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Resumo 

Os produtos oferecidos pelo sector da Banca são muito semelhantes e rapidamente 

imitáveis, o que coloca às Instituições Financeiras um desafio permanente de procura 

pela diferenciação. A diferenciação neste sector tem assim que passar pelo serviço e 

relação com os clientes, para que a experiência do cliente com o Banco seja única e 

permita que a relação seja o mais duradoura e profunda possível. 

O Customer Relationship Management (CRM) assume importância enquanto 

metodologia que orienta as Instituições na melhoria da gestão da relação com os seus 

clientes. O enfoque no cliente, nas suas necessidades e na forma como se relaciona com 

o Banco permite às Instituições procurarem novos resultados de fidelização de clientes e 

a consequente melhoria da sua rendibilidade e posição no mercado. 

Através deste trabalho pretende-se avaliar de que forma o CRM contribuiu para a 

fidelização dos clientes no Montepio Geral, com recurso a indicadores definidos através 

de entrevistas a experts do banco e da consulta de documentação interna. A questão em 

estudo definida foi: “Como o CRM influencia a fidelização dos clientes na Banca?”, 

seguindo o método do Estudo de Caso. 

Através da análise dos dados foi possível verificar a relação entre a utilização de novas 

metodologias de CRM no Banco e o crescimento da fidelização dos seus clientes. Por 

um lado, a percentagem de clientes que recorrem ao Montepio como primeiro banco 

revela um crescimento significativo após a implementação do CRM. Por outro, o 

aumento da posse de produtos – principal indicador de fidelização – é visível quando 

analisados os contactos efectuados no âmbito de campanhas de fidelização. 

 Palavras-chave: Customer Relationship Management; Banca; fidelização de clientes;  
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Abstract 

 

Financial products are very similar and easily imitated. This fact places Financial 

Institutions in a permanent search for differentiation. Differentiation in this sector must 

be based on customer service and relationship management, in order to give the client 

the most unique, long lasting and profound experience with the bank, as possible.   

 

Customer Relationship Management (CRM) assumes great importance as a 

methodology that guides Institutions in improving relationship management with its’ 

customers.  The focus on Clients, their needs and the way they relate with the bank, 

helps Institutions seek new results in client loyalty and consequently the improvement 

of profitability and market position. 

 

The purpose of this work is to find out how CRM contributes to customer loyalty in 

Montepio Geral, using indicators defined through the interviews done to the bank 

experts and through the research done to the bank documentation. The subject defined 

was “How CRM influences customer loyalty in Banks?” using the Case Study method. 

 

Through the analysis of data, it was possible to identify a relation between the use of 

news CRM methodologies in the Bank and the increase of customer loyalty. On one 

hand, the percentage of clients using Montepio as its first bank shows a significant 

increase after CRM implementation. On the other hand, through the analysis of contacts 

done in loyalty campaigns, it is evident the increase in product ownership, which is the 

main loyalty indicator. 

 

Key-words: Customer Relationship Management; Banking; customer loyalty 
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1. Introdução  

 

Num mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, em que a diferenciação é cada vez 

mais feita através dos serviços e não dos produtos, os bancos sentem a necessidade de 

elevar a sua performance na gestão da relação com o cliente. A implementação de uma 

estratégia de Customer Relationship Management (CRM) visa encontrar cada cliente no 

momento certo, com a oferta de produtos e serviços adequados ao seu perfil e às suas 

necessidades, fortalecendo a experiência e passando de uma postura reactiva para uma 

relação pró-activa de parceria com os clientes. Desta forma, as vendas deverão tornar-se 

mais eficazes, mais rápidas e, consequentemente, o cliente mais fidelizado e satisfeito 

com o serviço oferecido.  

O efeito desta alteração deverá ser visível através da melhoria dos níveis de fidelização 

dos seus clientes, que devem ser monitorizados com regularidade de modo a aferir o 

retorno do investimento efectuado. Esta monitorização deverá ser feita através de 

indicadores pré-estabelecidos que permitam medir o impacto do CRM na fidelização 

dos clientes. 

Este trabalho, no qual foi utilizado o método do estudo de caso, procura responder à 

questão “Como o CRM influencia a fidelização dos clientes na banca?” e foi 

desenvolvido tendo como unidade de análise o Montepio. Foi analisada a documentação 

do projecto de implementação do CRM no banco, foram realizadas entrevistas 

presenciais com experts do banco e foram analisados registos do arquivo de dados 

históricos da base de clientes do banco. 

A investigação foi desenvolvida no departamento de marketing estratégico da Direcção 

de Marketing do Montepio. O Montepio é uma instituição financeira posicionada em 6º 

lugar entre as líderes no plano nacional, que difere dos demais bancos que operam em 

Portugal pelo facto de ser uma associação mutualista. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo apresentado em primeiro lugar um 

referencial teórico sobre o tema da investigação, seguido da metodologia de estudo. Em 

seguida é exposto o estudo de caso, onde em primeiro lugar é feita uma apresentação do 

Montepio, seguida da parte empírica do trabalho. No final são apresentadas as 

conclusões desta investigação e as propostas para estudos futuros. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1.O CRM 

“Existe apenas uma definição válida para o propósito de um negócio: criar e reter o 

cliente. É o cliente quem determina o que é o negócio.” (Drucker apud. Eid, 2007, 

p.1027). 

