriormente assumidos e o objeto da pesquisa, 

que segundo Haguette (1987), dita o método de investigação, a natureza da pesquisa 

que mais se adequa é a qualitativa.  

Devido às grandes mudanças sociais das últimas décadas, pesquisadores 

sociais se defrontam cada vez mais com novos contextos e perspectivas sociais. São 

situações tão novas que as metodologias tradicionais, dedutivas, perdem força na 

diferenciação de objetos. Conseqüentemente, a pesquisa é, cada vez mais, 

direcionada a utilizar estratégias indutivas, como as utilizadas na pesquisa qualitativa 

(FLICK, 2004). 

4.1.2  Escolha do método 

A pesquisa qualitativa tem como aspectos essenciais a escolha 

apropriada dos métodos e teorias, o reconhecimento e a análise de diferentes 

perspectivas, as reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte 

do processo de produção do conhecimento e a variedade de abordagens (FLICK, 

2004). 
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Como a presente pesquisa se propôs a ampliar os conhecimentos acerca 

dos impactos no processo de inovação com a implementação de um projeto do CRM, 

em seu ambiente natural, como o objeto em estudo tem um alto grau de 

complexidade, o uso do método qualitativo se mostrou como o mais apropriado. 

Além disso, esta pesquisa se enquadrou nas proposições de Stake (1994) acerca das 

investigações qualitativas, pois buscou uma interpretação holística e cultural. 

4.1.3  Enfoque 

Como se desejou ampliar os conhecimentos sobre um dado objeto face às 

mudanças de seu contexto e sabe-se que este objeto, sob este foco, é pouco estudado 

na literatura acadêmica, a pesquisa de caráter exploratório era a que mais se 

adequava ao caso, pois, como Churchill (1999) afirma, o estudo exploratório tem 

como ênfase a descoberta de idéias e um maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em perspectiva, sendo apropriado para qualquer problema no 

qual exista pouco conhecimento difundido academicamente. 

Complementando, a pesquisa exploratória é usada para familiarizar e 

elevar o conhecimento e a compreensão acerca de um problema de pesquisa, para 

ajudar no desenvolvimento ou criação de questões de pesquisa relevantes sobre o 

tema e para  auxiliar na determinação de variáveis relevantes a serem consideradas 

num contexto futuro de pesquisa, entre outros. Por estes motivos, a presente pesquisa 

teve um enfoque exploratório. 
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4.1.4  Estratégia 

A estratégia de estudo de caso tem como principal vantagem a 

possibilidade de aprofundamento sobre o objeto de pesquisa. Por conta de uma maior 

liberdade para criar, que é inerente à própria estratégia, durante o desenrolar da 

pesquisa é possível adaptar os instrumentos e modificar a abordagem para explorar 

elementos imprevistos (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Na visão de Yin (2001), estudo de caso é uma investigação empírica que 

pesquisa um evento contemporâneo dentro de seu contexto real, vivenciando uma 

situação tecnicamente única, onde a base de estudo se dá através de várias fontes de 

evidências, favorecendo a validação pela triangulação dos dados. Além disso, os 

estudos de caso são muito utilizados quando se deseja pesquisar sobre “como” e “por 

quê” um determinado fenômeno ocorreu, como foi exatamente o objeto de estudo 

desta pesquisa. 

Na visão de Stake (1994), existem três tipos básicos de casos: os 

intrínsecos, os instrumentais e os coletivos. Nos casos intrínsecos se objetiva uma 

melhor compreensão do caso em particular e não sobre um construto abstrato ou um 

fenômeno  genérico. Nos casos instrumentais, um caso particular é examinado para 

gerar idéias sobre um tema ou para refinar uma teoria, ficando o caso num papel de 

suporte. Nos casos coletivos acredita-se que o estudo de vários casos, semelhantes ou 

diversos, pode melhorar o entendimento dos fenômenos. Este estudo se enquadrou 

melhor como caso instrumental. 

A seleção do estudo de caso único se embasou nas proposições de Stake 

(1994) acerca dos casos instrumentais, de Yin (2001) quando afirma que eles 

contribuem para gerar uma base de conhecimento mais robusta e nas de Miles e 
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Huberman (1994) acerca de um ambiente adequado e propício ao estudo e à 

acessibilidade do pesquisador ao ambiente. 

4.2  O caso 

A seleção do caso a ser estudado deve garantir que o mesmo seja 

significativo e marcante, além de representativo. Para garantir a representatividade 

do caso, é importante que ele retrate evidências relevantes de seu segmento. O 

segmento de segurança tem diversas características comuns, para empresas de 

mesmo porte, como a pouca diferenciação entre produtos, pouca variação de preços e 

processos de gestão bem parecidos. Essa homogeneidade aumenta a 

representatividade do caso e as possibilidades de futuras replicações e 

aprofundamentos do estudo. 

Para a seleção do caso a ser estudado, foram feitos levantamentos prévios 

acerca das empresas com sede em Pernambuco que estavam implementando um 

projeto de CRM, mediante informações de especialistas de TI sediados em Recife. 

Procedida a compilação e a pré-seleção da empresa, fez-se contato e uma entrevista 

preliminar, realizada em dezembro de 2003, com o gerente de TI da empresa. Nessa 

entrevista evidenciou-se a vivência da problemática de pesquisa na empresa 

selecionada e, dadas as questões de acessibilidade e aprovação da alta direção, 

verificou-se o potencial de adequação do caso escolhido, combinando a intenção à 

escolha e à concessão. 

A organização escolhida para ser o alvo dessa pesquisa foi a Empresa de 

Segurança (ES), nome fictício dado à empresa para manter a devida sigilosidade. O 

grupo empresarial do qual a ES faz parte controla 7 empresas, tem sede em 



76 

Pernambuco, atuação em 14 estados brasileiros e mais de 15.000 empregados, 

totalizando um faturamento anual de cerca de R$ 300 milhões. Ao longo da 

pesquisa, o grupo à qual pertence a ES adquiriu outra empresa do ramo e se tornou a 

maior do Brasil em seu segmento.  

Além do porte, essa organização se apresenta como um caso singular 

dado o envolvimento da alta direção na consecução desse projeto, inclusive em 

termos de investimentos em treinamento de pessoal e em TI, que foi de cerca de R$ 

1 milhão nos últimos dois anos. Convém destacar ainda que o sistema de 

informações contratado para o projeto de CRM foi o de maior renome e 

credibilidade nessa área. As principais características deste sistema de informações 

estão sintetizadas a seguir. 

4.2.1  O sistema de informações de CRM 

Pouco tempo antes do projeto de CRM, foi iniciado na ES um programa 

de qualidade total, o que viabilizou um maior compartilhamento de conhecimentos 

acerca dos processos empresariais por um número maior de pessoas, além da busca e 

obtenção da certificação da organização pelas normas ISO. Segundo relato da 

gerente corporativa de atendimento a clientes, essa base de conhecimento foi um 

reforço significativo para a implementação do projeto de CRM. 

Durante cerca de seis meses foram avaliados diversos softwares de CRM 

na busca de uma solução que contivesse, no mínimo, as funcionalidades de que a 

empresa já dispunha em seu sistema de atendimento a clientes, o CAC, implantado 

em 1996 e que vinha recebendo sucessivas melhorias ao longo do tempo. De uma 

forma mais intensa, o processo de seleção envolveu a diretoria de marketing e 
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planejamento e as gerências de TI e atendimento a clientes e definiu para o projeto 

de CRM o sistema de informações Siebel®.  

Conforme levantamento documentacional, dentre os vários módulos 

disponíveis no software, a empresa adquiriu e implantou, com as devidas 

customizações, os seguintes: 

 call center ativo, com agendamento de visitas, prospects, 

renegociação de contratos, avaliação de serviços extras, avaliação de 

ocorrências de problemas já solucionados, pesquisas, atualização 

cadastral e cobrança; 

 call center receptivo, com agendamento de visitas de campanhas 

promocionais, recebimento de ocorrências de caráter informativo, 

recebimento de solicitações de manutenção corretiva, recebimento de 

solicitações de serviço de substituição de vigilância e de transporte de 

valores eventual ou especial e help desk; 

 campanhas, com elaboração e acompanhamento de campanhas de 

vendas para produto de segurança eletrônica; 

 gerenciamento, disponibilizando relatórios que gerenciam as 

oportunidades, os contatos, as atividades executadas, os contratos, o 

faturamento e os históricos do cliente. 

A montagem da infra-estrutura tecnológica requerida para o projeto 

CRM envolveu a implantação do novo gerenciador de banco de dados, a ampliação 

da rede de comunicação de dados e a implementação desse sistema de informações, 

que já contemplava uma solução de mineração de dados. 
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4.3  Desenho da pesquisa 

Com base no modelo conceitual apresentado na figura 19 (3), foi 

desenvolvido um diagrama que visa operacionalizar a transformação dos conceitos 

teóricos em perguntas e variáveis a elas associadas. Um desenho de pesquisa, como 

o apresentado na figura 20 (4), mostra, visualmente, a ordem lógica de execução da 

pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 1990). O presente estudo envolve quatro 

principais fases: revisão de literatura, coleta de dados, análise e conclusão.  
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4.3.1  Protocolo do estudo 

Seguindo as recomendações de Yin (2001) para a condução de estudos 

de caso, foi elaborado um protocolo com os procedimentos e linhas gerais de 

condução da pesquisa, buscando aumentar a confiabilidade das fases de coleta e 

análise de dados, como descrito no quadro 5 (4). Em tese, este protocolo resume as 

diversas etapas discutidas ao longo do capítulo 4. 

SEÇÃO CONTEÚDO 

Visão geral  leitura sobre a temática e ratificação dos 
objetivos; 

 levantamento de informações sobre o contexto da 
organização a ser estudada. 

 
Procedimentos de campo  desenvolvimento de um cronograma básico; 

 definição de estratégia para formalização do 
projeto e aceitação dos entrevistados; 

 credenciais de acesso; 
 identificação das fontes gerais de informações; 
 etapas da coleta. 

 
Questões de estudo  questões centrais para a coleta de informações; 

 planilha para registro dos dados; 
 fontes potenciais para cada questão; 
 visão geral do software de CRM com um dos 

usuários. 
 

Guia para o relatório  etapas da análise; 
 especificação de informações bibliográficas e 

outras documentações. 
 

Quadro 5 (4): Protocolo para estudo de caso.  
Fonte: baseado em Yin (2001). 

 

Ressalte-se que a coleta foi conduzida ao longo de sete meses, um mês a 

mais que o planejado. Além disso, como toda a pesquisa se deu na região 

metropolitana do Recife, no escritório central da empresa e em apenas uma de suas 

filiais, o custo envolvido não foi relevante.  
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4.3.2  Coleta de dados 

Segundo Yin, (2001) as evidências para um estudo de caso podem vir de 

seis fontes distintas: documentos, entrevistas, observação direta, registros em 

arquivos, observação participante e artefatos físicos. Nesta pesquisa foram utilizadas, 

primordialmente, as três primeiras fontes. 

4.3.2.1  Técnicas empregadas 

Com relação aos documentos, foram coletadas e analisadas atas de 

reunião, correspondências internas, relatórios de andamento do projeto e 

informações do site da empresa, entre outros. Em geral, documentos são utilizados 

principalmente para corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes 

(YIN, 2001), mas nesta pesquisa, serviram também para imersão no universo 

daquela empresa, a fim de conhecer um pouco mais acerca de seus valores 

compartilhados.  

A seu turno, as entrevistas podem ser subdivididas em informais, focais 

ou levantamentos formais. Entrevistas informais e focais, no formato semi-

estruturado, são guiadas por um roteiro temático previamente definido, mas que 

permite uma certa flexibilidade ao pesquisador (RICHARDSON, 1999; ROESCH, 

1999; YIN, 2001). Tais entrevistas, entretanto, podem ter a captura de dados 

distorcida pela auto-apresentação dos respondentes e pelas dicas dadas pelo 

entrevistador. Recomenda-se, por isso, comedimento e cuidado na coleta 

(DINGWALL, 1997). Em contrapartida, as entrevistas estreitam as relações pessoais 

e aumentam a riqueza de detalhes, graças à coleta dos dados sensoriais 

(RICHARDSON, 1999).  
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Já a observação direta tem como uma de suas maiores virtudes, um 

registro mais acurado do que está ocorrendo no ambiente natural dos observados, 

sem maiores interferências. Enquanto as entrevistas constroem dados, os 

observadores os encontram, daí sua relevância. Durante toda a pesquisa podem ser 

coletadas informações sensoriais, que devem ser armazenadas em forma de 

anotações de campo para, posteriormente, serem levadas para o processo de análise 

(YIN, 2001). 

Segundo Selltiz et al. (1999), a técnica de observação foi pioneiramente 

utilizada pelos antropólogos nos estudos de culturas pequenas e isoladas e pode ser 

utilizada de maneira exploratória ou para obtenção de dados adicionais, ou ainda 

como o método básico de coleta de dados nos estudos destinados à obtenção de 

descrições exatas de situações ou à verificação de hipóteses causais. 

