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A abordagem do marketing de relacionamento sob o ponto de vista 
tecnológico tem sido alvo de interesse de estudiosos. O trabalho teve 
como objetivo descrever como os sistemas de gerenciamento do 
relacionamento com o cliente (CRM) interferemm e modificam a 
inicialização, manutenção e finalização de relacionamentos comerciais 
entre clientes e instituições bancárias. A utilização do método estudo 
de caso teve caráter exploratório e qualitativo, havendo sido aliado à 
pesquisa bibliográfica, para uma associação entre o referencial 
teórico e os resultados da pesquisa de campo. A consolidação dos 
dados coletados mostrou que a implementação de CRM no banco 
pesquisado tem maior importância na fase de manutenção do 
relacionamento, com as políticas internas sendo orientadas para o 
aumento da rentabilidade das suas carteiras de produtos, a retenção 
dos clientes e, principalmente, a administração de vendas cruzadas. Os 
aspectos relacionados à inicialização do relacionamento 
demonstraram uma forte carência na utilização do potencial 
tecnológico da rede bancária. Enquanto isso, pelo fato de ações que 
conduzem à efetiva finalização do relacionamento serem 
propositalmente evitadas pelo banco, também nesse ponto a tecnologia 
CRM mostrou-se irrelevante. 
 
Palavras-chaves: marketing de relacionamento, CRM, instituições 
bancárias 
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1. Introdução 

As empresas atuantes no setor de serviços possuem características próprias que lhes distingue 
dos demais tipos de empreendimento. Uma dessas características diz respeito à interação 
como elemento indispensável para a concretização das transações. Neste sentido, observou-se 
um importante avanço com a mudança na abordagem do marketing, que desloca-se de um 
nível transacional para um nível relacional. Neste é incentivado o desenvolvimento de 
relacionamentos comerciais de longo prazo que tragam vantagens não apenas para a 
organização, mas também para os clientes e outros grupos envolvidos, filosofia 
convencionalmente nomeada de Marketing de Relacionamento. 

O CRM (customer relationship management), por sua vez, surgiu como o braço operacional 
da estratégia do marketing de relacionamento, pois estabelece elementos tecnológicos para a 
consolidação de uma cultura empresarial voltada para o atendimento dos interesses dos 
clientes a partir de aplicativos de gestão do relacionamento. A real potencialidade do CRm 
como impulsionador da filosofia de marketing de relacionamento não é, entretanto, 
conhecida. Em função destes argumentos, promoveu-se um estudo numa instituição bancária 
nacional, buscando descrever como os sistemas de CRM impactam na inicialização, 
manutenção e finalização de relacionamentos comerciais entre clientes e instituições 
bancárias. 

2. Referencial teór ico 

O CRM, ou gerência do relacionamento com o cliente, está intrínseco ao marketing de 
relacionamento, constituindo para Swift (2001, p.12-13) 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”. Sua 
justificativa para isso é que “sem dados históricos, transações detalhadas, comunicações 
focalizadas e categorizadas dos clientes, um relacionamento não pode ser efetivamente 
mantido” . 

Não é possível apontar com exatidão o nascimento dessa ferramenta estratégica, também 
entendida como marketing one-to-one; entretanto, sabe-se que ocorreu no período marcado 
pelo declínio do marketing de massa, à proporção que crescia a preocupação em melhorar o 
nível de satisfação dos clientes e em transformar os contatos com esses clientes em 
relacionamentos duradouros, apoiando a gestão da informação através do armazenamento e 
tratamento dos dados retidos (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 2004).  