A ideia de base do CRM é a utilização da tecnologia e dos recursos humanos para 

entender os valores, atitudes e necessidades dos clientes. Se a conjugação destes 

factores resultar positivamente, a empresa poderá oferecer ao cliente um melhor serviço, 

aumentando a sua satisfação e ajudando concretizar o processo de venda mais 

rapidamente (Gupta e Shukla, 2001).  

O CRM é a selecção, a conjugação e a utilização de dados para conseguir que a 

confiança dos clientes e a sua percepção de valor cresçam cada dia mais (Xu et al., 

2002). O objectivo é melhorar a experiência, no que concerne aos momentos de 

interacção com a empresa, promovendo um encontro entre o serviço prestado e a 

expectativa do cliente. Esta aproximação deverá gerar mais satisfação e, 

consequentemente, mais fidelização, o que por sua vez conduz a um aumento nas 

vendas de produtos e serviços (Eid et al., 2007). 

O CRM é uma metodologia chave para a gestão de clientes, que processa a informação 

de forma integrada. É também uma estratégia de negócio pensada para gerir os clientes, 

com vista a melhorar o seu lifetime value (LTV), reduzir os custos, garantir e aumentar 

a sua fidelização (EFMA & Atos Worldline, 2008). 

O CRM é hoje uma prioridade, uma vez que as grandes forças económicas, tecnológicas 

e sociais tornaram irrelevante o modelo de negócios tradicional, no ambiente 

empresarial e tecnológico contemporâneo (Karkostas et al., 2004) 

2.2.Fidelização e Retenção 

Num mercado altamente competitivo, as empresas têm que trabalhar muito para 

produzir valor acrescentado e para apresentarem vantagem competitiva. Para Zineldin 

(2006), a fidelização é uma maneira de criar vantagem competitiva e o marketing não é 
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só uma função, é também uma maneira de fazer negócio. As empresas têm que criar 

uma relação com os clientes, que crie valor para além do que é criado pelos produtos 

core (Zineldin, 2006). 

Segundo Zineldin (2006), o valor entregue ao cliente pode ser definido como o valor 

total entregue ao cliente menos o total do custo tido com esse cliente. Esse valor pode 

incluir o valor do produto, o valor do serviço, o valor emocional, o valor social, o valor 

condicional e a imagem. Já o custo tido com o cliente pode incluir preço, tempo, esforço 

de venda, custo energético e psicológico. Para proteger o seu valor acrescentado, uma 

empresa precisa de criar e fortalecer relações de longo prazo com os clientes Zineldin; 

Grönroos apud. Zineldin, 2006, p.431). As relações fortes com os clientes são a melhor 

oportunidade de reter os clientes e as suas operações. 

A fidelização está inevitavelmente ligada à criação de valor, não só porque quando esta 

se verifica, reflecte que foi criado valor acrescentado para o cliente mas também porque 

cria efeito económicos secundários: aumento das receitas, aumento das quotas de 

mercado, referenciação das empresas a outros clientes, efeito boca-a-boca positivo, 

redução dos custos de captação de novos clientes e até o aumento da retenção dos 

funcionários (Reicheld e Sasser, 1990). Para Reicheld e Kenny (1990), este último 

factor gera satisfação no trabalho e consequentemente uma melhoria da qualidade. Com 

o aumento dos lucros existe também a capacidade de atribuição de bónus aos 

funcionários. 

Existe um impacto positivo da fidelização e retenção de clientes na rentabilidade da 

empresa, até porque reter clientes reduz a necessidade de captar e atrair novos clientes e 

como tal reduz os custos de um marketing ofensivo (Zineldin, 2006). 

Mesmo não existindo uma definição universal de cliente fidelizado (Uncles et al., 

2003), a fidelização pode ser entendida como um compromisso para continuar a realizar 

negócio com uma empresa numa base de continuidade. Para Zineldin (2006), gerir então 

a retenção e fidelização de clientes é um factor crítico do CRM. A fidelização é 

resultado do somatório de experiências positivas que se vão acumulando no cliente e 

que faz com que este confie na empresa. 

O racional de que reter e fidelizar clientes é menos dispendioso do que captar novos 

clientes, permite fazer a diferenciação entre marketing defensivo e marketing ofensivo. 
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A estratégia de marketing defensivo permite ao banco produzir grande parte dos lucros 

e aumentar a quota de mercado sem investir em novos clientes. Enquanto investir em 

novos clientes pode ser referido como estratégia de marketing ofensivo, estratégia esta 

que luta por captar clientes insatisfeitos com a concorrência, a estratégia defensiva 

norteia-se pela gestão dos clientes insatisfeitos dentro da empresa (Zineldin, 2006).  

Para Zineldin (2006), os tradicionais 4 P’s do marketing (preço, produto, comunicação e 

distribuição – price, product, promotion, place) são as ferramentas principais no 

marketing ofensivo. Em altura de instabilidade económica, os clientes são 

especialmente sensíveis ao factor preço, sobretudo no mercado bancário onde este é o 

principal ponto de diferenciação entre a diversidade da oferta. 