Seguindo o delineamento proposto por Ander-Egg (1978) quanto às 

modalidades de observação, a presente pesquisa utilizou-se da observação não 

participante, na qual o pesquisador tomou contato com a realidade estudada, mas 

sem integrar-se a ela. Também foi utilizada a observação sistemática, em que o 

pesquisador sabia quais os aspectos da atividade do grupo que eram significativos 

para os seus objetivos de pesquisa e, portanto, pôde criar um plano específico antes 

da coleta de dados, para a realização e o registro de suas observações. A observação 

foi desenvolvida no ambiente real dos entrevistados e não em laboratório e por 

apenas um pesquisador. 
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4.3.2.2  Procedimentos de implementação da coleta de dados 

Para viabilizar uma maior abertura ao trabalho a ser realizado, o 

pesquisador foi apresentado pelo próprio diretor de planejamento e marketing 

(patrocinador do projeto CRM) aos funcionários envolvidos. Nessa reunião de 

abertura, foi feita uma explanação geral sobre a pesquisa e sobre os momentos de 

coleta, buscando facilitar o acesso e minimizar eventuais resistências. 

Para facilitar a visão longitudinal, desejada e necessária para demonstrar 

a evolução do processo de transformação organizacional com a implementação do 

CRM, as coletas de documentos, observações diretas e entrevistas foram realizadas 

em três momentos distintos, aqui denominados rodadas. 

A primeira rodada ocorreu no início do processo de implantação do 

software de CRM. A segunda rodada ocorreu dois meses depois dessa primeira e, 

passados mais três meses, foi realizada a terceira rodada, para que as mudanças nos 

processos se fizessem mais aparentes. Entretanto, como o projeto CRM na empresa 

atrasou, os prazos da segunda e da terceira rodada foram ampliados. 

Para que fosse definido o público-alvo a ser envolvido na pesquisa, foi 

feita uma reunião que envolveu o gerente de TI e o diretor de planejamento e 

marketing, de onde emergiu uma lista contendo 13 gestores operacionais e 

corporativos que de alguma forma estavam ligados à inovação de produtos e estavam 

lotados em Pernambuco, conforme apresentado no quadro 6 (4).  

Uma questão interessante para a fase de análise, também registrada neste 

quadro, segundo a percepção do pesquisador, foi a de que algumas pessoas estavam 

envolvidas mais diretamente com o projeto, desde o início, o que criou para elas um 

maior grau de proximidade e interação com o projeto. 
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Analisando-se o quadro, percebe-se que a estrutura organizacional da 

empresa está calcada em dois níveis de gestão, um corporativo, que controla e toma 

as decisões no nível do grupo como um todo, e um operacional, que é responsável 

pela gestão das unidades existentes nos estados. 

                  

Lotação Cargo Interação 

Corporativo R1 - diretor de planejamento e marketing 
R2 - superintendente comercial 
R3 - gerente de segurança eletrônica 
R4 - gerente de atendimento a clientes 
R5 - gerente de TI 
R6 - gerente de marketing 

Alto 
Baixo 
Baixo 
Alto 
Alto 
Alto 

Operacional R7 - gerente geral 
R8 - gerente comercial 
R9 - coordenador comercial 
R10 - coordenador financeiro 
R11 - analista de pós-venda (não gestor) 
R12 - analista de suporte (não gestor)  
R13 - analista de sistemas (não gestor) 

Baixo 
Baixo 
Alto 

Baixo 
Alto 

Baixo 
Baixo 

Quadro 6 (4): Respondentes da pesquisa. 

Como os entrevistados eram funcionários ou dirigentes da empresa, o 

controle de repetição das entrevistas ficou facilitado, principalmente pela 

flexibilidade do pesquisador para agendá-las. 

Na  primeira rodada de coleta, buscou-se explorar a temática da inovação 

de produtos antes do projeto de CRM. Nesta fase o respondente R2 não foi 

entrevistado por conta de uma longa viagem que o mesmo estava fazendo à época.  

Na segunda rodada, os objetivos eram os de identificar evidências que 

explicitassem as primeiras mudanças ocorridas após a implantação do software de 

CRM. Nesta rodada foram feitas modificações no roteiro de entrevistas, por 

necessidade de adequação temática. Ainda nesta rodada a respondente R8 se 

desligou da empresa e não pôde mais participar das entrevistas, além disso, os 
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respondentes R12 e R13 não foram entrevistados por decisão do pesquisador (não 

ocorreram mudanças relevantes em suas áreas de atuação).  

Na terceira rodada, aproveitando da capacidade de readequação em 

tempo real que é propiciada pelos estudos de caso, procurou-se identificar evidências 

que explicitassem, ao longo do tempo, as mudanças ocorridas. 

As observações feitas pelo pesquisador ao longo das entrevistas foram 

registradas e consubstanciaram, desta forma, o conjunto de informações adicionais 

de cada rodada. O roteiro de entrevistas utilizado a partir da segunda rodada é 

apresentado no apêndice B. 

4.3.3  Análise 

A fase de análise dos dados consiste em examinar, categorizar, classificar 

e recombinar evidências. Na análise busca-se a interpretação através de inferências 

sobre o material coletado (YIN, 2001). 

Para Marshall e Rossman (1994) o processo de análise de dados é 

complexo, sem uma divisão muito clara entre as tarefas, concomitância entre coleta e 

análise, consome muito tempo e visa organizar os dados, gerar categorias, temas e 

padrões, testar as hipóteses emergentes dos dados e procurar explanações 

alternativas. 

Seguindo as recomendações de Miles e Huberman (1994) para que se 

mantenha um processo interativo entre a coleta e a análise dos dados desde o início 

da pesquisa e, com isso, se garanta um processo de análise mais sistemático e com 

menos erros e desvios, o processo de análise deve ser realizado a cada evento de 

coleta, gerando reflexões que possam auxiliar nas coletas subseqüentes e otimizando 
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o trabalho de exame, categorização e classificação. O fato de se ter seguido estas 

recomendações viabilizou a readequação do roteiro de entrevistas entre a primeira e 

a segunda rodada e facilitou a geração de categorias. 

A grande maioria das pesquisas sociais se baseia em entrevistas, mas as 

pessoas também expressam seus pontos de vista através de relatórios, 

correspondências e sites na web. Além desse material originalmente escrito, outros, 

como aqueles resultantes da observação direta, foram registrados de forma escrita 

para que pudessem ser utilizados como material de pesquisa, criando um corpus. A 

escolha da análise de conteúdo para tratar esses dados se deu exatamente por ela 

permitir uma análise interpretativa do corpus de pesquisa. 

Como o volume previsto de entrevistas era razoável (39) e os benefícios 

esperados com a utilização do software de apoio à análise qualitativa de dados eram 

significativos, a utilização de uma ferramenta tecnológica se mostrava totalmente 

justificada. Ademais, o software Sphinx® estava disponível e oferecia todas as 

funcionalidades necessárias para a pesquisa que estava sendo realizada. Assim, foi o 

software escolhido. 

O Sphinx® disponibiliza três grandes funcionalidades. A primeira é a de 

formatação do questionário de pesquisa, criado a partir das questões, abertas ou 

fechadas, feitas aos respondentes. A segunda é a de entrada dos dados propriamente 

dita, que foi feita a partir das transcrições das entrevistas e das observações. A 

terceira é a de apoio à análise de conteúdo em si, que foi realizada a partir da 

tabulação das respostas das entrevistas, dos cruzamentos e testes estatísticos 

providos pela análise léxica da ferramenta sobre as categorias que emergiam. 

A primeira etapa para a criação das categorias utilizou a contagem léxica 

e o agrupamento semântico para associar as respostas ao referencial conceitual 
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elaborado. Em seguida, através da análise freqüêncial, surgiram as categorias. Em 

alguns momentos, procedeu-se à análise de segmentos da entrevista, tal como 

proposto por Strauss (1987). 

4.3.3.1  Análise de conteúdo 

A análise qualitativa busca entender os fenômenos estudados segundo a 

perspectiva dos participantes da situação e, a partir daí, contextualizar a interpretação 

do pesquisador. Já a análise quantitativa permite a verificação do grau de 

significância dos dados coletados por meio da aplicação de testes estatísticos, com 

base na freqüência de aparição de certos elementos da mensagem (HUDSON; 

OZANNE, 1988; NEVES, 1996). 

A análise de conteúdo (AC) é considerada uma técnica híbrida por que 

une o formalismo estatístico à análise qualitativa (WEBER, 1990; BAUER; 

GASKELL, 2002), tratando do pleno entendimento de um discurso e do 

aprofundamento de suas características (RICHARDSON, 1999), preservando as 

vantagens da análise quantitativa, mas a desenvolvendo de acordo com uma análise 

interpretativa-qualitativa (MAYRING, 2000). 

Para Bardin (2000), a AC faz uma análise objetiva e sistemática das 

comunicações ocorridas. Dessa forma, é possível gerar indicadores, quantitativos ou 

não, que admitam inferências acerca de conhecimentos relativos às circunstâncias de 

produção e recepção destas mensagens. A AC, como apresentado na figura 21 (4), é 

realizada num processo de quatro etapas: 

 pré-análise - envolve a organização dos textos gerados a partir das 

transcrições das entrevistas e dos documentos coletados; 



87 

 codificação - implementa a transformação sistemática dos dados 

brutos coletados em unidades agregadas que devem traduzir com 

exatidão as características do conteúdo; 

 categorização - envolve uma operação de classificação a fim de criar 

as categorias de análise. A categorização é fundamentada em teorias 

ou eventos anteriores ou ainda idealizada pelo pesquisador, seguindo 

critérios semânticos, sintáticos, léxicos ou expressivos; 

 análise - é a etapa onde são feitos o tratamento dos resultados obtidos 

e a interpretação dos resultados.  

 

Pré-análise Codificação Categorização Análise 

Figura 21 (4): Etapas no processo de análise de conteúdo. 

Fonte: Adaptado de Bardin (2000).

Em síntese, a AC é uma técnica que busca a interpretação através de 

inferências sobre o material coletado, visando reduzir a complexidade textual e gerar 

novas informações a partir da emergência de novas relações. Como os insumos dessa 

técnica são as palavras, seus resultados dependem da capacidade de abstração, 

criatividade e habilidade de interpretação do pesquisador, que não poderá deixar de 

lado o contexto que gerou esses resultados. 

Adicionalmente, para se tirar um maior proveito da análise de conteúdo, 

pode ser realizada a análise de correspondência entre variáveis e suas categorias. A 

análise de correspondência se utiliza de mapas perceptuais e intuitivos, permitindo 

uma representação visual e refletindo a relativa similaridade ou preferência em 
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relação a outros objetos, segundo as dimensões do mapa perceptual. Tal análise 

permite que o pesquisador visualize, como num mapa, as proximidades e distâncias 

(similaridades ou dissimilaridades) entre as linhas e colunas de uma tabela cruzada 

de variáveis de estudo, a partir de procedimentos de estatística multivariada 

(XAVIER, 2003). 

4.3.3.2  Análise léxica 

Outra técnica utilizada nesta pesquisa é a análise léxica (AL), que, 

diferentemente da AC, muda o foco da análise do texto para a análise do léxico, ou 

seja, do conjunto de palavras encontradas nos depoimentos ou respostas. O léxico é a 

lista de todas as formas gráficas utilizadas, cada qual munida de um número de 

ordem ou freqüência, ou ainda o conjunto das palavras diferentes usadas nesse texto, 

com a sua freqüência de aparição (FREITAS; JANISSEK, 2000). 

A análise léxica é o estudo científico do vocabulário, com aplicações de 

métodos estatísticos para a descrição do vocabulário, permitindo uma rápida 

interpretação das questões em aberto das entrevistas. Seu tratamento é objetivo, mas 

a leitura subjetiva também é indispensável (FREITAS, 2000). 

A análise léxica se inicia com a contagem das palavras e sua 

transformação para o infinitivo ou para sua forma original, avançando 

sistematicamente na direção da identificação do significado das respostas. São feitos 

agrupamentos ou aproximações que permitam apresentar os critérios mais 

freqüentemente citados, agrupando palavras afins e eliminando palavras até resultar 

num conjunto tal que represente, na essência, as principais descrições citadas. 
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Em seguida é realizada a aproximação léxica controlada, que reduz o 

texto ao seu léxico e controla, via navegação léxica, a validade e o fundamento das 

interpretações elaboradas a partir do léxico. O passo seguinte é a aproximação léxica 

seletiva, que elimina as palavras utilizadas como simples ferramentas e concentra a 

atenção no exame de substantivos, verbos e adjetivos via utilização de dicionários. 

Por fim, é realizada a pesquisa das especificidades lexicais, que 

estabelece uma estatística das palavras do texto, segundo uma variável externa não 

textual, como por exemplo, interação ou lotação, como apresentado na figura 22 (4) 

(FREITAS; JANISSEK, 2000). 
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do texto 

buscando o 
significado 

Contagem 
das 
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seletiva 

Aproximação 
léxica 

controlada 

Figura 22 (4): Etapas no processo de análise léxica.

Fonte: Adaptado de Freitas e Janissek (2000). 