O processo de CRM pode ser implementado em dois níveis distintos, os quais tiveram suas 
particularidades levantadas por Arndt (2001 apud PINTO et al., 2006): 

a) CRM Operacional: caracteriza-se pelo seu caráter pragmático considerando como 
atividades todas aquelas que traduzem o contato efetivo entre a organização e o cliente, e se 
desenrolam no seio dos departamentos que pressupõem esse mesmo tipo de contato, como os 
departamentos de vendas, marketing ou serviços. Entre os objetivos de CRM operacional é 
possível distinguir os relacionados com programas singulares (aumento do recurso ao cross-
selling no âmbito da fidelização) e os que implicam a sobreposição de objetivos (uso eficiente 
do orçamento e criação de introspecções ao cliente); 

b) CRM Analítico: distingue-se pelo seu contexto de análise, consistindo em ações com vista 
à preparação de todos os componentes suscetíveis de estudo, de modo a viabilizar a análise 
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das características dos consumidores (comportamentos e condutas) e planificar e executar as 
atividades do CRM operacional, relativas às expectativas e necessidades dos mesmos; 

Turban, Mclean e Wetherbe (2004) vão além, discriminando as atividades predominantes para 
os níveis operacional e analítico. 

Os dados inseridos na área operacional são provenientes de contatos em vendas e atendimento 
ao consumidor; e os dados constantes na área analítica são resultados do aprimoramento das 
fontes de informação do CRM operacional, permitindo a melhor compreensão do 
comportamento do cliente. 

Swift (2001), em seus estudos no ramo de serviços financeiros, explorou os benefícios 
estratégicos propiciados com um projeto de CRM. Para ele, apesar desse setor ter tido acesso 
a mais dados de clientes que a maioria dos demais, só recentemente o CRM entrou neste 
cenário. Num âmbito abrangente, os seguintes impactos positivos podem ser mencionados, 
ainda segundo Swift (2001): 

– Altos retornos: as instituições que primeiro investiram em tecnologia da informação 
detalhada ou de suporte à decisão descobriram que seu retorno sobre investimento (ROI) 
era atipicamente alto em relação a outros investimentos em tecnologia; 

– Aumento da competitividade: velocidade com que são capazes de reagir à ação dos 
concorrentes, e de responder ao mercado é um importante fator de contribuição para essas 
empresas; 

– Marketing direto preciso: redução dos custos de campanhas de marketing por meio de 
uma segmentação mais precisa;  

– Melhor gerenciamento de carteira: aumento de receitas com índices de até 20%, causado 
pela modificação de pequenas dinâmicas da geração de taxas e a gerência de 
relacionamento com o cliente; 

– Agilidade na tomada de decisões: a redução drástica no tempo de obtenção e análise de 
informações de mercado permite ajustar-se rapidamente para as condições variáveis; 

– Retenção dos clientes: capacidade de reter os clientes e os canais lucrativos, e 
direcionamento dos que geram menos lucro para interações mais satisfatórias. 

Perottoni et al (2006) discorrem sobre os principais desafios enfrentados por organizações 
durante e após a implantação do CRM. Para eles, o fato de ser primordial que as informações 
dos clientes fiquem à disposição de todos os departamentos cria uma preocupação em relação 
à segurança e integridade dessas informações, pois a empresa pode perder anos de 
relacionamento a qualquer sinal de violação do sigilo. Além disso, os bancos nacionais muitas 
vezes encontram dificuldade na integração dos canais e distribuição da informação, em 
virtude da enorme quantidade de dados, o que torna o processo mais dispendioso. 

Estudos na área (e.g. KALE, 2003 apud CORREIA NETO; ALBUQUERQUE, 2006; 
BRETZKE, 2004; TAVARES; FREITAS; MOTA, 2006) identificaram os seguintes fatores 
críticos de sucesso que podem minimizar problemas que venham a atrapalhar o desempenho 
da ferramenta gerencial analisada: promover mudanças organizacionais e de sistemas de 
forma incremental antes de iniciada a implementação; esclarecer todos os usuários sobre os 
objetivos mensuráveis; assegurar o envolvimento da alta cúpula; integrar os diversos 
departamentos; estar atento aos limites e mudanças tecnológicas; monitorar externamente o 
projeto; e criar mecanismos de feedback interno e externo. 
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Apesar de todos os estudos expostos até agora que mostram certa fecundidade na área, 
Reinartz, Krafft e Hoyer (2004) criticam a escassez de pesquisas precedentes que abordassem 
mais extensamente o foco estratégico das empresas, trazendo alguma evidência nítida sobre as 
características que tornam o CRM bem-sucedido ou as razões pelas quais podem ocorrer 
falhas potenciais. Neste sentido, uma investigação foi conduzida por eles tendo como um dos 
alvos os serviços financeiros e estudando o relacionamento com o cliente em três dimensões, 
identificadas como: inicialização, manutenção, e finalização do relacionamento. 