 

2.3.O CRM na Banca   

Num cenário de pós-crise no sector financeiro, os bancos procuram desenvolver 

estratégias de “recuperação da confiança”. Segundo o estudo da EFMA & Atos 

Worldline (2009), para recuperarem e reterem clientes, as instituições financeiras têm 

que desenvolver uma nova abordagem que coloque o cliente novamente no centro da 

sua estratégia – estratégia customer centric. Essa estratégia deve atingir o equilíbrio 

óptimo entre os investimentos financeiros e a satisfação das necessidades dos clientes 

de modo a maximizar o lucro do Banco (EFMA & Atos Worldline, 2009).  

Neste contexto, a necessidade de regresso à finança tradicional tornou-se inevitável para 

recuperar a confiança dos clientes. No entanto, é fundamental que seja combinada com 

uma abordagem centrada no cliente que se traduza numa relação mais forte e 

transparente. O CRM ganha importância uma vez que operacionaliza a necessidade de 

aumentar o conhecimento do cliente ao nível do seu comportamento e características 

relacionais, nomeadamente os canais privilegiados de contacto (EFMA & Atos 

Worldline, 2009). 

 

2.3.1 CRM ao longo da Cadeia de Valor de um Banco 

Para que se tire do CRM o máximo de partido possível, os bancos deverão ter uma 

filosofia de negócio centrada no cliente e uma cultura que apoie os processos de CRM. 
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Um vasto leque de factores pode influenciar o sucesso da implementação do CRM no 

sector da banca. O apoio das equipas de gestão de topo é uma das peças fundamentais 

para que seja feita a ligação dos sistemas anteriormente existentes com o plano de CRM 

implementado (Pushman e Alt, apud Eid, 2007, p.1025). Para Bose (2002), um plano de 

formação adequado, o apoio da gestão e programas de sensibilização das equipas, são 

muito importantes para a implementação do CRM, uma vez que a cultura 

organizacional é um factor fundamental para a efectiva implementação do CRM (Al-

Mashari e Zairi, apud Eid, 2007, p.1025). 

Para que o CRM seja implementado com sucesso é necessária uma integração de 

processos ao nível de todo o banco, uma mudança no foco da gestão e uma alteração nas 

métricas de performance do negócio (Dubrovski apud Eid, 2007, p.1025). Para Chan 

(2005) um modelo integrado de negócio que envolve a organização, os processos, a 

informação e as tecnologias ao longo da sua cadeia de valor, é fundamental para a 

estratégia de CRM, que não poderá vingar se se mantiver limitada aos Departamentos 

de Marketing e de IT. 

Difundir a estratégia “pensar no cliente” através de todo o banco exige um esforço 

contínuo (EFMA & Atos Worldline, 2009). Para fortalecer este esforço, os bancos têm 

que desenvolver estratégias de gestão da mudança eficazes que assegurem o 

crescimento progressivo do entendimento e das capacidades dos seus colaboradores 

neste âmbito. O problema não assenta na facilidade de uso de diferentes ferramentas 

mas na necessidade de mudar métodos de venda assim como a percepção que os clientes 

têm em relação ao Banco (EFMA & Atos Worldline, 2009). 

 

2.3.2 Inércia vs Fidelização 

O comportamento dos clientes na banca de retalho é muitas vezes caracterizado pela 

inércia, o que faz com que, apesar de em algumas situações ser prestado ao cliente um 

serviço fraco, o cliente seja relutante à mudança de banco (Jones e Farquhar, 2003). No 

entanto, devido à crescente pró-actividade e agressividade comercial dos bancos na 

captação de clientes, este comportamento tem vindo a desaparecer.  

A inércia tem sido descrita como um comportamento de falsa fidelização (Dick e Basu  

apud White, 2002,p. 2). Muitas vezes os clientes que se revelam inertes são confundidos 
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com clientes fidelizados (Further e Pitcher apud White, 2002 p. 3). A inércia pode ser 

uma atitude passiva, de comprar sempre a mesma marca ou produto sem pensar em 

alternativas tornando-se por vezes uma forma inconsciente de retenção e reflectindo 

pouco ou nenhum compromisso com a marca (Solomon et al. Apud White, 2002, p.3). 

Assim, segundo White, 2002, o nível de consciência envolvido no acto da compra, é o 

elemento que permite fazer a distinção entre a inércia e a fidelização. Mais do que 

considerar apenas os comportamentos de consumo do cliente, também uma atitude 

favorável e defensora da marca é fundamental para a manutenção e vinculação do 

cliente junto do banco (Jones e Farquhar, 2003). 

Como na banca de retalho existe uma baixa diferenciação entre os produtos e os 

serviços oferecidos, a percepção da qualidade dos serviços e o nível de satisfação dos 

clientes podem influenciar a sua fidelização. Um dos factores que conduz à formação de 

juízos de valor quer sobre a qualidade do serviço prestado, quer sobre a satisfação, é o 

modo como a interacção entre o prestador de serviços e o consumidor é gerida, ou seja, 

a gestão de contactos (Jones e Farquhar, 2003). 