4.3.3.3  Software de apoio à analise de dados qualitativos 

A utilização de ferramentas da TI na pesquisa qualitativa começou a 

tomar um maior vulto na década de 90. Mesmo com tantas críticas (KELLE, 1997; 

CATTERALL; MACLARAN, 2002), existem defensores (MILES; HUBERMAN, 

1994; FIELDING, 1995; WEITZMAN, 1999) que afirmam que os software de apoio 

à analise de dados qualitativos, conhecidos como CAQDAS, deixam o processo de 

análise qualitativa mais transparente e rigoroso, consistente e compreensivo, 

melhorando o processo de codificação e recodificação e facilitando as pesquisas e as 
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correlações, tornando o processo mais reflexivo, rápido e sem tantas tarefas 

enfadonhas. Dessa forma, sobra mais tempo para que o pesquisador se concentre no 

processo de análise em si, já que este não pode ser feito pelo software (WEITZMAN, 

1999). 

Miles e Huberman (1994) e Fielding (1995) afirmam que os CAQDAS 

prestam apoio em todas as etapas da pesquisa qualitativa. Eles citam como principais 

funcionalidades comuns à maioria deles: 

 armazenamento de dados textuais e arquivos multimídia; 

 registro e edição de memos com anotações de campo e de reflexão; 

 codificação ou associação de palavras-chave a segmentos de texto 

para posterior recuperação; 

 interligação entre dados para formar categorias ou redes de 

informações; 

 AC em termos de freqüência, seqüência ou localização de palavras e 

frases; 

 reapresentação de dados em forma de matrizes ou redes de inspeção; 

 desenho de conclusões e verificações, apoiando a interpretação dos 

resultados e os testes ou confirmações dos achados; 

 auxílio na construção de teorias, desenvolvendo sistematicamente, 

explicações conceitualmente coerentes e testando hipóteses; 

 mapeamento gráfico; 

 geração de relatórios parciais e finais.  

Em síntese, podem ser citados como principais benefícios a velocidade, a 

consistência, o rigor e o acesso a métodos analíticos que não podem ser feitos a mão, 
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combinando, por exemplo, dados demográficos, escalas, temas e palavras-chave 

(KELLE 1997; WEITZMAN, 1999; FREITAS; JANISSEK, 2000). 

4.3.2.4  Procedimentos de implementação da análise 

Depois da formatação do questionário, realizada com base no roteiro de 

entrevista, foi possível dar entrada nos dados coletados, diretamente, já que elas 

haviam sido transcritas previamente. Algumas questões abertas podiam ser 

recodificadas para serem transformadas em questões fechadas, o que possibilitava a 

geração de informações mais quantitativas e de alguns gráficos. A análise dos dados 

foi feita através das categorias que eram identificadas, de algumas tabulações 

automáticas de respostas, de testes estatísticos e da geração de tabelas e gráficos.  

A codificação buscou palavras e temas significativos, enquanto que a 

categorização tomou por base o referencial conceitual construído. Para as questões 

estudadas com apoio da análise léxica, a categorização buscou significância nas 

expressões dos respondentes, inicialmente, por contagem léxica e agrupamento 

semântico, associando as respostas aos construtos preliminarmente identificados no 

referencial conceitual. Em seguida foram feitas análises de freqüência, de onde 

emergiam as categorias e foram feitas novas associações entre literatura e as 

respostas dos respondentes. 

Os elementos mais abstratos ou sobre os quais se esperava respostas mais 

abertas dos entrevistados, foram estudados através da análise de conteúdo, enquanto 

os demais foram analisados com o apoio da análise léxica. 
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4.3.4  Cuidados metodológicos 

Segundo Yin (2001), independente da forma de coleta, é preciso seguir 

alguns princípios para que se possam tratar adequadamente as questões que atentam 

contra o rigor científico das pesquisas. Usualmente, aspectos de validação visam 

garantir que haja uma ligação explícita entre os questionamentos teóricos feitos, os 

dados coletados e as conclusões obtidas, como apresentado na figura 23 (4).  

No tocante ao processo de validação, apesar das críticas feitas por Bloor 

(1997), o principal método utilizado para validar as informações coletadas e diminuir 

as falhas de interpretação é a triangulação, por permitir verificar a repetibilidade de 

uma observação ou interpretação (STAKE, 1994). Isto foi feito nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

A inovação de produtos
sob a ótica do CRM. 

Observações

Entrevistas 

Documentos 

 

Figura 23 (4): Convergência de várias fontes de evidência. 
Fonte: baseado em Yin (2001). 

 

Como principais limitações da técnica de observação, podem ser citados 

o fato de que algumas vezes o observado tentava criar impressões no observador; a 

variabilidade da duração das entrevistas, que eram muito curtas com o diretor; a 

existência de restrições temporais e espaciais, como as de viagens do diretor e do 

gerente geral, além de uma agenda bastante carregada, principalmente dos 

respondentes mais graduados; a observação restrita a um estrato da população 

pesquisada, mesmo que essa população tenha sido definida em conjunto pelo 
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pesquisador, pelo diretor e pelo gerente de TI; além da subjetividade do observador. 

(MARCONI; LAKATOS, 1999; SELLTIZ et al. 1999; YIN, 2001). Com o aumento 

da confiança entre as partes, que foi obtido na segunda e terceira rodadas de coletas, 

essas tentativas de criar uma certa impressão no pesquisador desapareceram. 

No esforço de melhorar sua capacidade de observação, seguindo as 

recomendações de Bernard (1995) e Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), o 

pesquisador procurou olhar aquilo que apesar de real não estava evidente; ser um 

bom ouvinte; ter sensibilidade para as pessoas e ser capaz de estabelecer uma relação 

de confiança. Por fim, o pesquisador procurou ser o mais objetivo possível, pois, por 

melhores que fossem os relacionamentos pessoais estabelecidos, o observador não 

poderia se perder na teia dos acontecimentos, na ideologia ou na simpatia dos 

observados, pois isso diminuiria sua visão crítica acerca do que se passava e ainda 

poderia desviar sua atenção dos objetivos da pesquisa.  

Dessa forma, ter clareza de propósitos e familiaridade com as questões 

investigadas, contribuíram para lidar com a subjetividade imanente à situação. Como 

a pesquisa em parte foi longitudinal, o pesquisador pôde ir diminuindo sua 

subjetividade à medida que o tempo passava e o mesmo ia se familiarizando cada 

vez mais com a temática, com as questões investigadas e com as técnicas de coleta e 

análise utilizadas. 

Feita a descrição do esforço metodológico empreendido, no capítulo 

seguinte são apresentados os resultados obtidos e são feitas as devidas associações 

com os intentos da pesquisa. 
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5  Análise dos resultados 

 

Neste capítulo fez-se a análise dos resultados obtidos. Os gráficos e 

tabelas apresentados foram formatados com base na aplicação e apoio do software 

Sphinx®, utilizado para realizar a análise léxica e de conteúdo das três rodadas de 

entrevistas com os respondentes do quadro 6 (4). 

Ressalte-se que apenas o objetivo específico “b”, das mudanças ocorridas 

nos processos de inovação de produtos, foi pesquisado sob a ótica longitudinal, visto 

que os demais objetivos específicos não teriam potenciais mudanças ao longo do 

tempo, ou por conta de sua natureza ou porque só viriam com um tempo mais longo, 

segundo a percepção do pesquisador. 

Objetivando dar um maior respaldo às análises efetuadas, alguns trechos 

das entrevistas considerados mais relevantes são incluídos no texto com a 

identificação do respondente, no formato Rx, onde x é o número do respondente no 

quadro 6 (4), ou apresentados no formato [Cn], onde o n representa o número da 

citação no apêndice A. 

5.1  Perfil dos respondentes 

Subdividindo os respondentes em termos de lotação, existem dois 

grupos. O grupo corporativo é formado pelo diretor de planejamento e marketing e 

pelas gerências corporativas. Os membros deste grupo ficam lotados na matriz do 

grupo empresarial. O grupo operacional é composto por gerentes da unidade 
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Pernambuco, a mais importante do grupo, e por três analistas. A missão do grupo 

corporativo é a de atender as unidades, desenvolver padrões de atendimento e prover 

um atendimento especial aos clientes corporativos, ficando a cargo das unidades o 

atendimento operacional. 

Em termos de faixas etárias, excetuando-se o superintendente comercial 

(R2) e o gerente geral da unidade Pernambuco (R7), que têm mais de 50 anos, todos 

os respondentes têm entre 30 a 40 anos, e ostentam formação superior (alguns 

inclusive com pós-graduação patrocinada pela empresa).  

O superintendente comercial (R2) é um dos maiores entusiastas do 

projeto CRM e da utilização da TI na organização, como pode  ser percebido neste 

trecho de sua primeira entrevista, em que fala da ES e de sua evolução com o uso da 

TI:  

“Ela hoje depende muito mais de sistemas do que de pessoas. 
Uma organização que atinge essa dimensão não pode ficar na 
dependência de pessoas. É evidente que as pessoas são o maior 
patrimônio de uma empresa, mas não na dependência de fulano 
ou beltrano. Os sistemas que ela construiu, a informatização. 
Quando eu entrei na gerência de operações nós tínhamos 18 
pessoas trabalhando, hoje temos 4. Isso dá uma dimensão da 
tecnologia, da readaptação dos processos...” (R2). 
 

Na realidade, todos os respondentes crêem que a área de TI da 

organização “tem se mostrado muito atuante” (R4 na segunda rodada) e um forte 

aliado para o sucesso alcançado até hoje pela organização, pois a “TI permite que eu 

saia do sonho para a possibilidade real” (R1 em sua segunda entrevista). 

Quanto à rotatividade, a média de tempo de casa dos respondentes é 

superior a 7 anos, com destaque para o superintendente comercial (R2), que tem 

mais de 14 anos, denotando uma baixa rotatividade nos escalões superiores. Outro 

ponto interessante a salientar é que a equipe de gestores foi crescendo dentro da 
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empresa, à exceção do gerente de segurança eletrônica (R3), que veio de uma 

empresa concorrente, de São Paulo, há cerca de 5 anos.  

Existe efetivamente uma política de formação de gestores, apoiada em 

dois programas, o de Trainees e o Programa para o Futuro, sendo este último de 

desenvolvimento gerencial e que é conduzido por uma empresa de consultoria local 

com um longo histórico de trabalhos para a ES. Em contraposição a essa política, a 

pessoa que substituiu a gerente comercial (R8) veio de uma empresa de 

telecomunicações, “trazendo sangue novo”, como justificou numa entrevista o 

coordenador comercial (R9). 

Quanto ao grau de proximidade do respondente com o projeto CRM, 

foram identificados dois grupos. O grupo de mais baixa proximidade se sentia mais 

alheio ao processo de implantação e mais crítico com relação aos prazos para 

obtenção de resultados. Justificavam essa sensação “talvez até por falha de 

comunicação, por que pode estar acontecendo muita coisa, mas eu não estou 

sabendo...” como afirmou R3 em sua terceira entrevista. O grupo de mais alta 

proximidade liderava o próprio processo de implantação, tendo funções-chave na 

condução do projeto como um todo, sentindo-se como co-responsável pelo sucesso 

do mesmo. Seus membros eram também os mais otimistas até por que já estavam 

obtendo alguns resultados. Por estas características, algumas das análises levaram em 

consideração esse grau de proximidade. 
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5.2  Análise dos principais fatores motivadores do 

projeto CRM 

Como principais elementos analisados para avaliação deste objetivo 

específico foram estudados os motivadores e os propósitos do projeto, além das 

características pessoais dos atores em termos de liderança e de perfil empreendedor, 

como apresentado a seguir.  

5.2.1  Fatores organizacionais 

Através da análise de conteúdo, foram identificados dois grandes grupos 

de fatores motivadores do projeto CRM, iniciado ainda no ano de 2001, um 

estratégico e outro operacional.  

5.2.1.1 Elementos estratégicos 

O primeiro grupo diz respeito às questões mais estratégicas, como o fato 

da organização estar entrando, naquela época, “... num segmento de mercado que é 

mais varejo, que é a segurança eletrônica, um pouco diferente dos outros dois 

segmentos em que nós já tínhamos uma atuação maior...” (R1). “Não dava para 

gerenciar a relação da mesma forma...”, como ratificou R1 em sua primeira 

entrevista [C1]. 

Como resultado desse novo posicionamento, a organização estava 

promovendo uma significativa mudança estrutural, com a criação de uma área 

corporativa, um novo nível hierárquico, “a espinha dorsal” (R5) que lidaria de forma 
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mais uniforme com todas as unidades espalhadas pelo país [C2]. Um relatório gerado 

pela consultoria que apoiou esta mudança corrobora com estas informações. 

Um novo nível hierárquico leva a crer em maior burocracia, mas, neste 

caso, o nível corporativo está sendo implementado como uma fonte de suporte às 

unidades, com gestores explicitamente conscientes dessa atribuição, já que “...uma 

mudança muito grande de comportamento está acontecendo agora, com a criação dos 

manuais que definem as atribuições das unidades e do corporativo...” (R6 em sua 

terceira entrevista). Outra vantagem buscada com essa estrutura era a de poder atuar 

com alguns clientes de forma nacional, pois “os clientes, principalmente aqueles que 

atuam numa base territorial grande, eles exigem contatos únicos, centralizados, e que 

você tenha processos organizacionais capazes de se integrar nos vários locais onde 

você atua” (R2 em sua primeira entrevista). Essa visão mais estratégica era 

compartilhada principalmente pelos gestores lotados na área corporativa. 