A avaliação do desempenho, em termos de rentabilidade, trouxe como um dos resultados da 
pesquisa o fato de que quanto mais a empresa se dedica à execução dos processos de CRM, 
especialmente nos estágios de inicialização e de manutenção, melhor é o seu desempenho 
econômico. O mesmo não pode ser afirmado no que diz respeito ao efeito da tecnologia 
utilizada. Indo de encontro à hipótese levantada pelos autores, a sofisticação da tecnologia 
usada não está ligada, necessariamente, à habilidade de uma companhia em melhorar o seu 
desempenho com o CRM, pois as medidas obtidas não foram significativas e, em alguns 
casos, se mostraram inclusive negativas. 

Buscando preencher uma lacuna no que se refere à demonstração do efeito do CRM na 
aquisição do conhecimento e satisfação do cliente, Mithas, Krishnan e Fornell (2005) 
promoveram uma pesquisa empírica complementar, visando julgar os retornos dos programas 
de CRM em relação a aspectos intangíveis. Concluíram que, desde que bem integradas, as 
aplicações de CRM ajudam as empresas a ganharem em termos de conhecimento do cliente, e 
que este conhecimento auxilia na melhoria da satisfação do cliente. 

Os investigadores, no entanto, alertam que embora seu estudo sugira uma associação entre o 
CRM e a satisfação do cliente, na verdade essa ferramenta permite meramente às empresas o 
acúmulo de conhecimento e, somente ao agir em cima deste, melhorando os serviços 
prestados e introduzindo outros novos, é que podem se beneficiar realmente de suas 
aplicações de CRM. 

Enquanto algumas empresas lidam com o CRM de forma mais profunda e são agressivas em 
desenvolver relacionamentos sólidos e produtivos com clientes, outras enxergam o CRM 
como investimentos em tecnologia e software. A execução bem-sucedida de um programa de 
CRM requer mais do que apenas tecnologia, podendo ser decepcionante focalizar os esforços 
apenas neste aspecto, pelo menos num curto prazo (REINARTZ; KRAFFT; HOYER, 2004). 

3. Metodologia 

Tendo por objetivo descrever como os sistemas de gerenciamento do relacionamento com o 
cliente (CRM) interferem e modificam a inicialização, manutenção e finalização de 
relacionamentos comerciais entre clientes e instituições bancárias, optou-se pela aplicação do 
método estudo de caso, buscando sua vinculação ao conhecimento teórico adquirido. 

Num primeiro momento, a pesquisa mostrou seu caráter bibliográfico e, posteriormente aos 
apontados feitos acerta do material levantado, foi possível promover sua associação à 
pesquisa de campo. O estudo de caso se destaca como sendo um método de pesquisa 
exploratória, cujo objetivo não é a comprovação de hipóteses, mas sim possibilitar a 
ampliação dos conhecimentos sobre o problema discutido. Barbosa (2001) recomenda a 
realização da investigação exploratória quando há pouco conhecimento acumulado e 
sintetizado na área abordada. 
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Ainda fazendo referência às observações do autor, além de exploratória, a pesquisa proposta 
se enquadra como qualitativa, devido ao alto grau de complexidade do objeto em questão e a 
maior relevância do aspecto subjetivo que envolve o caso. 