 “As operações isoladas efectuadas por clientes, não devem ser vistas como sinal de 

fidelização” (Jones e Farquhar, 2003). Os estudos indicam que a publicidade boca-a-

boca ou “passa a palavra” influencia fortemente o consumo dos serviços da banca de 

retalho, uma vez que são por norma baseados em boas ou más experiencias obtidas e 

reflectem a atitude perante a marca. O boca-a-boca actua como fonte de informação 

independente, que tem um peso muito forte na decisão dos consumidores e reflecte a 

opinião do cliente quer quando a opinião é positiva, quer quando é negativa (Jones e 

Farquhar, 2003).  

 

2.3.3 Lifetime Value 

Com o avanço nas tecnologias de informação e comunicação, a banca de retalho 

começou a enfrentar mudanças radicais que tiveram impacto negativo nas suas margens 

de lucro (Haenlein et al., 2007). Este fenómeno deu origem a processos de fusões e 

aquisições no sector, com vista à obtenção de bases de dados de clientes, o que em 

consequência permite aos bancos a prática de economias de escala nas suas operações 
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(Haenlein et al., 2007). Este tipo de operações tem subjacente que o banco comprador 

consegue fazer uma gestão mais rentável da base de clientes do que o banco vendedor. 

No centro desta gestão está o conceito de LTV do Cliente, que representa o valor 

presente do lucro futuro que um cliente poderá gerar para uma empresa (Kotler apud 

Haenlein, 2007, p. 222). 

Segundo Reichheld e Sasser, (1990), quanto mais longa é a relação do cliente com a 

empresa, maiores são os lucros que ele gera. No entanto isto pode não se verificar 

quando a relação entre o cliente e a empresa é de natureza não-contratual (Reinartz e 

Kumar, 2002). Reinartz e Kumar (2002) consideram relações de natureza contratual 

aquelas em que os clientes estão contratualmente ligados às empresas, como é o caso 

das fidelizações a operadores de telemóvel ou empresas de televisão por cabo, e 

natureza não-contratual as relações em que, embora seja cliente, não tem um vínculo: 

um banco (considerando a utilização de uma conta depósito à ordem) ou uma marca 

comercializadora de roupa por catálogo.   

A componente principal da ideia da retenção de clientes assenta numa base de que 

quando se negoceia com um cliente deve ser tido em conta o seu LTV caso fique 

satisfeito, em vez de considerar apenas lucro dessa operação (Zineldin, 2006). 

O CRM assenta não só em oferecer a cada cliente o melhor serviço possível, mas 

também em tratar os clientes de maneira diferente, dependendo do seu LTV (Haenlein 

et al., 2007). A adequação do tratamento poderá ter várias vertentes, que poderão ir 

desde a oferta de programas de fidelização para os clientes mais rentáveis até ao 

abandono de clientes não rentáveis (Shugan, 2005). 

Reinartz e Kumar (2000) assentam em quatro pressupostos para resumir a relação entre 

o LTV e a rendibilidade: 

1) A natureza da relação lifetime-rendibilidade é positiva; 

2) Os lucros aumentam ao longo do tempo da relação; 

3) O custo de servir os clientes antigos é mais baixo; 

4) Os clientes antigos pagam preços mais altos. 

 

Os autores sugerem que a avaliação do grau de fidelização de um cliente e do seu LTV, 

responde a questões como: 
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- Deverá ser retido um certo tipo de clientes? 

- De quanto deve ser o investimento de retenção? 

- Que métodos devem ser utilizados para desenvolver e manter a relação com esses 

clientes? 

- Que programas de fidelização devem ser aplicados? 

- Que clientes são rentáveis e quão rentáveis eles são? 

- Deverão ser captados novos clientes? 

 

Em geral, quanto mais longo é o relacionamento de um cliente com uma empresa, mais 

o cliente compensa o investimento nele feito. Clientes antigos compram mais, 

consomem menos tempo às empresas, são menos sensíveis ao preço e trazem novos 

clientes. Melhor que tudo, não têm custos de captação e de inicio de relação (Reichheld, 

1996). 

3. Metodologia 

O presente trabalho está alicerçado no conceito do CRM e orientado para a aplicação 

deste conceito no sector bancário.  

Segundo Yin (2001), as estratégias de investigação podem ser experimentais, 

levantamentos, análise de arquivos, pesquisa histórica ou estudo de caso. O trabalho que 

aqui se apresenta foi desenvolvido adoptando a estratégia de Estudo de Caso Único, 

uma vez que se focaliza em acontecimentos contemporâneos, onde não existe (ou é 

reduzido) o controlo do investigador sobre eventos comportamentais. Tem como 

objectivo principal estudar como o CRM tem impacto na fidelização dos clientes 

bancários, sendo um estudo de caso com propósito exploratório. 

O estudo de caso é a estratégia escolhida quando se examinam acontecimentos actuais e 

em que não se podem manipular comportamentos relevantes (Yin, 2001). Sendo um 

estudo de caso qualitativo, após elaboração do referencial teórico, teve uma fase de 

consulta de documentos e uma fase de entrevistas estruturadas, para que assim a 

informação utilizada na parte empírica seja proveniente de múltiplas fontes de evidência 

(Yin, 2001).  