Afirmações como “são empreendedores natos, buscam sempre coisas 

novas...” [C3] e “está sempre inovando e as outras empresas vêm a reboque...” [C5], 

para diversos respondentes, demonstram fortes características de inovação e 

empreendedorismo de seus gestores que, aliadas a esses elementos conjunturais 

citados, potencializam essa dimensão estratégica.  

5.2.1.2 Elementos operacionais 

O segundo grupo envolve questões mais operacionais, como a 

necessidade de centralização das bases de dados, antes dispersas pelas unidades 

[C6], e a promoção de uma visão ampla e integrada dos clientes. “É enxergar o 

cliente de diversos ângulos. De diversas partes onde você esteja” (R4), daí o nome 
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do projeto ter sido Prisma [C31], como mostrado em ata de reunião da época. Vale 

salientar que essa motivação operacional tem fortes reflexos estratégicos. 

5.2.2  Propósitos do projeto 

Tomando-se o conjunto das entrevistas, verificou-se através da análise 

léxica que, como principais propósitos do projeto CRM, eram identificados pelos 

respondentes a integração de processos e a eficiência, como pode ser visto na tabela 

1 (5) e no gráfico 1 (5), consubstanciando um foco mais interno à organização. O 

propósito inovação veio em terceiro lugar. 

 

 

 

Tabela 1 (5): Propósitos do projeto CRM - geral 

Propósitos CRM No. Cit. Freq.
integração de processos 12 50%
eficiência 9 37%
inovação 3 13%
TOTAL CIT. 24 100%
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pesquisado quanto à importância da inovação de produtos para a organização, 

principalmente para os respondentes lotados na área corporativa.  

 

 

 

Tabela 2 (5): Propósitos do projeto CRM - alta gestão 

Propósito CRM - alta 
gestão 

No. Cit. Freq.

inovação 3 38%
eficiência 3 38%
integração de processos 2 25%
TOTAL CIT. 8 100%

Propósito CRM - alta gestão
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inovação
eficiência
integração de processos

Gráfico 2 (5): Propósitos do projeto CRM - alta gestão

 

O cruzamento entre os propósitos do projeto CRM e a lotação do 

respondente, apresentado na tabela 3 (5), demonstrou que a preocupação com a 

integração dos processos era mais presente para os lotados na área operacional, 

enquanto a área corporativa focaliza mais na eficiência e na integração dos 

processos. Foi percebido também que a eficiência era foco de 100% dos 

respondentes da área corporativa. 

Tabela 3 (5): Propósitos do projeto CRM por lotação 

Propósitos por lotação Corporativo Operacional 
integração de processos 83% 100% 
eficiência 100% 0% 
inovação 50% 0% 
outros 0% 33% 

5.2.3  Liderança e empreendedorismo 

Através da análise de conteúdo, foi possível detectar que 100% dos 

gestores se percebiam como líderes revolucionários ou reformistas, mas com traços 

de controle formal, o que é bem valorizado na organização, pois “não dá para tirar 

toda a formalidade, você precisa garantir o sucesso do processo” (R3). Quando 



101 

avaliando os demais gestores, achavam-nos mais formais do que a si mesmos. [C32; 

C33]. 

Foi também identificado que todos os respondentes crêem que a 

organização é empreendedora e que valoriza essa atitude em seus funcionários, pois  

“a empresa valoriza muito o crescimento e a posse do mercado, o gerente é 

valorizado pela posse do mercado... É uma coisa bastante valorizada...” (R1). Para 

eles, empreender significa “ter foco no sucesso” (R3), inovar, acreditar que os 

resultados serão compensadores, implementar essas idéias e correr riscos calculados 

[C34; C35]. É o “fazer acontecer” (R10). 

Os respondentes inclusive citam casos recentes, como o da assistente de 

telemarketing que, a partir de indicações de diversos clientes, sugeriu um projeto de 

oferecer segurança eletrônica apenas em certos períodos, como nos finais de semana 

e nas férias dos clientes. Este projeto foi aprovado e a assistente ganhou um prêmio 

que estava sendo oferecido para inovações e reduções de custos [C36]. 

Também é citado um caso de insucesso recente, envolvendo o produto 

rastreamento de veículos, que apesar das pesquisas preliminares apontarem-no como 

um sucesso, foi um fracasso, mas nem por isso os envolvidos com a idéia foram, de 

alguma forma, prejudicados [C17]. 

Adicionalmente, todos os respondentes acreditam ser muito importante a 

proatividade, a assunção de riscos [C17] e o apoio da TI nos processos de inovação 

[C18]. 

Enfim, o grande volume de clientes e as decorrentes mudanças 

organizacionais, como a criação da área corporativa, se apresentam como grandes 

motivadores do projeto CRM. Aliados a estes fatores estão as características de 

liderança e empreendedorismo de seus gestores. Integração de processos e eficiência, 
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aliados à visão da alta gestão de que inovação é uma necessidade para se manter a 

liderança, completam o quadro de motivadores do projeto CRM. 

5.3  Identificação das mudanças no processo de 

inovação 

Para a identificação dessas mudanças foram descobertas e analisadas as 

principais forças e fontes para a inovação, além do próprio processo de inovação, 

como pode ser visto a seguir. Estes elementos foram estudados com o apoio da 

análise de conteúdo. 

5.3.1  Forças para inovação 

Como principal força motivadora para a inovação foi identificada a 

mudança de percepção dos clientes, ou seja, mudanças substantivas por que passam 

estes clientes e que geram novas demandas a serem atendidas pela ES. 

A força tecnologia está relacionada com os fornecedores de produtos 

para a área de segurança, por isso foi citada pelos dois respondentes que estão 

diretamente ligados a este produto na organização.  

Por fim, a força mudança dos processos, apesar de ter sido citada apenas 

uma vez neste momento, foi citada em diversos outros momentos.  

Os resultados dessas forças são apresentados na tabela 4 (5) e no gráfico 

3 (5) e vale salientar que não sofreram mudanças ao longo das três rodadas, nem com 

relação ao grau de proximidade. 
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Tabela 4 (5): Forças para inovação 

Forças para inovação No. Cit. Freq. 
percepção 13 76% 
tecnológico 2 12% 
mudança no processo 1 6% 
demandas internas 1 6% 
TOTAL CIT. 17 100% 
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  Gráfico 4 (5): Fontes internas para inovação  
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5.3.3  Fontes externas para inovação 

A distribuição das fontes externas que são mais valorizadas para 

inovação é mais uniforme que as fontes internas, como se pode constatar pela tabela 

6 (5) e pelo gráfico 5 (5), sendo os clientes a fonte mais importante de inovação, 

sugerindo uma inovação mais incremental. 

                Gráfico 5 (5): Fontes externas para inovação 

 

 

 

Tabela 6 (5): Fontes externas para inovação 

Fontes externas inovação No. Cit. Freq. 
clientes 5 33% 
feiras 3 20% 
outras 3 20% 
fornecedores 2 13% 
revistas 2 13% 
TOTAL CIT. 15 100% 
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Os resultados destas categorias não sofreram mudanças ao longo das três 

rodadas, nem por grau de proximidade. Com relação à lotação, ficou claro que os 

níveis mais altos da estrutura organizacional têm acesso a mais fontes externas de 
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incentivo à inovação, por isso citavam, em média, duas vezes mais fontes de 

inovação externa que os de lotação mais operacional. Além disso, as fontes revistas e 

fornecedores só foram citadas pelos três respondentes mais graduados na hierarquia. 

5.3.4 Relação entre as fontes internas e externas 

Uma avaliação que emergiu através da análise de correspondência entre 

as fontes internas e externas do processo de inovação foi a de que 100% dos 

respondentes que indicavam a CAC e os vendedores como fonte interna para a 

inovação também indicavam os clientes como uma fonte externa para a inovação. O 

contrário também ocorria, indicando que o relacionamento com o cliente era uma 

grande chave para o processo de inovação, como mostra a figura 6 (5). 

Gráfico 6 (5): Relação entre as forças internas e externas 

CAC/vendedores

outras

clientes

feirasrevistasfornecedores outras

Eixo 1 (7.3%)

Eixo 2 (1.5%)
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5.3.5  Processo de inovação 

A pesquisa procurou avaliar esta questão de forma longitudinal, ou seja, 

se ao longo do período de coleta de dados, haviam sido introduzidas mudanças no 

processo de inovação de produtos, por menores que fossem, principalmente as 

relacionadas com a participação do cliente. Este elemento foi analisado com base na 

análise de conteúdo. 

5.3.5.1  Processo de inovação – primeira rodada 

Na primeira rodada de entrevistas foi possível perceber que não existia 

um processo formal de desenvolvimento de novos produtos [C7; C8] e que o 

controle dos projetos de inovação em andamento era feito de forma distribuída, pela 

gerência mais afetada pelo projeto. Também ficou patente que não havia nenhuma 

reflexão sobre como se dava o próprio processo de inovação de produtos, mas 

também foi possível perceber que o grupo lotado no corporativo já valorizava a 

inovação, mesmo que com foco na redução de custos como no projeto Mais com 

Menos, que premiava as melhores contribuições que resultassem em redução de 

custos ou inovação de produtos. A participação de clientes no processo de inovação 

de produtos não foi citada uma vez sequer, neste momento. 

5.3.5.2  Processo de inovação – segunda rodada 

Na segunda rodada de entrevistas, já foi possível perceber uma razoável 

diferença nos respondentes com relação a uma visão mais clara do processo de 

inovação de produtos na organização. Levando em consideração para essa avaliação 
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o modelo proposto por Alam e Perry (2002), o processo de inovação de produtos, 

mesmo que não formalizado, passou a ocorrer da seguinte forma: 

 planejamento estratégico de novos produtos - não existia uma visão 

clara da necessidade dessa reflexão na organização, ficando intenções 

nesta linha restritas às idéias do diretor de planejamento e marketing 

[C37], mas existiam discussões sobre inovação em fóruns tanto do 

nível tático como do nível estratégico, como pôde ser confirmado por 

atas de reuniões recentes; 

 geração de idéias - era distribuída pelos vários setores da organização 

e tinha como base as demandas de mercado, captadas pela força de 

vendas e pelas atendentes do CAC, além de sugestões diretas de 

clientes em projetos especiais “como o da Construtora Moura Dubeux 

que fazia a segurança de cada apartamento. Agora esse projeto já 

virou um produto que é oferecido para outras construtoras...” (R6); 

 apresentação de idéias - “todos os fóruns são oportunidades para se 

discutir sobre demandas de clientes” (R1), mas não existe um espaço 

formal nestas reuniões para essa temática. Esses debates ocorriam 

quando um dos participantes se envolvia com aquela idéia e resolvia 

levá-la adiante;  

 análise do negócio - era realizada tanto no fórum nacional de gestores 

de filiais, com foco mais estratégico e que ocorre trimestralmente, 

como nas reuniões semanais dos gestores de cada unidade, mas “a 

aprovação da idéia depende da área mais envolvida” (R1). Entretanto, 

para ir à discussão nesses fóruns, muitas vezes essa idéia precisava 

ainda passar pelo crivo da gerência imediata do proponente da idéia:  
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“Ela vai hierarquicamente. Na hora que ela vem dos próprios 
vendedores, essas informações são repassadas ao responsável pelo 
setor... com uma percepção bem pessoal do que o mercado está 
precisando” (R9); 
 

 formação da equipe multifuncional – a condução do projeto era feita 

“pela gerência mais diretamente afetada, que age como padrinho do 

projeto, cabendo a este gestor a montagem da equipe que em conjunto 

desenvolverá o projeto” (R1). Atas de reunião analisadas 

corroboraram com essa afirmação, entretanto, a participação do 

diretor de planejamento e marketing nesta fase é inconteste. 

“É uma característica dele cobrar, acompanhar, e algumas pessoas 
às vezes vêem isso como se ele é que fosse o responsável pelos 
projetos, mas eu não vejo assim.” (R4); 
 

 desenho do serviço e do processo – não existia um modelo pré-

definido. “É muito de pegar o raciocínio e ir desenvolvendo ele...” 

(R1). Não foi citada, inclusive, nenhuma participação do cliente nesta 

fase; 

 treinamento de pessoal - não foi citado pelos respondentes, à exceção 

da gerente corporativa de atendimento a clientes que afirmou que 

“antes do lançamento de um produto ou campanha, o pessoal do CAC 

era informado, para poderem se preparar em termos de pessoal e de 

conhecimento para atender aos clientes” (R4). Na realidade, as 

campanhas de marketing sempre têm o envolvimento do CAC; 

 teste e piloto - os lançamentos eram realizados “numa praça onde a 

empresa acredita ter mais facilidade” (R3), para o teste; 

 teste de marketing e comercialização não foram citados por quaisquer 

um dos respondentes. 
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Além disso, a diretoria estimula e cobra a realização dos projetos, 

periodicamente, nas reuniões de gestores, pelo menos da unidade Pernambuco, que é 

a única onde o diretor de planejamento e marketing comparece freqüentemente [C9; 

C10; C11; C12; C13]. 