O estudo foi realizado na cidade de Fortaleza – CE e optou-se por resguardar o nome da 
instituição selecionada para o seu desenvolvimento, designada aqui como Banco Alfa, com o 
intuito de preservar a identidade dos funcionários. A escolha desta instituição teve como 
justificativa a natureza dos serviços financeiros, que requerem uma maior interação entre a 
prestadora e o cliente, em grande parte devido aos riscos inerentes às transações bancárias. 
Outro motivo é referente ao fato do Banco Alfa ser uma instituição de grande porte que 
afirma valorizar a relação com seus clientes e partir do desenvolvimento de programas de 
relacionamento. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1985) a entrevista semi-estruturada, técnica que se 
mostrou mais adequada para o alcance do propósito deste trabalho, é baseada em um roteiro 
simples de perguntas abertas que podem ser respondidas a partir de uma conversação 
informal. Assim, as entrevistas foram realizadas durante o mês de abril de 2007 com um 
Gerente de Atendimento Pessoa Física (Entrevistado 1), um Gerente de Atendimento Pessoa 
Jurídica (Entrevistado 2) e um Gerente Negocial da Superintendência de Varejo do Banco 
Alfa (Entrevistado 3), responsável pelas atividades de segmentação e retenção de clientes. 
Cada encontro durou em média 45 minutos, havendo sido promovidos em horários que não 
interferissem no expediente bancário. Os funcionários consentiram, ainda, a gravação das 
conversas, e alguns trechos foram transcritos para este trabalho com o intuito de dar maior 
clareza à interpretação dos resultados. 

 

4. Análise dos Resultados 

O Banco Alfa é uma instituição bancária que tem como filosofia corporativa o intuito de ser a 
solução em serviços e intermediação financeira, atendendo às expectativas de clientes e 
acionistas, e fortalecendo o compromisso entre os funcionários e a empresa. Com isso, o 
Banco Alfa reconhece no marketing de relacionamento e nas suas ferramentas de gestão 
estratégica a possibilidade de programar e oferecer um atendimento de qualidade diferenciado 
que, naquele exato momento, mais se ajuste ao perfil do cliente. 

Assim como os demais softwares e operações ligados à tecnologia da informação têm o seu 
desenvolvimento centralizado em um complexo tecnológico especializado da instituição, o 
sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente do Banco Alfa, aqui denominado 
como sistema de CRM, foi projetado internamente, não havendo necessidade em contratar a 
prestação desse serviço no mercado. 

Fazendo um paralelo entre o processo de implantação do CRM no Banco Alfa e as fases de 
implantação propostas por Tavares, Freitas e Mota (2006) e Swift (2001), percebeu-se na 
pesquisa de campo a mesma preocupação com o estabelecimento prévio dos critérios de 
avaliação adotados pelo banco, visando uma sintonia entre o sistema e as estratégias traçadas 
para o programa de relacionamento. Também foi possível notar uma interdependência entre a 
eficiência do sistema de CRM e fatores como a qualidade da informação, o uso adequado pelo 
funcionário e principalmente o impacto na instituição. Por último, o planejamento de 
melhorias, seja por falhas de desempenho ou devido a um projeto de expansão, também 
costuma ocorrer no Banco Alfa. 
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Atualmente, esse sistema próprio integra em sua interface diversos aplicativos acessados 
diariamente pelos funcionários no exercício de suas funções. Dentre os aplicativos que mais 
auxiliam a gerência do relacionamento bancário estão o Aplicativo de Relacionamento com o 
Cliente e o Aplicativo de Retenção de Clientes, ressaltando que as informações de ambos 
estão sempre interligadas. Enquanto o Aplicativo de Relacionamento trabalha a questão da 
fidelização de um cliente que mantém um relacionamento estável com o banco, o Aplicativo 
de Retenção é usado no sentido de evitar que um cliente, que mostra um comportamento de 
possível abandono, encerre o relacionamento. 

A complexidade do sistema, no entanto, não compromete a facilidade de operacionalização 
por parte dos usuários, uma vez que a captura e a consolidação dos dados é feita de forma 
automatizada, não requerendo a intervenção em nenhum momento desse processo. Dessa 
maneira, os gerentes entrevistados afirmam haver um envolvimento geral dos funcionários, 
que são instruídos sobre as regras de conduta do banco para a consulta dos dados dos clientes. 