Nesta investigação o observador foi observador participante dado que trabalha na 

Direcção de Marketing do Montepio. De acordo com Yin (2001) este é uma técnica de 
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observação não passiva, que proporciona oportunidades únicas à colecta de dados para a 

pesquisa, uma vez que torna possível o acesso a dados que de outra forma seriam 

inacessíveis. 

Quando adoptada a estratégia do estudo de caso há cinco componentes particularmente 

importantes: 

1. A questão em estudo: Como o CRM influencia a fidelização dos clientes na 

banca?; 

2. As proposições: O CRM tem impacto positivo na fidelização dos clientes; 

3. A unidade de análise: Montepio; 

4. A lógica que une os dados às proposições: Os Indicadores definidos; 

5. Critérios para interpretar os resultados: As análises dos indicadores 

definidos, para verificar se produzem impacto na fidelização dos clientes. 

 

Figura 1: Esquema de elaboração do projecto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

1ª Fase 

Foi elaborado um referencial teórico, com base na análise de artigos académicos que se 

debruçam sobre as questões analisadas e investigadas ao longo do trabalho. 

 

2ª Fase 

Foi efectuada uma análise da documentação interna do banco relativa ao Projecto de 

Implementação do CRM no Montepio – MG SINE: Montepio Geral Sistema Integrado 

de Negócio. Desta análise resultou a percepção das falhas sentidas pelo Montepio que 
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conduziram à necessidade de implementação do CRM. Esta análise surgiu da 

necessidade de entender como era o banco até à implementação do CRM no que refere à 

arquitectura e cultura de negócio. Para uma comparação entre o antes e o depois, foi 

necessário perceber quais os pontos da cadeia de valor do Montepio que necessitavam 

de alterações (gaps na arquitectura de negócio) e que levaram à necessidade da 

implementação de um sistema integrado de negócio.  

3ª Fase 

Foram realizadas entrevistas presenciais e com o auxilio de um guião semi-estruturado, 

(Anexo 1) com 5 experts do Montepio, com vista à definição de indicadores de medição 

do impacto do CRM na fidelização dos clientes. 

Os experts entrevistados foram: 

            - Director de Marketing do Montepio; 

            - Responsável pelo Marketing Estratégico 

            - Responsável pelo Projecto de Implementação do CRM 

            - Responsável do CRM Analítico 

            - Responsável do CRM Operacional 

 

As entrevistas realizadas tiveram dois objectivos: 

 Aprofundamento e compreensão da informação consultada nos documentos do 

projecto, ficando assim com mais do que uma fonte de evidência (Yin, 2001) 

 Definição e validação de indicadores que permitam avaliar o impacto do CRM 

na fidelização dos clientes.  

4ª Fase 

Com os resultados obtidos da análise dos documentos do projecto e das entrevistas 

realizadas formam definidos indicadores que permitissem avaliar o impacto que a 

implementação do CRM teve na fidelização dos clientes.  
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5ª Fase 

Nesta fase foram testados os indicadores anteriormente definidos e já validados pelos 

experts do banco. Foram recolhidos os dados históricos necessários e definido um 

modelo estatístico que permitisse: 

 Analisar os resultados das campanhas de fidelização 

 Analisar a relação entre a utilização do CRM e a fidelização 

 Avaliar o impacto no nível de utilização de primeiro banco, de acordo com os 

dados do estudo de mercado. 

6ª Fase 

Nesta última fase foram registadas e analisadas as conclusões finais com base nos 

resultados obtidos na análise dos dados. 

 

4. Estudo de Caso  

Para o estudo de caso, foi efectuado em primeiro lugar uma breve descrição do 

Montepio, enquanto instituição financeira mutualista, seguida de uma explicação do 

projecto de implementação de CRM no Banco. 

Para a obtenção das respostas à questão de investigação, procedeu-se à definição dos 

indicadores para medição do impacto na fidelização dos Clientes e ao respectivo teste 

de verificação. 

De salientar que em Julho de 2010, o Montepio anunciou uma operação de aquisição do 

Grupo Finibanco. No entanto, uma vez que a integração das Instituições só teve início a 

4 de Abril de 2011, processo que se encontra ainda a decorrer, o presente trabalho 

debruça-se apenas sobre o Montepio ainda sem a incorporação do Finibanco. 

 

 4.1. Descrição do Montepio 

 

O Montepio é um grupo de empresas liderado por uma associação mutualista, e que 

detém uma instituição financeira posicionada em 6º lugar entre as líderes no plano 

nacional. 
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De acordo com a documentação interna do Banco, o Mutualismo é uma “forma de 

organização social, de tipo associativo, norteada por princípios de democracia, 

liberdade, independência e entreajuda, que visa satisfazer as necessidades de protecção 

social dos seus membros, numa perspectiva de promoção do bem-estar e da melhoria da 

qualidade de vida” (GRPI – Gabinete de Relações Públicas e Institucionais do Montepio).  

Constituído em 1840, o Montepio – Associação Mutualista começou por ser uma 

associação destinada a apoiar os empregados públicos e as suas famílias. Hoje, aberta a 

todas as Pessoas (Particulares), representa a associação mutualista de maior dimensão 

no País, com mais de 450 mil associados. A singularidade desta Instituição resulta do 

facto de não se reger pela lógica dos seus mais directos concorrentes. Não tendo 

accionistas privados ou públicos, toda a sua actividade está orientada para o objectivo 

exclusivo de gerar resultados que reforcem a rendibilidade dos produtos mutualistas 

subscritos pelos associados, que são na realidade os donos do Banco (GRPI – Gabinete de 

Relações Públicas e Institucionais do Montepio). 