5.3.5.3  Processo de inovação – terceira rodada 

Na terceira rodada, apesar de terem sido detectadas poucas mudanças no 

processo de NSD, apresentado no item anterior, percebeu-se que várias pessoas 

acreditavam que o CRM seria positivo para este processo, e muito brevemente [C14; 

C15; C16]. Além disso, como principais alterações que puderam ser percebidas pelos 

respondentes, pelo menos no momento atual, seriam: 

 o volume e a qualidade das informações disponíveis, como nas 

informações sobre cobrança: 

“onde o setor passou a ser usuário do Siebel para poder ter acesso 
a essas informações, validar as informações, etc... Fora isso, agora 
as relações com os inadimplentes já vêm com todos os dados que 
o CAC precisa para ligar...” R4 [C48]; 
 

 novas informações disponíveis, como, por exemplo, da base de 

segmentação:  

“foi um diferencial, que não existia antes do projeto CRM (...) 
Agora você vai pesquisando e fazendo novas descobertas, por 
exemplo (...). O próprio pessoal da turma nova de trainees está 
utilizando essa base de dados, vendo, por exemplo, o retorno de 
cada campanha e o resultado de cada campanha versus o que foi 
investido em termos de orçamento, etc (...)” (R4) [C47]; 
 

 maior participação do cliente no processo de inovação, através do 

feedback passivo, como no caso da extranet, recentemente 

disponibilizada, onde 
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“o cliente já começa hoje a dar sugestões e a gente começa a 
colocar isso aqui no sistema e a mudar, a partir da análise dessas 
sugestões” (R4) [C46]; 
 

 maior facilidade para o cross-selling [C49]. 

Foi possível perceber que as novas demandas dos clientes são o insumo 

básico do processo de inovação de produtos, sejam elas captadas diretamente - 

através da participação dos clientes - ou indiretamente - através do corpo de vendas 

da organização - e que a interação para obtenção dessas demandas vem crescendo. 

Ademais, novas informações oriundas do projeto CRM já estão influenciando o 

processo de inovação de produtos. 

5.4  Avaliação do uso intensivo de dados 

Para a avaliação do uso intensivo de dados nestes processos foram 

avaliados temas relacionados com o ciclo de vida do cliente, a participação dos 

clientes no processo de inovação de produtos, novas informações sobre os clientes, 

relacionamento e CRM, como apresentado a seguir. 

5.4.1  Influência do CRM no ciclo de vida do cliente 

Na primeira rodada de entrevistas houve uma unanimidade entre os 

respondentes de que o maior potencial de influência do CRM no ciclo de vida do 

cliente estaria na fidelização [C38; C39]. Por conta disso, eles crêem que para 

influenciar positivamente o comportamento dos clientes, a organização estaria 

buscando registrar com qualidade cada interação [C40; C41], mantendo uma forte 
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parceria com os clientes e potencializando isso através de ações de comunicação 

[C42; C50]. 

Na segunda rodada de entrevistas, ou seja, no pique do processo de 

implantação da parte mais operacional do projeto CRM, os respondentes 

confirmavam o foco na fidelização, mas já citavam outras fases como a de 

prospecção [C43]. Alguns respondentes foram genéricos e colocaram que era em 

todo o ciclo de vida, mas os que foram mais específicos, confirmavam 

principalmente a fidelização.  

Na terceira rodada os respondentes continuaram a ampliar o foco, 

deixando de se concentrar apenas em fidelização. Nessa época, os respondentes com 

mais alto grau de proximidade com o projeto já estavam começando a obter 

resultados com o projeto [C49]. 

Ficou patente que os respondentes associavam inovação à fidelização, 

porque estar sempre atendendo às necessidades dos clientes aumentaria as chances 

de que o mesmo permanecesse na base de clientes. Entretanto, não foi possível 

afirmar que essa fidelização implicaria em mudanças nos processos de inovação de 

produtos. 

5.4.2  Participação do cliente 

Quanto à participação dos clientes nos processos de inovação de 

produtos foram analisadas a participação direta e a indireta, como preconizado por 

McKenna (1992) e Gordon (2002). 

Apesar da participação direta dos clientes na fase de proposição de idéias 

para inovação de produtos já existir antes do projeto CRM, mesmo que de forma 
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modesta e não estruturada, dando-se principalmente na forma de sugestões ou de 

levantamento de necessidades em projetos específicos, isso seria, na visão dos 

respondentes, potencializado com o projeto CRM, fortalecendo a fidelização. 

Por outro lado, a participação indireta, ou seja, através da análise dos 

bancos de dados, já passou a ocorrer, ainda que de forma tímida, através de relatórios 

estatísticos utilizados para brainstorming e insights, como mencionado pelo 

coordenador comercial (R9) na terceira rodada de entrevistas [C45], mais 

especificamente em dois projetos recentes, o MaisSegurança e o Monitoramento 

Garantido, como relatado nas duas últimas rodadas de entrevistas [C23].  

Na última entrevista realizada com o diretor de planejamento e 

marketing, já na terceira rodada, foi ressaltado, por ele, o projeto de venda cruzada 

que havia sido disparado na semana anterior,  

“visando clientes corporativos que tinham contratos com a 
empresa no Nordeste, como bancos e transportadoras, mas que 
não os tinham nas regiões Norte, onde nossa organização passou a 
atuar desde o fim de 2004, com a aquisição da maior empresa 
daquela região, e Sudeste, onde nossa organização já tem uma 
empresa coligada há algum tempo” (R1).  
 

Segundo o mesmo diretor, aquilo já era fruto do projeto CRM, pois já 

advinha da base de dados unificada do projeto e já havia gerado dois grandes 

contratos em poucos dias de campanha. 

5.4.3  Novas informações sobre os clientes 

Mesmo ainda sendo considerado, pelos respondentes, como um projeto 

em implantação, praticamente todos eles conseguiam identificar novas informações 

sobre os clientes que eram advindas do projeto CRM, como por exemplo, segmento, 
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dados de cobrança, propostas, contrato, produtos utilizados pelo cliente, relação de 

equipamentos instalados etc. 

Entretanto, segundo eles mesmos, muito esforço ainda precisará ser feito 

para que as pessoas da linha de frente registrem efetivamente as entrelinhas dos 

relacionamentos [C24]. Os respondentes afirmam que existem as ferramentas e a 

intenção, mas falta ocorrer a prática, pois “tem muito campo de informação... mas 

depende do comportamento do pessoal (...)” (R5). 

É a partir dessas novas informações e do uso das ferramentas de data 

mining disponibilizadas pelo Siebel® que foram realizadas ações como o cross-

selling de produtos para empresas do sudeste, recentemente, e da mala-direta para 

condomínios na região metropolitana do Recife há alguns meses. 

5.4.4  Relacionamento interno e externo 

No tocante aos micro-relacionamentos, foi visto que o relacionamento 

entre o corporativo e as unidades é um processo em franca melhoria, principalmente 

por conta de novos espaços para troca de idéias e do manual de procedimentos 

envolvendo o corporativo e as unidades, o que facilitará sensivelmente a atribuição 

de responsabilidades [C25]. 

Com isso, a descentralização vem aumentando e melhorando o 

relacionamento interno sob diversos aspectos, inclusive o de comunicação [C26]. O 

fato de já estarem sendo registradas todas as ações para atender às necessidades ou 

reclamações dos clientes também diminui a burocracia e agiliza os processos. 

Externamente, nos relacionamento interorganizacionais com os clientes, 

essas melhorias são menos sensíveis até porque são mais lentas, mas a extranet, que 
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disponibilizou informações para os clientes, de forma on-line, acerca do uso da 

segurança eletrônica, estava sendo brindada como um sucesso por vários gestores. 

Além disso, também foi citada a utilização do CRM para diminuição da 

inadimplência, que agora podia ser feita de forma centralizada e com o apoio da 

CAC [C46; C48; C50]. 

Na terceira rodada de entrevistas, ficou patente que as pessoas com um 

maior grau de interação com o CRM, sentem mais rapidamente as mudanças, mas 

todos concordam com uma certa descentralização, integração e qualidade das 

informações [C27], obtidas também pela integração entre os dois sistemas de 

informações que compõem o projeto CRM. 

Além disso, alguns respondentes afirmam que o CRM veio para reforçar 

a visão da organização de ter foco no cliente, como exemplificado pelo diretor de 

planejamento e marketing, falando acerca do atendimento aos clientes da empresa 

que eles haviam adquirido no norte do país, no fim de 2004 e que agora passava a ter 

o mesmo padrão de atendimento da ES: 

“Tivemos um retorno extremamente positivo dos clientes do 
norte a partir do nosso telemarketing ativo (...) eles nunca 
haviam recebido ligações para saber como estava o serviço!” 
(R1). 

5.4.5  CRM 

Algumas ações já foram desenvolvidas para gerenciar o relacionamento 

com os clientes. As bases de dados foram carregadas com as informações do sistema 

legado e foram desenvolvidas algumas ações com base na nova segmentação de 

clientes implementada no início do projeto. Essas ações envolveram principalmente 

o produto monitoramento garantido e uma campanha específica para os condomínios 
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[C29]. Cada uma dessas ações era acompanhada através das ferramentas 

disponibilizadas pelo sistema de informações e, através de relatórios, eram 

analisados os resultados obtidos. 

Este processo de segmentação foi feito com apoio da diretoria e de um 

consultor externo, no início do projeto, há cerca de dois anos, quando foram 

identificados 32 segmentos. Dessa segmentação já nasceram duas ações de sucesso. 

Para influenciar positivamente o comportamento dos clientes, 

fortalecendo os elos de compromisso e confiança estabelecidos, a organização tem 

buscado registrar com qualidade o relacionamento, manter uma forte parceria com os 

clientes [C30] e potencializar isso através de ações de comunicação, como por 

exemplo, através da extranet [C46; C50] e do novo formato do jornal mensal 

fiquetranquilo news, que agora é integrado com a fatura mensal do cliente [C42]. 

Foi possível perceber que a organização está mais direcionada para a 

fidelização de seus clientes, mas que tem se utilizado da inovação de produtos como 

mais uma estratégia para este fim. Além disso, com base nas novas e melhores 

informações hoje disponibilizadas pelo CRM, na melhoria do relacionamento 

interorganizacional e do micro-relacionamento e em algumas ações de CRM já 

colocadas em prática, já é possível se falar em uso intensivo de dados para inovação 

de produtos. 

5.5  Dificuldades operacionais associadas à 

implementação do CRM 

Para o relato destas dificuldades foram discutidos temas relacionados 

com mudança organizacional e mudança na TI, como mostrado a seguir. 
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5.5.1  Mudanças 

Para avaliar como os respondentes viam, de uma forma geral, o impacto 

do processo de mudança que estava sendo operado com a implementação do projeto 

CRM, foram feitos questionamentos quanto à magnitude e ao tempo do projeto. O 

resultado foi uma unanimidade: todos os respondentes achavam que o projeto era de 

grande porte, pois envolvia praticamente todas as áreas funcionais da organização, 

entretanto, acreditavam também que ele havia sido sub-dimensionado em termos de 

tempo e que isso teria sido causado, fundamentalmente, por atrasos na 

implementação do sistema de informações EscalaMax®, que gerencia a parte mais 

operacional do negócio [C19; C20]. Essas afirmações também são corroboradas por 

atas de reuniões analisadas pelo pesquisador. 

O apoio institucional aos programas de desenvolvimento de pessoal, 

verificado tanto nos programas de Trainees e no Programa para o Futuro, 

implementados internamente e o número de gestores com pós-graduação, geralmente 

incentivados pela organização, caracterizam uma importante força para conviver 

com a mudança. 

5.5.2  Mudanças na TI 

As mudanças operadas na área da TI foram radicais, mas o apoio da 

direção também foi reportado como um grande facilitador para esse processo de 

mudança. 

Foi instalado um novo sistema gerenciador de banco de dados e foram 

feitas cargas de todos os registros transacionais de vários anos, existentes no sistema 
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legado, permanecessem. Foram também instalados novos computadores para 

suportar os novos servidores de bancos de dados e de comunicação [C22]. 

A infra-estrutura de comunicação de dados foi reforçada e, no projeto 

como um todo, foram interligadas algumas filiais que até aquela época ainda se 

encontravam desconectadas da rede central. Novas ferramentas de segurança de 

informação foram implementadas, visto que também seria implantada a extranet. 

Não foram disponibilizadas novas ferramentas de data mining, além das 

já existentes no Siebel®, mas com este ferramental, além dos básicos mailings, foi 

feito um trabalho de mineração com excelentes resultados, como apresentado na 

próxima seção. 

Enfim, ao longo de dois anos, toda a infra-estrutura de TI da organização 

foi atualizada para dar suporte ao projeto e a outras ações, como o projeto voz 

através da intranet, com reflexos no aumento da qualidade da comunicação interna e 

diminuição nos custos de comunicação (queda de cerca de 50%). Vários documentos 

corroboravam com estas informações coletadas nas entrevistas, inclusive os 

contratos assinados com os fornecedores. 