Existe, portanto, uma plataforma completa de soluções tecnológicas ancorada no uso de 
canais como internet, celular, terminais eletrônicos e centrais de atendimento. Na medida em 
que o cliente utiliza qualquer ponto de contato com o banco, novas informações podem ser 
computadas nos aplicativos corporativos para enriquecer o conhecimento sobre ele. 

4.1 O CRM e a inicialização do relacionamento 

A utilidade do sistema de CRM na primeira fase do ciclo de maturidade do relacionamento 
com o cliente é praticamente inexistente. Quando questionado ao Entrevistado 1, que gerencia 
contas de pessoas físicas, sobre qual seria a importância do Aplicativo de Relacionamento na 
identificação de clientes potenciais, a resposta obtida foi que “o aplicativo que o banco usa 
não vai interferir em nada na forma como vai ser feita a captação dos clientes. O banco exige 
que o gerente tenha uma meta para cumprir de clientes novos no seu segmento, então [...] 
cada gerente adota a metodologia que achar melhor” . 

Conforme esse comentário, o aplicativo não presta suporte à identificação de clientes 
potenciais, e a seleção de clientes que serão abordados para trabalhar um processo de 
conquista é feita de forma aleatória ou mediante indicação de clientes atuais. Nesse ponto o 
Entrevistado 2 mencionou uma pequena contribuição ao dizer que, apesar de também 
utilizarem uma fonte externa que lhes fornece dados sobre possíveis clientes pessoa jurídica, 
existem situações em que são consultados, no Aplicativo de Relacionamento, os clientes mais 
fidedignos e então solicitado a estes que façam indicações de clientes potenciais. 

A mesma dificuldade foi observada para a estipulação dos canais de comunicação e ofertas 
destinadas à aquisição de novos clientes. Em geral, não existe uma diferenciação na aplicação 
de recursos na fase de conquista por ser considerado impossível pelos usuários do sistema 
estimar o valor econômico de um novo cliente. Isso ocorre devido ao fato de clientes atuais, 
com as mesmas características demográficas ou comportamentais, apresentarem 
rentabilidades discordantes. Evidentemente, ao observar que um cliente empresarial de grande 
porte pode investir um volume mais significativo de aplicações, o banco concentrará mais 
esforços na sua captação; entretanto, essa análise não requer a utilização do CRM. 

O gerenciamento do relacionamento com clientes perdidos, por outro lado, demanda uma 
atenção especial, isso porque o Banco Alfa afirma ser mais dispendioso direcionar tempo e 
recursos para a obtenção de um novo cliente do que para a manutenção de um atual. Como a 
reconquista de um cliente perdido representa dispêndio semelhante àquele da conquista de um 
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novo (com a diferença que os dados do cliente perdido são conhecidos e preservados), essa 
situação de reconquista tenta ser evitada. 

Os aplicativos bancários mantêm em suas bases de dados uma estatística com os principais 
motivos de encerramento de contas, dentre eles a preferência pelos serviços de uma 
instituição concorrente, em virtude de tarifas menores, e a falta de entendimento com o 
gerente de atendimento. A partir do conhecimento desses números, o banco pode trabalhar de 
maneira proativa para minimizar a ocorrência de casos semelhantes. Além disso, o Aplicativo 
de Retenção sinaliza, com uma certa antecedência, se um cliente estiver apresentando um 
comportamento propenso a romper o relacionamento nos últimos três meses. Um dos 
indicativos que representa uma condição de risco pode ser uma conta poupança na qual o 
cliente recebia salário, mas que não apresenta movimentações recentes.  

4.2 O CRM e a manutenção do relacionamento 

Assim como Kotler (1994), o Banco Alfa atentou para a relevância da criação de níveis de 
relacionamento que facilitassem a estruturação de uma carteira de produtos mais atrativa e um 
atendimento personalizado para cada grupo de clientes pessoa física. Dessa forma, no instante 
em que o cliente procede à abertura de conta, são fornecidos dados pessoais e, em termos 
financeiros, o volume a ser investido. Com essas informações o sistema automaticamente o 
enquadra em um dos seguintes segmentos: básico, preferencial, exclusivo, estilo ou private. 