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) é uma instituição detida a 100% pela 

Associação Mutualista e responsável pela actividade bancária. Do Grupo fazem ainda 

parte seis empresas responsáveis pela actividade seguradora, gestão de fundos de 

investimento e de pensões e serviços de saúde (Montepio – Relatório e Contas, 2010). 

Figura 2: Organograma do Grupo Montepio 

Fonte: Relatório e Contas (2010) 
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(Anexa)



16 
 

O Montepio é uma instituição financeira de média dimensão, no que se refere à sua 

estrutura, empregando quase 3.000 trabalhadores e detendo uma Rede de mais de 300 

balcões em Portugal continental e ilhas e ainda 6 Escritórios de Representação nos 

países de emigração portuguesa. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3: Indicadores de Estrutura 

Fonte: Relatório e Contas (2010) 

 

Ao nível do negócio, o Montepio tem tido nos últimos cinco anos um crescimento 

importante, melhorando a sua posição no mercado tanto nos segmentos de Particulares 

como em Empresas. 

  2010 2005 ∆ média anual 

Nº de Associados 463.390 332.629 6,9% 

Nº de Clientes Particulares 1.198.148 1.113.199 1,5% 

Nº de Clientes Empresas 86.915 59.656 7,8% 

Figura 4: Indicadores de Negócio 

Fonte: Relatório e Contas 2010; Dados internos da Direcção de Marketing do Montepio  

 

4.2. O CRM no Montepio 

O Montepio iniciou em 2005 a implementação de um sistema integrado de CRM que 

até então não possuía, alterando assim a sua arquitectura de negócio. 

Segundo o Director de Marketing, num mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, 

em que a diferenciação no sector bancário é cada vez mais feita através dos serviços e 

não dos produtos, o Montepio sentiu em 2005 a necessidade de elevar a sua 

performance na gestão da relação com o cliente. 

 2010 

Número de Colaboradores 2.896 

Número de Balcões 329 

Escritórios de Representação 6 
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O CRM era já uma realidade, não só nas grandes Instituições Financeiras, mas também 

nos mais diversos sectores da Economia (MG SINE – Arquitectura de Negócio, 

Documento Interno, 2004). Perspectivando que esta seria uma solução a implementar no 

Montepio, segundo a Responsável pelo Projecto, procedeu-se a uma análise prévia de 

toda a cadeia de valor interna: 

 Figura 5: Arquitectura de Negócio 

Fonte: MG SINE – Arquitectura de Negócio, Documento Interno, 2004 

Da análise efectuada, foram detectados gaps ao nível de: 

 Definição e Controlo de Objectivos  

 Modelos de Classificação de Clientes / Segmentação 

 Modelos de Fidelização 

 Perfil do Cliente e Personalização 

 Visão Integrada do Cliente 

 Gestão / Controlo de Campanhas 

 Gestão de Canais 

 Gestão de Contactos 

 Aconselhamento e Acompanhamento 

 Análise de Rendibilidade 
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 Definição e Controlo de Objectivos: 

A Definição e Controlo dos Objectivos, segundo a responsável do Marketing 

Estratégico do Montepio, têm como principal fim materializar a orientação estratégica 

da Instituição, bem como garantir que toda a Organização tem uma visão única dos 

critérios e objectivos que devem ser atingidos.  

Por diversos motivos, a cultura de objectivos e incentivos estava pouco vincada no 

Montepio, pelo que não existia uma mobilização em torno deste tema. Embora 

existissem incentivos (Quadro de Honra e Modelo de Gestão de Balcões), os mesmos 

não previam a prestação individual, o que dificultava a pró-actividade. (MG SINE – 

Arquitectura de Negócio, Documento Interno, 2004) 

Numa óptica de centralização da Instituição no Cliente, era necessário focalizar a força 

de vendas num determinado tipo de segmento, potenciando a criação de conhecimento e 

a standardização do tipo e níveis de serviço. De acordo com a responsável do 

Marketing Estratégico, embora existisse a comunicação dos objectivos e do seu grau de 

cumprimento, era necessário uma maior sistematização e disponibilização mais 

oportuna e atempada a todos os níveis, nomeadamente aos mais baixos, por forma a 

poderem ser tomadas medidas correctivas pró-activamente.  

 

 Modelos de Classificação de Clientes / Segmentação 

Numa perspectiva “Customer Centric”, as necessidades específicas dos Clientes têm 

impacto na estratégia da Instituição. De acordo com o posicionamento do Montepio, 

deveria ser contemplada uma segmentação que se adequasse ao cumprimento dos 

objectivos, garantindo o tratamento diferenciado de Clientes e a operacionalização da 

estratégia de negócio em cada segmento – o que, de acordo com o responsável do pelo 

CRM Analítico, até então não existia.  