Segundo o gerente de TI, as maiores dificuldades estavam nos prazos 

para a implementação das soluções e numa certa dependência de alguns fornecedores 

externos, fruto do novo modelo de gestão que estava sendo implantado, onde 

sistemas vitais deixaram de ser desenvolvidos e suportados internamente e estavam 

passando a ser terceirizados, tanto o produto em si como sua evolução para atender a 

novas necessidades da organização. 

Algumas dificuldades operacionais também foram reportadas quanto ao 

número de pessoas que estavam lotadas na gerência de TI e que agora, com um 
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número significativamente maior de usuários conectados ao servidor central e 

demandando cada vez mais suporte, estava sub-dimensionado. 

Assim, as principais dificuldades operacionais estavam relacionadas com 

a customização e a implementação dos dois novos software, que envolviam 

praticamente todas as áreas da organização, além da própria montagem da infra-

estrutura de TI. Essas dificuldades tiveram um pequeno impacto no prazo, mas não 

no processo de inovação de produtos. 

5.6  O CRM e o portfolio de produtos 

A organização em estudo não tem um local com as informações acerca 

de cada um de seus produtos – um portfolio. Todavia, foi identificado, junto aos 

respondentes, que nos últimos quatro meses, mesmo com todo o trabalho inerente ao 

projeto em si, foram criados três novos produtos, todos influenciados pelo CRM. 

O backup celular viabiliza um contato entre o cliente e a central de 

monitoramento, independente da linha telefônica fixa, que é o atual meio de fazer 

com que a central de monitoramento identifique a existência de algum tipo de 

violação no sistema de proteção daquele cliente. Esse produto veio de um insight do 

coordenador comercial (R9) ao analisar um relatório que mostrou um crescimento 

acima do normal no número de ocorrências desse tipo, numa dada cidade e num 

determinado mês [C45]. Como um dos respondentes colocou, “os criminosos inovam 

no crime e nós inovamos na proteção a nossos clientes” (R2). Seguindo a 

categorização de Lovelock e Wright (2001), este produto pode ser considerado uma 

extensão de linha de produtos. 



119 

A extranet viabilizou, de início, que o cliente pudesse checar os horários 

de ativação e desativação de seu sistema de alarme, identificando o horário de 

abertura e fechamento de sua loja, por exemplo, além de possíveis contatos entre a 

central de monitoramento e o cliente. Essa função só era disponibilizada via e-mail, 

implicando em maiores custos e em uma demora maior em atender ao cliente. A 

extranet viabilizou ainda a emissão de 2ª via de nota fiscal e boleto, agilizando um 

processo que demorava até 5 dias [C51]. Seguindo a categorização de Lovelock e 

Wright (2001), este produto pode ser considerado um novo produto. 

O produto patrulheiro-vendedor é uma idéia que se apóia no 

relacionamento que os patrulheiros - normalmente os supervisores que acompanham 

periodicamente o serviço prestado pelos vigilantes da organização – têm, ou 

deveriam ter, com os clientes de sua área de atuação. Esses patrulheiros, agora, 

passam a analisar as condições dos equipamentos de segurança que estão instalados 

nos clientes, dão dicas de segurança, falam sobre outros produtos da empresa que 

podem interessar àquele cliente e, de uma forma geral, melhoram a qualidade dos 

relacionamentos existentes entre a organização e sua clientela, podendo, é claro, 

perceber alguma remuneração adicional pelas vendas que possam advir dessa 

interação [C52]. Seguindo a categorização de Lovelock e Wright (2001), este 

também pode ser considerado um novo produto. 

Além desses novos produtos, também foi bastante significativo para a 

organização o “cross-selling desenvolvido para clientes corporativos da região 

sudeste a partir dos dados que estavam agora disponíveis nos bancos de dados 

centralizados” (R1 na terceira rodada). A partir das ferramentas de mineração 

disponibilizadas pelo próprio Siebel®, foi possível fechar, em apenas dois meses, 

dois grandes contratos corporativos e essa sistemática será estendida para todas as 
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regiões de atuação da organização. Seguindo a categorização de Lovelock e Wright 

(2001), o cross-selling pode ser considerado uma melhoria de produto. 

Estas informações foram checadas pelo pesquisador com os documentos 

de lançamento dos produtos, como folders e outros materiais promocionais, 

configurando a triangulação. 

Com a implementação do projeto CRM, já foi possível montar uma 

estrutura que viabiliza o desenvolvimento de novos produtos tanto com a 

participação direta como a participação indireta de clientes, sendo que esta última foi 

a mais potencializada nesta fase inicial do projeto, contabilizando três novos 

produtos e uma bem sucedida ação de cross-selling. 

5.7  Visão sob o prisma da inovação 

A fase final da análise visa construir uma reflexão acerca da temática 

proposta que, de alguma forma, possa refletir os verdadeiros influenciadores das 

mudanças nos processos de inovação de produtos sob a ótica do CRM, como 

apresentado na figura 24 (5), que condensa essa visão. 

Foi possível perceber que o processo de inovação de produtos é 

complexo e multifacetado, tendo como principais vértices a TI, os processos 

organizacionais e a propensão para empreender e para o cliente.  
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Figura 24 (5): Prisma da análise de dados para inovação. 
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A TI como provedor de todo um ferramental para que seja possível lidar 

com os volumes de dados e formas de interação demandados pelo CRM. Os 

processos organizacionais devem ser otimizados para oferecer as facilidades que esse 

relacionamento cada vez mais próximo com os clientes requer. Por fim, a 

organização deve maximizar seus incentivos para que todos sejam cada vez mais 

empreendedores e voltados para o cliente. 

5.8  Síntese dos resultados 

O estudo buscou analisar os diversos aspectos influenciadores do 

processo de inovação de produtos quando da implementação de um projeto de CRM, 

de onde surgiram os construtos e variáveis relacionados na figura 25 (5), que 

representam uma síntese do presente estudo. 

Como influenciadores do processo operacional de inovação de produtos 

foram identificados os clientes, mesmo que freqüentemente ainda de forma passiva, 

o estilo de liderança e as características empreendedoras. Mas não se pode deixar de 
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lembrar que como principais propósitos norteadores foram percebidas a integração 

dos processos, a eficiência e a inovação. 

Foi percebido ainda que a tecnologia da informação é a grande 

responsável pelo ferramental necessário para que o CRM possa ser potencializado 

para a gestão tanto dos micro-relacionamentos como dos relacionamentos 

interorganizacionais, e que estes também influenciam os processos operacionais de 

inovação de produtos, como é demonstrado no capítulo seguinte. 

 

Figura 25 (5): Síntese dos constructos e variáveis estudados
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6  Conclusões 

 

Este capítulo visa apresentar as conclusões obtidas com a pesquisa, 

utilizando-se das informações colhidas, sem esquecer do contexto de sua coleta, e 

confrontando-as ainda contra os objetivos propostos. O capítulo trata ainda das 

limitações e das possíveis contribuições para futuros estudos correlacionados com a 

temática. 

6.1  Síntese 

Contrariando a visão inicial do pesquisador acerca do segmento de 

segurança, a organização em estudo provou que este é também um segmento onde o 

ambiente atua fortemente no sentido da demandar inovações constantes. 

Corroborando com as proposições de Peters (2001), Druker (2003) e 

Dornelas (2003), entre outros, o caso estudado pode ser visto como o de uma 

organização relativamente voltada para a inovação. Isto pôde ser evidenciado pelo 

espírito empreendedor de seus dirigentes e gestores, pelo estilo declarado de 

liderança - mais revolucionário que formal - de seus principais executivos em 

especial de seu diretor de planejamento e marketing, e por uma forte 

descentralização e integração dos processos organizacionais, promovidas pela 

reestruturação organizacional realizada e pela implementação do projeto CRM, que 

está integrando os diversos departamentos e garantindo informações de melhor 

qualidade para o uso compartilhado de todos os níveis organizacionais. 
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Foi possível perceber que a principal força para inovação (DRUKER, 

2003) vem do mercado-alvo, com as mudanças substantivas das necessidades dos 

clientes sendo transformadas em oportunidades de negócios a serem atendidas pela 

organização. Além disso, como as principais fontes para inovação estão na CAC, na 

força de vendas e nos próprios clientes, ficou demonstrado o potencial de uso de 

ferramentas de gestão do relacionamento com o cliente. 

O projeto CRM implementado foi de grande impacto, envolvendo 

diversos aspectos tecnológicos e organizacionais (SZILAGYI; WALLACE, 1990; 

TORRES, 1995; DAVENPORT, 2002). Ainda assim, mesmo contando com um 

período tão curto para avaliação de mudanças nos processos de inovação, foi 

possível perceber que elas começavam a ocorrer.  

Quanto aos fatores críticos de sucesso delineados por De Brentani 

(1991), a organização parece ainda ter um processo amador de NSD, mesmo que os 

gestores já tenham em suas mãos a maioria das ferramentas de controle necessárias, 

como apregoado por Edgett (1994). 

O processo de desenvolvimento de novos produtos da organização 

estudada se assemelha ao proposto por Alam e Perry (2002), com as atividades em 

paralelo, mas sem um maior formalismo, talvez por conta da proximidade e do 

relacionamento existente entre proponentes e decisores. Entretanto, ainda existe um 

longo caminho para que a organização possa tirar proveito da participação direta do 

cliente em todas as fases do processo de inovação de produtos, como proposto por 

Alam (2002), apesar de já existirem alguns exemplos dessa participação, 

desenvolvidos principalmente pelas pessoas de maior grau de proximidade com o 

projeto CRM. 
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Talvez o próprio fato de a organização ainda não ter bem delineada sua 

estrutura de CRM em termos de níveis funcionais, como proposto por Poser (2001), 

tenha reflexos negativos sobre a formalização dos processos de NSD sob a ótica do 

CRM. 

No tocante ao projeto CRM como um todo, o patrocínio da alta cúpula, a 

determinação dos objetivos, a transformação do projeto num projeto multi-

departamental (onde todos eram co-responsáveis), a implementação das mudanças de 

forma incremental e a criação de mecanismos efetivos de feedback, como professado 

por Kale (2003), aumentaram as chances de sucesso deste projeto. 

Com relação às possíveis dificuldades operacionais associadas à 

implementação do projeto CRM, elas se concentraram basicamente em duas 

dimensões. Na dimensão tecnologia, as maiores dificuldades foram associadas à 

implementação de um dos sistemas de informação envolvidos, que gerencia o lado 

mais operacional da organização, devido a atrasos na sua contratação e 

implementação. Na dimensão pessoas, houve um certo atraso na digitação dos dados 

dos clientes, o que atrasou a conclusão da implantação do Siebel®. Entretanto, houve 

um lado positivo, que foi o fato de já existir uma certa cultura de relacionamento na 

empresa, fruto, principalmente, do sistema de atendimento a clientes que 

informatizou a CAC há 6 anos, da formação acadêmica dos principais gestores e dos 

programas desenvolvimento de talentos recém implantados. 

Face aos resultados obtidos e à análise realizada, pôde-se perceber que 

existem impactos nos processos de inovação de produtos quando da implementação 

de um projeto de CRM. Nesta empresa, entretanto, eles se concentram mais na 

qualidade das informações sobre as quais os gestores poderão se debruçar do que no 

processo em si, pelo menos no intervalo de tempo utilizado. Impactos nas dimensões 
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pessoas, processos e tecnologia, como indicavam os referenciais conceituais 

analisados, foram confirmados. 

Entretanto, ficou claro também que essas mudanças ocorrem de forma 

lenta e gradual, mesmo que o grupo gestor tenha atitudes pró-ativas e 

empreendedoras, seja jovem e experiente, com boa formação e participante de 

programas de educação continuada. 

 

6.2  Confronto com os objetivos propostos 

Face aos resultados obtidos e à síntese da análise realizada, pôde-se 

traçar uma linha de confrontação entre os objetivos específicos e os achados da 

pesquisa, que são abaixo sintetizados. 

Os principais fatores organizacionais e de TI que motivaram o projeto 

CRM envolviam duas vertentes. Na vertente mais estratégica destacaram-se a 

entrada num novo mercado com grandes volumes de dados, a implementação de 

um novo nível organizacional, além das fortes características de liderança e 

empreendedorismo de seus gestores. Na vertente mais operacional, emergiu a 

necessidade de integração entre as unidades distribuídas pelo Brasil, viabilizada 

pelos novos servidores, pelo novo gerenciador de banco de dados e pela expansão 

da rede de comunicação de dados. Foi percebido também que a integração dos 

processos e a eficiência eram os principais propósitos do projeto, apesar da cúpula 

da organização ter também muito interesse no uso do CRM para inovação de 

produtos. 
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As principais mudanças ocorridas no processo de inovação de 

produtos sob a ótica do CRM foram analisadas em termos das forças, das fontes e 

do processo em si. Como principais forças para inovação afloraram as mudanças 

substantivas de necessidades dos clientes e como principais fontes para inovação 

surgiram a CAC, os vendedores e a participação de clientes em alguns projetos 

sob medida. Entretanto, com a entrada do CRM, uma participação mais direta do 

cliente já começava a ocorrer, demonstrando potencial de consolidação do fórum 

para inovação com a maturidade de uso do CRM. Quanto ao processo de 

inovação pôde-se perceber que, mesmo informalmente, ele passava a existir e 

assemelhava-se ao proposto por Alam e Perry (2002), principalmente a partir da 

segunda rodada de entrevistas, quando foram identificadas novas formas de 

participação direta de clientes no próprio processo de inovação. 