Já para a administração das contas de clientes pessoa jurídica não existe qualquer forma de 
classificação por grupos de relacionamento. O gerenciamento é feito através da análise da 
rentabilidade das carteiras de produtos, verificando em cada categoria específica de produtos 
quais as empresas que estão proporcionando menor retorno para o banco. Em cima desses 
dados, o banco vai direcionar seus esforços no sentido de aumentar a rentabilidade do cliente. 

O programa de relacionamento da instituição foi planejado com base em um método de 
pontuação destinado a todos os clientes, pessoas física e jurídica. Quase todas as 
movimentações que o cliente faça inserem uma pontuação no Aplicativo de Relacionamento, 
representando vantagens na medida em que os pontos podem ser convertidos em descontos 
em tarifas, abatimento nas taxas de juros, isenção na anuidade do cartão, trocas por milhas 
para passagens aéreas, dentre outros benefícios.  

As pontuações são utilizadas para o cálculo da rentabilidade líquida de um cliente, já 
deduzidos os custos de retenção e outros relacionados. Portanto, é a rentabilidade que vai 
definir qual o valor do cliente para o banco. Entretanto, os gerentes entrevistados acrescentam 
que o Aplicativo de Relacionamento também pode ser usado para a filtragem dos produtos já 
adquiridos pelo cliente até aquele momento e, dependendo do segmento em que está inserido, 
bem como dos seus dados pessoais e comportamentais, é traçada uma estratégia promocional 
personalizada para atender às necessidades daquele cliente e naquele momento.  Sobre isso, o 
Entrevistado 3 exemplifica dizendo que se “oferecer um cartão de crédito com vários 
agregados para o uso no exterior para quem ganha R$350,00 por mês, você estará tento um 
custo desnecessário, pois aquilo não agrega valor para o cliente” . 

Outra utilidade do CRM do Banco Alfa deve-se ao fato de comportar informações acerca das 
negociações não concretizadas, ou seja, quando um cliente retorna para um novo atendimento 
na agência, o seu gerente pode consultar no ambiente da sua conta se algum produto oferecido 
anteriormente não foi adquirido, porém despertou o seu interesse. Esse tipo de informação é 
útil na intensificação das vendas cruzadas, com a oferta de produtos que complementem o 
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valor de outros já vendidos para cliente. A respeito disso foi relatado um grande investimento 
na promoção de campanhas de capitalização, de seguros de vida e outras carteiras de produtos 
visando aumentar a tendência dos clientes para a aquisição de novos produtos. 

Todas essas ações têm como objetivo tornar o cliente satisfeito com a qualidade dos serviços e 
evitar que ele sinta-se inclinado a finalizar o relacionamento. Caso o Aplicativo de Retenção 
aponte uma circunstância de possível desistência, em geral, são feitos incentivos financeiros, 
como a isenção ou flexibilização de tarifas, visando impedir a perda para um concorrente. 

Na área jurídica as ações para retenção são muito ligadas ao incentivo para a compra de novos 
produtos, sendo comum a redução de tarifas para a oferta de novos produtos. Como não existe 
uma segmentação para os clientes pessoa jurídica, além do catálogo com produtos genéricos 
que qualquer empresa pode ter, o banco oferece produtos diferenciados pra atender a 
necessidade daquele cliente, o que de uma forma ou de outra evita que ele opte por abandonar 
o banco e recomeçar um relacionamento noutro banco (Entrevistado 2). 

Com relação ao gerenciamento de indicações, o Banco Alfa vem trabalhando no 
desenvolvimento de uma ferramenta para ser integrada ao sistema de CRM, pois atualmente 
os clientes são motivados a fazer indicações de modo informal e não sistematizado. 

4.3 O CRM e a finalização do relacionamento   

O término do relacionamento, por iniciativa do cliente ou não, é constantemente evitado 
durante a operacionalização das atividades do Banco Alfa. De acordo com as entrevistas 
realizadas, por menos rentável que o cliente seja não existe qualquer ação no sentido de 
encerrar a sua conta na agência, todas as ações visam ao aumento da sua rentabilidade. 