A segmentação era feita com base em critérios sócio-demográficos, o que é insuficiente 

para determinar propensões e comportamentos standard. No mesmo segmento 

encontravam-se Clientes com comportamentos e preferências diferentes. Este gap 

impactava directamente na definição de objectivos, na gestão de clientes e na definição 

da oferta, uma vez que eram desenvolvidos com base em indicadores que não reflectiam 

totalmente as necessidades dos Clientes. 
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 Modelos de Fidelização 

Sendo uma das principais preocupações da Banca em geral e do Montepio em 

particular, a definição, implementação e controlo de modelos de fidelização dão à 

Instituição um dos principais instrumentos para potenciar a sua rendibilidade global 

(principalmente através do aumento de proveitos), tendo impactos que vão desde o 

aumento da satisfação dos Clientes até a uma maior eficiência do cross-selling (MG 

SINE – Arquitectura de Negócio, Documento Interno, 2004). Aliados à segmentação, os 

modelos de fidelização foram assim identificados como mais uma necessidade a 

colmatar para potenciar a colocação de produtos, aumentando a rendibilidade e 

prevenindo o abandono.  

Segundo o responsável pelo CRM Analítico, as acções de fidelização eram executadas 

de uma forma ad-hoc, descentralizadamente, e sem serem suficientemente comunicadas 

pela estrutura do Banco. De acordo com a estratégia, posicionamento no mercado, 

parcerias, segmentos, deveriam ser estruturados os métodos de fidelização que poderiam 

ter junto dos Clientes maior impacto com menor custo. 

 

 Perfil do Cliente e Personalização 

Esta componente permite a captação do contexto e das necessidades dos clientes com o 

objectivo de adequar os produtos e o serviço. Segundo a responsável do Marketing 

Estratégico, identificando os vários perfis de clientes existentes (com comportamentos e 

propensão á compra semelhantes), é possível adequar a oferta à grande maioria dos 

clientes da Instituição, quer através da criação de novos produtos, quer através da 

agregação de produtos existentes. A Personalização permite capturar a atenção do 

cliente, conduzindo a uma relação que maximiza o valor quer para o cliente quer para a 

Instituição. A Instituição deve caminhar no sentido de atingir uma personalização 

estruturada e automatizada tendo como base o Perfil do Cliente e os seus 

comportamentos. Associados às restantes ferramentas de CRM, o Perfil de Cliente e a 

personalização, foram identificados como componentes essenciais a desenvolver para a 

potenciação do negócio do Montepio.  
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 Visão Integrada do Cliente 

A Visão Integrada de Cliente é um dos elementos mais importantes na abordagem 

comercial. De acordo com a responsável pelo projecto de implementação do CRM, é 

importante disponibilizar de forma transversal a toda a Organização a informação 

pessoal e de negócio referente a cada um dos seus clientes e assim proceder a uma 

gestão integrada da sua carteira, reduzindo possíveis ineficiências e aumentando quer o 

nível de fidelização, quer a rendibilidade associada a cada cliente.  

Este foi um dos gaps mais importantes e um dos grandes desafios da implementação de 

um projecto centrado no cliente: a transformação de uma visão transaccional, em que as 

operações e os contractos eram os elementos identificadores da actividade comercial, 

para um método em que o cliente é o ponto de partida e o objectivo final do negócio.  

 

 Gestão / Controlo de Campanhas 

A componente de Gestão / Controlo de Campanhas tem como o principal objectivo 

diminuir o Time-to-Market, bem como garantir a redução de custo e o aumento da 

eficiência na colocação de produtos. Com esta componente é possível criar e gerir 

central e/ou localmente as campanhas em toda a rede, bem como efectuar 

reconfigurações de acordo com os resultados que esta for obtendo (MG SINE – 

Arquitectura de Negócio, Documento Interno, 2004).  

O Montepio apresentava um modelo de campanhas arcaico, sem ferramentas de 

planeamento, distribuição e controlo, necessitando de uma gestão mais eficiente e 

resultados mais certeiros, segundo a responsável pelo projecto de implementação do 

CRM. A preparação de Campanhas incluía a selecção dos universos alvo com base num 

conjunto de critérios pré-definidos, a definição e comunicação dos objectivos e 

respectivo controlo. Contudo, e de acordo com o observado aquando do projecto, existia 

uma necessidade aplicacional que permitisse uma maior eficiência do processo. 

 

 Gestão dos Canais 

De acordo com a responsável pelo projecto de implementação do CRM, numa óptica de 

cliente, a Gestão de Canais visa a optimização do seu uso, através da redução ou 
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eliminação do conflito entre estes e a uniformização da mensagem qualquer que seja o 

canal. Numa óptica de Instituição, a Gestão multicanal tem como principal benefício a 

redução de custos, através do encaminhamento do cliente para o Canal de acordo com a 

sua rendibilidade.  

Segundo o responsável do CRM operacional os clientes preferem um só canal, sendo os 

restantes considerados canais alternativos. Num contexto em que a gestão de cada canal 

era efectuada autonomamente existiam ineficiências e sobreposições que, não só se 

traduziam num desperdício de custos e tempo, mas também transmitiam ao cliente uma 

imagem de fraca articulação interna, que era necessário corrigir. 