Na avaliação do uso intensivo de dados nos processos de inovação foi 

visto que os dados são mais utilizados para aumentar a fidelização dos clientes e 

que os dados sobre estes clientes permitem insights valiosos para a inovação de 

produtos. Foi visto ainda que esses dados podem advir da interação on-line com 

estes clientes, via, por exemplo, a extranet, demonstrando que já existem ações de 

CRM em curso. Estes elementos reforçam a percepção do pesquisador de que a 

organização tem foco no cliente e que o projeto CRM potencializará essa visão. 

Com relação às principais dificuldades operacionais associadas à 

implementação do CRM surgiram as dificuldades organizacionais, pelo retardo na 

implementação de dois sistemas de informação complexos e abrangentes e as 

dificuldades associadas à TI, envolvendo principalmente a modernização da infra-

estrutura tecnológica e o suporte ao crescente número de usuários sem o 

conseqüente acréscimo da estrutura de pessoal. 
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Na apuração dos efeitos da prática do CRM no portfolio de produtos 

pôde-se observar que, apesar de pequeno, ele já era significativo, principalmente 

no período analisado, já que surgiram três novos produtos e foi lançada mais uma 

ação de vendas cruzadas, atribuídas em alguma escala à prática instalada. 

Em resumo, pôde-se verificar, no presente estudo, que houve 

mudanças nos processos de inovação de produtos sob a ótica do CRM, mesmo 

que elas só venham a ser mais significativas num prazo maior, corroborando com 

as proposições teóricas que embasaram o estudo. 

Como principais contribuições do ponto de vista gerencial podem ser 

citados: o volume e a qualidade das informações advindas do projeto CRM também 

para a inovação de processos e produtos, em especial para empresas de serviços; 

além da melhoria dos relacionamentos inter e intra-organizacionais como um fator 

de melhoria das relações humanas dentro e fora da organização. 

 

6.3  Limitações 

O objeto estudado é que define o método e as técnicas a serem utilizadas, 

entretanto, estes têm suas limitações. Dadas as características deste estudo, de 

natureza qualitativa e caráter exploratório, uma destas limitações é a subjetividade, 

tanto do pesquisador como dos respondentes. 

Como outros limitantes, podem ser elencados o fato de ser um estudo de 

caso, que restringe a generalização dos resultados obtidos, e o pequeno prazo 

utilizado para a realização das coletas, que restringiu uma visão longitudinal mais 

ampla. 
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Outra limitação desta pesquisa foi o fato dela não ter podido elucidar o 

porquê de inovação estar tão presente entre os objetivos da alta gestão e ser tão tênue 

para os demais entrevistados. É um flanco a explorar. 

Por fim, a temática abordada nesta pesquisa - inovação de produtos sob a 

ótica do CRM - é pouco estudada, o que dificulta comparações com outros estudos. 

Em verdade, o tema CRM é ainda nebuloso em envergadura conceitual e prática real 

(XAVIER, 2003). 

6.4  Sugestões para estudos futuros 

Os resultados e reflexões suscitadas a partir deste estudo podem, no 

futuro, ampliar o conhecimento acerca de diversos temas, como por exemplo: 

 estudar a inovação de produtos sob a ótica do CRM em empresas que 

atuem em mercados altamente competitivos; 

 desenvolver um estudo quantitativo sobre essa mesma temática, 

envolvendo as categorias e dimensões identificadas; 

 desenvolver um modelo de desenvolvimento de novos produtos já sob 

a ótica do CRM; 

 investigar a participação dos clientes nesse processo, mas sob a ótica 

do próprio cliente. 

Enfim, o lema de todo pesquisador é não se acomodar com os resultados 

obtidos. Eles devem servir de incentivo para o próximo estudo e, na temática da 

inovação de produtos sob a ótica do CRM, mais alguns elementos foram 

identificados, aumentando a base para futuros estudos. 
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Apêndice A 

 

SEQ CITAÇÃO 
1 “Nós estávamos investindo num segmento de mercado que é mais varejo, 

que é a segurança eletrônica, um pouco diferente dos outros dois segmentos 
em que nós já tínhamos uma atuação maior, que era o de transporte de 
valores e vigilância, com concentração muito menor de contratantes, 
portanto muito mais fácil de nós mantermos um relacionamento com os 
clientes. Não dava para gerenciar a relação da mesma forma...” R1. 

2 “a gente criou uma área corporativa, centralizou muitas coisas, quer dizer, a 
gente criou o que é primordial, a gente criou a espinha dorsal...” R5. 

3 “Eles são empreendedores natos, buscam sempre coisas novas... Então os 
projetos interagem muito com a área de tecnologia e com as outras áreas...” 
R5. 

4 “Acho que é pela característica inovadora da empresa, de estar sempre 
buscando alternativas” R6. 

5 “Então a preocupação da Nordeste é estar à frente, a nossa missão é de ser a 
primeira.”; “A Nordeste está sempre inovando e as outras empresas vêm à 
reboque...” R11. 

6 “a gente criou a espinha dorsal, que é a parte de comunicação e a parte de 
integração das bases de dados da empresa, que é para poder, através disso 
aí, ter informação” R5. 

7 “Não me preocupo em criar uma estrutura formal” R1 (primeira rodada). 
8 “Não existe um processo muito formal...” R3 (primeira rodada). 
9 “A partir do momento em que surge a idéia, aí a primeira discussão é sobre 

se há mercado, depois é financeira, quanto custaria o serviço, se é viável, se 
vai ser preciso uma pesquisa de mercado ou não, de como isso se dá fora do 
mercado brasileiro... é muito de pegar o raciocínio e ir desenvolvendo ele... 
Mas não tem um fórum específico, o ideal é que todos os fóruns estivessem 
discutindo isso, todos os fóruns são oportunidades para se discutir sobre 
demandas de clientes, independente de ser o fórum de informática, ou o 
financeiro, todos os fóruns tem que ter espaço para isso. A aprovação da 
idéia depende da área mais envolvida, eu posso pedir que Adriana, ou o 
Maurício, ou o financeiro vá pesquisar mais sobre aquele produto aqui no 
Brasil ou lá fora... Então não tem aquele negócio de que essa pessoa vai 
sempre pesquisar sobre um novo produto, depende da área e do 
conhecimento e habilidade de cada um.” R1 (segunda rodada). 

10 “o comitê nacional de segurança em operações, que se reúnem periódica ou 
extraordinariamente, para tratar de novos produtos” R2 (segunda rodada). 

11 “Quando surge uma nova idéia,não tem alguém que é responsável sempre. 
É flexível... foi jogado numa reunião, foi aprovado com a diretoria... Quem 
é o pai do negócio? ...o pai da idéia não é obrigatoriamente quem puxa, mas 
geralmente é.” R3 (segunda rodada). 
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12 “Não é uma coisa muito detalhada, formal. A partir do momento em que 
acontece a visão, cria-se um comitê que envolve as pessoas que vão 
interagir com aquele produto ali, que vão desenvolver suas atividades de 
forma a desenvolver aquele produto, então essa equipe é composta por 
executivos e pessoas que vão criar aquele produto, definem o que vai ser 
feito e é feito o desenvolvimento.” R5 (segunda rodada). 

13 “O Paulo fica cobrando, por que muitas vezes aquilo não é prioridade 
daquela área... A cobrança faz um pouco parte... eu acho que até fica meio 
centralizado no Paulo mesmo... nem que seja dos gerentes subirem e 
repassarem as coisas com ele.” R6 (segunda rodada). 

14 “essa implantação do CRM, com a reorganização que o comitê vai sofrer, 
esses vão ser reflexos que o comitê vai sentir daqui a algum tempo...” “Nós 
ainda estamos nos primeiros passos para obtenção dos resultados da 
implantação do CRM...” R2 (terceira rodada). 

15 “Agora, de uma forma estruturada, não existe um processo formal de 
inovação aqui, até porque o CRM ainda não está totalmente implantado... E 
existe um forte interesse na alta direção de usar o CRM para inovação, sim. 
Eu acho que um dos fatores para você ter CRM é inovação, não é só 
atendimento”.R3 (terceira rodada). 

16 “A gente tem alguns trabalhos. A gente tem alguns canais como a 
intranet...” “existe uma série de programas que estão acontecendo. Tem um 
grande programa chamado Programa para o Futuro ...” “Tem também o 
Programa Trainee, para dar uma questão de sangue novo, de pessoas com 
outra formação. Vamos fazer o segundo agora: o Construindo o Futuro, que 
pega os melhores do Programa para o Futuro e do Trainee.” “É uma das 
tarefas mais importantes da empresa, por que tudo que a gente tá vendendo 
hoje, já era, ou seja, os produtos que nós temos hoje são passado, já são 
passíveis de cópia, então, do ponto de vista de importância para a 
empresa... esses produtos atuais, fora o fato de estarem gerando receita para 
a empresa, não servirão para nada, daqui a cinco, dez anos...” R1. 

17 A prova está no produto rastreamento de veículos. Eu ví uma oportunidade 
de mercado, que eu também acreditei e a gente investiu um certo tempo e 
dinheiro, e a realidade não deu certo, o mercado não absorveu. Na minha 
visão não foi um erro da Nordeste, a gente não podia deixar isso passar e 
quem sabe a concorrência pegar... Eu acho que a gente tem que ser 
pioneiro. Mesmo errando. A Nordeste foi pioneira, criou mais um produto. 
(...). Quer dizer, erramos, mas estamos tocando o barco... 

18 “Ela dá o suporte para que as coisas possam acontecer” “A TI permite que 
eu saia do sonho para a possibilidade real. A TI permite você trabalhar com 
grandes volumes de clientes.” R1. 

19 “...pelo fato de ter patinado um pouco sobre o software de gestão, o 
EscalaMax, ele perdeu um pouquinho o status.” R3. 

20 “Ele está um pouco desacreditado. Quando ele estiver todo implantado é 
que as pessoas verão a que ele veio, passarão a utilizá-lo da forma correta... 
Mas está meio desgastado, essa demora na implantação... O ponto principal 
do retorno para a Nordeste é a fidelização do cliente. É a resposta a uma 
solicitação dele....” R11. 

21 “Preparação do pessoal para a metodologia, várias palestras, vários 
encontros motivacionais, por que à medida que você coloca uma 
ferramenta desse tipo, tem muito mais informações, apresentação dos 
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problemas que aconteciam por não ter a informação...” R5. 
22 “A gente quer expandir algumas coisas, não é? Para o CRM em si tem que 

ter algumas configurações relativamente parrudas... Você vai ver lá no data 
center, a gente tem um servidor dedicado a servidor do aplicativo Siebel, o 
servidor de banco de dados também teve que crescer um pouco... toda essa 
estrutura teve que ser mexida de alguma forma, além disso, a aplicação em 
si não é uma coisa leve. Tem outra coisa, a gente trabalha com o Terminal 
Server, que precisou de algumas customizações, testadas pela equipe 
interna, para poder a coisa funcionar... Então teve vários impactos, não só 
pela compra de hardware com a de criar aquelas soluções...” R5. 

23 “Talvez o MaisSegurança (porteiro mais segurança eletrônica), pois na 
reunião de definição do produto, muitas informações vieram do banco de 
dados...” R9. 

24 “Através de uma oficina, cada setor está discutindo como melhorar os seus 
processos de trabalho, inclusive para registrar melhor essas interações. A 
gente fica mostrando como elas podem tirar melhor os relatórios, como elas 
podem registrar as informações... “ R4. 

25 “Uma coisa boa que nós estamos fazendo agora é a manualização dos 
processos que envolvem o corporativo e as unidades” R25. 

26 “Já. Por que com o SI você deixa de fazer algumas tarefas como a emissão 
de fax (...). A ação colocada no sistema dispara diretamente para o 
comercial uma responsabilidade (...). Como os departamentos estão mais 
voltados para o corporativo e o CAC aqui está atendendo também às 
unidades, e o projeto piloto começou dentro de Pernambuco, isso é muito 
mais forte para o CAC, nesse momento, que para as outras áreas...” “A 
segunda fase é importante por que vai dar uma maior visibilidade de 
clientes de grandes contratos e facilitar o trabalho da área comercial ...” R4. 

27 “quando a gente precisava de alguma coisa, a gente tinha que se debruçar 
por cima de vários sistemas, hoje está tudo mais organizado. Isso deve 
ajudar bastante no processo de inovação, aproveitando o princípio da 
oportunidade, no tempo apropriado para alimentar o processo decisório da 
empresa. O grande diferencial que a empresa está se baseando é nos 
sistemas de informação e não apenas em pessoas...” R2 (terceira rodada). 