Algumas eventualidades, contudo, representam exceções aos procedimentos normais do 
banco. A primeira delas diz respeito aos casos de inadimplência. A automatização das 
ferramentas bancárias permite sinalizar, ainda, quando existe a probabilidade de num futuro 
próximo o cliente se tornar inadimplente. Ainda que atuar preventivamente não seja suficiente 
para reverter o quadro apresentado pelo sistema, o Banco Alfa busca dar continuidade ao 
relacionamento após a regularização da pendência financeira, embora com algumas restrições 
relativas ao limite de crédito ou empréstimos, por exemplo. 

A única hipótese que pode levar a instituição a finalizar ativamente o relacionamento com um 
cliente é quando este passa a aplicar fraudes, uma vez que a manutenção do relacionamento 
com um cliente nesta posição, disse o Entrevistado 2, poderia prejudicar a imagem do banco e 
por isso o encerramento da conta é praticado por falta de interesse negocial. Em todo caso, o 
sistema de CRM do Banco Alfa não apresentou uma contribuição considerável nesta fase, que 
encerra o ciclo do relacionamento com o cliente. 

5. Considerações finais 

A análise feita no Banco Alfa demonstrou diferentes graus de importância para o sistema de 
CRM nas fases de inicialização, manutenção e finalização do relacionamento. Ao término 
desta pesquisa foi possível constatar que a instituição dispõe de várias aplicações de negócios 
a partir da análise do seu sistema de CRM, com a retenção de clientes por meio de vendas 
cruzadas representando uma das maiores preocupações, juntamente com a análise de 
afinidade, que visa conhecer as preferências individuais com base nas suas aquisições. 

Assim como a pesquisa de Reinartz, Krafft e Hoyer (2004) apresentou como resultado que a 
implantação do CRM está associada com o melhor desempenho empresarial na fase de 
manutenção, seguida da fase de inicialização e com um fraco efeito na finalização do 
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relacionamento; no estudo feito no Banco Alfa a manutenção sobressaiu em relação às demais 
fases, apoiada nas políticas internas, que são mais orientadas para o aumento da rentabilidade 
dos seus produtos sustentado nas vendas cruzadas para a retenção dos clientes. Os aspectos 
descritos pelos entrevistados a respeito da inicialização do relacionamento demonstraram uma 
forte carência na utilização do potencial tecnológico da rede bancária. Enquanto isso, pelo 
fato de ações que conduzem à efetiva finalização do relacionamento serem propositalmente 
evitadas, também nesse ponto a tecnologia CRM mostrou-se irrelevante. 

Concluiu-se ainda que o CRM implantado no banco em alguns momentos é mais semelhante 
ao tipo operacional e em determinados procedimentos se aproxima mais da forma analítica. 
Pode-se dizer que nas fases de inicialização e finalização predomina a característica 
operacional, com as atividades sendo executadas sem uma profunda análise das características 
do cliente e compreensão do seu comportamento, em contradição com o que ocorre na fase de 
manutenção, quando se evidencia a capacidade de integração dos diversos aplicativos 
gerenciais para a tomada de decisões. 

Apesar da impossibilidade de acesso a informações referentes ao desempenho organizacional, 
em termos orçamentários, acredita-se que as melhorias após a implementação do CRM no 
Banco Alfa são ligadas a um marketing direto mais preciso devido a uma segmentação 
detalhada; uma melhor administração das carteiras de produtos; e um melhor emprego das 
políticas de retenção de clientes. 

Com este trabalho pretendeu-se avaliar até que ponto a tecnologia CRM, na forma como se 
encontra descrita nas literaturas acadêmicas, se assemelha aos sistemas utilizados atualmente 
pelas instituições bancárias. A percepção de um caso em particular permitiu focar o estudo 
nas três fases do relacionamento tanto pela visão do atendimento direto ao público, como pelo 
âmbito da unidade de desenvolvimento de projetos. 
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