28 “Essa cobrança dos clientes em atraso que está sendo feita para todas as 
unidades já é um retorno muito forte do CRM. Até por que muita gente 
dizia que o CAC só trabalhava para Pernambuco, o que era quase uma 
verdade, por que nós só tínhamos, com facilidade, os dados da filial 
Pernambuco (...). Algumas unidades já estão 100% cadastradas e as últimas 
estarão no sistema entre abril e maio.” R4 (terceira rodada). 

29 “Tem, de monitoramento garantido, tem dos condomínios, tudo foi tirado 
de lá” R5. 

30 “Confiança é você mostrar para o cliente que você vai estar alí em qualquer 
situação, tanto na certa como na errada. Confiança passa muito por assumir 
os erros que acontecem na prestação do serviço. Você conversar com o 
cliente mesmo na situação em que você está errado, então isso mostra 
confiança. O compromisso com o cliente é nunca abandoná-lo, mesmo se 
ele estiver numa situação difícil, é conversar e mostrar que você está 
compromissado com ele” R1. 

31 “É exatamente o nome que a gente colocou no projeto: Prisma. É enxergar 
o cliente de diversos ângulos. De diversas partes onde você esteja. Por que 
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ele tem menos ocorrências nesse ou naquele lugar (...), até para poder 
propor algo novo para ele.” R4. 

32 “...são mais de duzentas horas de treinamento... eu tive muito contato com 
esse pessoal, então desenvolveu uma relação de proximidade, de confiança, 
que de certa forma eu passei para eles, foi da minha boca que eu passei para 
eles alguns conceitos da empresa, do ponto de vista de visão do futuro, 
então eu acho que é um grupo que eu tenho uma certa proximidade... 
(liderança...?), liderança é um pouco pretensioso...” R1. 

33 “Não que eu seja um revolucionário, mas eu procuro me diferenciar, ou 
seja, você precisa ter criatividade, sair da mesmice... Não dá para tirar toda 
a formalidade, você precisa garantir o sucesso do processo. Eu participei da 
certificação pela ISO e aprendi que você precisa colocar no papel. Agora 
no momento da criação a formalidade atrapalha...” R3. 

34 “É você ter foco no sucesso. É você estar dentro desse barco e pegar teu 
remo, as outras pessoas também pegarem o remo e irem rumo ao sucesso. 
O empreendedorismo pode ainda ser de diversas formas. Você pode estar 
focado em redução de custos, pode estar querendo novos produtos...” R3. 

35 “Empreendedor, para mim é aquele que se arrisca, mas se arrisca medindo 
os riscos e sabendo, antecipadamente, que aquele risco vale a pena.” R2. 

36 “Bom, na Segurança Eletrônica a gente teve o Programa Mais com Menos 
e teve uma operadora do CAC que deu a idéia de oferecer esse serviço 
somente nos finais de semana, por que ela trabalha com o telemarketing e 
muitos clientes questionavam essa possibilidade. E ela colocou no papel e 
foi aprovado esse projeto.” R11. 

37 A gente não pode ficar apenas com os produtos tradicionais, de vigilância... 
Para nos prepararmos para daqui a 20 anos, a gente tem que começar hoje... 
No início nós não éramos nada em segurança eletrônica e hoje estamos em 
terceiro lugar. Tem muito concorrente nosso em vigilância que não entrou 
em segurança eletrônica, mas nós corremos os riscos e estamos colhendo os 
frutos. Então essa é uma característica da empresa: buscar o mercado e o 
produto novo! 

38 “Eu acho que é na fidelização. Hoje a gente tem uma concorrência muito 
grande na segurança eletrônica, mas quando ele escolhe a Nordeste, é pela 
credibilidade, aí a gente não pode perder isso com um mau atendimento. Eu 
sei que a gente não vai fazer milagre. É o trabalho das outras áreas também, 
como aquele exemplo daquele problema na área de manutenção que a gente 
teve que modificar todo o processo para ele poder acontecer melhor. Eu 
posso sinalizar que alguma coisa está andando errado, com as minhas 
pesquisas, mas o dever de casa alguém vai ter que fazer.” R4. 

39 “Eu acho que mais fácil que a reconquista é não perder. É a manutenção. 
Então eu acho que o CRM tem muita informação que pode ser muito bem 
trabalhada, para a gente não perdê-los” R5. 

40 “Tudo que acontece está lá. Entrou um novo cliente, o contrato está lá. 
Estão o contrato e a proposta. Toda alteração e reclamação. A idéia é que, 
mesmo aquelas pequenas coisas que acabam sendo resolvidas ´de boca´ 
sejam registradas.” R1. 

41 “A gente tem uma seção que a gente registra as atividades, em detalhes (...). 
Através de uma oficina, cada setor está discutindo como melhorar os seus 
processos de trabalho, inclusive para registrar melhor essas interações. A 
gente fica mostrando como elas podem tirar melhor os relatórios, como elas 
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podem registrar as informações...” R4. 
42 “Tem, tanto no site, que eles interagem sempre, tem o CAC, eu diria que é 

bidirecional, por que eu também respondo, além do jornalzinho do 
fiquetranquilo.com....” R3. 

43 “com os prospects, porque aí a gente já vai estar utilizando o CRM, que é o 
mais importante, vai aumentar o faturamento e reduzindo outras despesas... 
Envolvendo os gerentes das unidades, por que eles estarão vendo as 
primeiras vantagens daquele projeto, estaremos ajudando a unidade a se 
tornar mais rentável...” R5. 

44 “Na captação e na manutenção (...). Na captação por conta do registro que 
agora fica com todas as informações do cliente (...)” R6. 

45 “Antes de o cliente reclamar, agora a gente já vê a coisa acontecendo 
através de relatórios do banco de dados. Esse exemplo aqui, do relatório de 
ocorrências de sinistros, onde a nossa central não foi acionada por que 
simplesmente o invasor cortou a linha telefônica, mostra que o número 
aumentou em determinados segmentos, como o (...). Isso fez com que nós 
tomássemos a atitude de encontrar uma solução e a propuséssemos a 
clientes desses segmentos, através de visitas de nossos vendedores.” R9. 

46 “Recentemente a gente colocou no ar a extranet e teve um cliente que 
quando fez o primeiro acesso, ele verificou que tinha a área de inclusão de 
senha mas não tinha como excluir uma senha, um usuário. Aí ele sugeriu 
que a gente colocasse essa área. Então o cliente já começa hoje a dar 
sugestões e a gente começa a colocar isso aqui no sistema e a mudar, a 
partir da análise dessas sugestões.” R4 na terceira rodada.  

47 “O acesso a essa base de segmentação foi um diferencial, que não existia 
antes do projeto CRM, por que para se conseguir algo semelhante se 
dependia muito da área de informática, com muitos processos manuais (...) 
Agora você vai pesquisando e fazendo novas descobertas, por exemplo (...). 
O próprio pessoal da turma nova de trainees está utilizando essa base de 
dados, vendo, por exemplo, o retorno de cada campanha e o resultado de 
cada campanha versus o que foi investido em termos de orçamento, etc 
(...)” R4 na terceira rodada. 

48 “Cobrança, possibilidade de registro no CAC pela raiz do CNPJ, podendo 
ver, por exemplo, tudo que ele tem em aberto no nosso financeiro, 
independente da filial (...). Inclusive, nessa parte de cobrança, tem o setor 
de contas a receber que passou a ser usuário do Siebel para poder ter acesso 
a essas informações, validar as informações, etc... Fora isso, agora as 
relações com os inadimplentes já vem com todos os dados que o CAC 
precisa para ligar...” R4  na terceira rodada. 

49 “Em várias áreas (...). Na venda de outros produtos da empresa. Descobrir 
uma necessidade do cliente facilita o atendimento, que não fica 
emergencial mas sim, programado, e ainda facilita para o cliente por que o 
custo dele vai diminuir, logo, você está agregando diferencial para ele” R4 
na terceira rodada. 

50 “Tem a questão da extranet também, que foi para o ar agora (...). Vão poder 
tirar a segunda via do boleto... R6 na terceira rodada. 

51 “a extranet, que eu estou mexendo nela agora, com a 2a. via da fatura, o 
cliente poder verificar os alarmes que soaram durante um determinado 
período, aí ele não vai mais precisar pedir para a gente e nós termos que 
preparar aquilo e enviar, manualmente, um e-mail para ele (...)” R5 
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52 “Nas reuniões semanais, onde isso era discutido, junto com a alta gestão, 
brotou um novo produto, que é o patrulheiro fazendo as coisas de uma 
forma diferente, que é se apresentando ao cliente e colhendo uma 
indicação.” R3 na terceira rodada. 
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Apêndice B 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBVCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
                  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PROTOCOLO DA PESQUISA: RODADAS 2 E 3 
“A INOVAÇÃO DE PRODUTOS SOB A ÓTICA DO CRM: UM 

ESTUDO DE CASO” 
 

 

As perguntas abaixo relacionadas estão direcionadas ao próprio 
pesquisador. O objetivo destas perguntas é orientar o pesquisador no processo de 
coleta e análise dos dados.  

 

Temas: 
 

1. Inovação de produtos; 
2. Empreendedorismo; 
3. Mudança; 
4. Cultura; 
5. Marketing de relacionamento; 
6. Tecnologia da informação; 
7. CRM. 

 

Perguntas por tema: 
 

Inovação de produtos. 

1. Cite algumas inovações que você viu nascer aqui e descreva as fontes delas 
(acaso, incongruência, mudança no processo, no setor, demográfico, de 
percepção ou tecnológico). 

2. Quais as fontes internas utilizadas para inovação (CAC, anl de utilização, 
legais)? E as externas (pesquisas quali e quanti, concorrentes)? 
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3. Como se dá o processo de inovação de produtos na ES (seleção, desenv....)? 
4. Quais os principais propósitos do projeto CRM (inovação, eficiência, 

integração dos processos org e antecipar-se aos concorrentes)? 
5. Tipo de liderança: formal ou revolucionária. Você consegue distinguí-los? 

Como você se enquadra? E os demais gerentes da ES? 
 

Empreendedorismo. 

6. Como você conceitua empreendedorismo? Ele é valorizado? É 
sistematizado? 

7. Pegando um caso real, avalie a identificação, o desenvolvimento, a captura e 
a implementação de uma oportunidade. 

8. Como são vistos a proatividade e a assunção de riscos? Exemplifique. 
9. Como a área de TI colabora na inovação de produtos? Exemplifique. 
10. Já que não existe uma área organizada para o desenvolvimento de novos 

produtos, como são gerenciadas sugestões para produtos novos ou 
renovados? 

 

Mudanças. 

11. Ao seu ver, o projeto CRM tem qual magnitude? E o tempo oferecido pela 
ES para sua implementação? E os resultados devem surgir no curto prazo? 

 

Marketing de relacionamento. 

12. Você visualiza a participação direta dos clientes no desenvolvimento de 
alguma inovação recente? Exemplifique.  

13. E a participação indireta, através de análise da base de dados sobre os 
clientes? Exemplifique. 

14. Quais os mecanismos para documentar as entrelinhas dos relacionamentos 
com os clientes? Como cada setor realiza esse registro?  

15. Como os aspectos de compromisso e confiança são trabalhados pela empresa 
na conquista e na manutenção do cliente? 

16. A resolução de problemas é descentralizada e desburocratizada? 
Exemplifique. Isso vem melhorando com a implantação do CRM nos últimos 
meses? Como? 

17. Vocês têm diversos clientes PJ. Existem evoluções nesse relacionamento? 
Exemplifique. 

18. E dentro da ES, incluindo as unidades, existem evoluções que podem ser 
associadas ao projeto CRM? Exemplifique. 
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Tecnologia da informação (só para o gerente de TI) 

19. A implantação do CRM exigiu mudanças no sistema de banco de dados da 
ES? Quais? 

20. Quais as inovações em termos de comunicação (de voz e dados) que podem 
ser creditados ao projeto CRM? Existem exemplos de utilização de intranet e 
extranet? 

21. O projeto CRM como um todo envolve quais sistemas de informação? Por 
quê? 

22. Quais são os principais benefícios esperados com a implantação desses 
sistemas de informação? 

23. Além das bases de dados transacionais, são carregadas outras bases 
(históricas ou externas) nesse grande depósito de dados sobre os clientes? 

24. Existem ferramentas disponíveis para sua análise e mineração (dentro ou fora 
da ferramenta de CRM)? Cite algum resultado já obtido com essas 
ferramentas. 

25. Essa base de dados já foi analisada em busca de novas formas de 
segmentação? Quais os resultados? 

 

CRM. 

26. Como vocês pretendem entender e influenciar o comportamento dos clientes? 
E o que pretendem obter com isso? 

27. Que tipo de informação você tem agora acerca dos clientes que não tinha 
antes? 

28. Qual o potencial do CRM em cada fase do ciclo de vida do cliente com a 
empresa (busca, fidelização, ampliação de vendas ou reconquista)? 

29. Quais foram as ações concernentes a segmentação de clientes? Elas são 
baseadas nas informações obtidas através do CRM? Que exemplos você vê? 

 