 

 Gestão de Contactos 

A componente Gestão de Contactos é um dos elementos mais importantes no apoio ao 

diálogo com o Cliente, disponibilizando informação sobre anteriores interacções e 

respectivos resultados. É necessário uma elevada integração com as outras capacidades 

de CRM para que a Instituição adquira uma arquitectura de 360 graus onde a 

informação histórica é analisada, por forma a potenciar os resultados futuros num 

processo contínuo de optimização, conforme explicou a responsável pelo projecto de 

implementação do CRM.  

A partilha da informação por todos os canais de contacto com o cliente tornou-se 

fundamental, de modo a melhorar a qualidade do contacto e a eficácia da venda. Apenas 

existente nos novos Canais, a eficácia da componente de Gestão de Contactos só seria 

elevada se todos os Canais contribuíssem efectivamente para esta capacidade. 

 

 Aconselhamento / Acompanhamento 

O Aconselhamento / Acompanhamento do cliente tem por objectivo apoiar o cliente nas 

suas decisões e gerir de forma eficiente o seu ciclo de vida, desenvolvendo uma relação 

de parceria com a Instituição. Num ambiente altamente concorrencial e onde os clientes 

são cada vez mais informados e atentos mas também mais receptivos, ganha maior 

importância, na perspectiva do cliente, a capacidade de aconselhamento objectivo e na 

qual se confia (MG SINE – Arquitectura de Negócio, Documento Interno, 2004).  
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De acordo com a responsável pelo projecto de implementação do CRM, a decisão da 

criação de 3 canais de gestores de cliente (Particulares Affluent, Negócios e Pequenas e 

Médias Empresas) emergiu desta constatação e da identificação deste gap na actividade 

comercial do Montepio, dando a origem a Projectos independentes da implementação 

das restantes componentes de CRM.  

 

 

 Análise de Rendibilidade 

A Arquitectura de Negócio centrada no cliente é um meio para maximizar a 

rendibilidade da instituição. Tendo este factor como pressuposto, torna-se fundamental 

medir permanentemente a evolução da rendibilidade e ponderá-la de acordo com as 

acções em desenvolvimento. Assim, e tendo em consideração o enfoque no cliente, a 

soma da rendibilidade dos clientes traduz-se na rendibilidade global da instituição.  

Não só deve ser analisada a rendibilidade actual da carteira, como também devem ser 

testados cenários alternativos, através da avaliação de impactos no crescimento ou 

decréscimo dos indicadores que concorrem para a análise da rendibilidade. Esta 

análise/simulação permite antecipar eventuais acertos na estratégia, bem como 

redireccionar as acções de Marketing a desenvolver (MG SINE – Arquitectura de 

Negócio, Documento Interno, 2004). 

Segundo a responsável do Marketing Estratégico do Montepio, a capacidade de 

avaliação da rendibilidade quer individual, quer por segmento permite o 

desenvolvimento de um Marketing-Mix mais direccionado aos Clientes da Instituição, 

bem como a alteração deste de acordo com a evolução dos Clientes e dos segmentos. 

Consciente de que um CRM integrado deverá contribuir para um aumento da eficácia da 

venda, melhores níveis de fidelização e cross-selling, bem como para uma gestão 

comercial mais eficiente, o Montepio considerou que o aumento na rendibilidade de 

cada cliente seria mais um resultado e consequentemente uma razão para a 

implementação de uma solução desta natureza.  

Esta análise multidimensional, integra componentes intrínsecos do CRM e elementos a 

montante (ex.: Definição de Objectivos) e a jusante (ex.: Análise de Rendibilidade) que 
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são essenciais para que uma solução destas funcione na plenitude e produza resultados 

relevantes e transversais a toda a instituição. 

Segundo a responsável do Marketing Estratégico do Montepio, a definição da solução a 

escolher e o processo de implementação do projecto de CRM demoraram cerca de 3 

anos e envolveu uma empresa de consultoria externa para o desenvolvimento do 

conceito e implementação informática.  

A partir de 2008, foi possível dar início a um plano de formação interno que percorreu a 

Rede Comercial por todo o país, assim como toda a sua estrutura hierárquica. Esta 

primeira fase envolveu não só a participação do Departamento de Marketing mas 

também do TI, dos Recursos Humanos e de alguns comerciais da Rede de balcões, bem 

como o apoio expresso do Conselho de Administração – factor-chave para a aceitação 

desta nova metodologia pela Rede Comercial. De acordo com o Director de Marketing, 

este projecto foi, desde a sua decisão, uma aposta do Conselho de Administração, tendo 

intervindo junto da Rede Comercial aquando do processo de formação para transmitir a 

importância da sua adopção. 

Neste sentido, só a partir de 2009, se pode considerar terminada esta fase de 

implementação do CRM. De acordo com o responsável do pelo CRM Operacional, foi 

nesse ano que tiveram início campanhas de fidelização com listas fechadas de clientes, 

determinadas através dos modelos de CRM analítico de perfil de clientes e elegibilidade 

para produtos de cross-selling. A rede comercial iniciou, em meados de 2009 e de uma 

forma mais generalizada, uma nova forma de trabalhar a relação com os clientes 

existentes no sentido da sua vinculação à Instituição. 

Em geral, a opinião é unânime entre os entrevistados: a implementação do CRM tem 

trazido resultados positivos. Ao nível da fidelização, existe método e ferramentas que 

permitem um trabalho mais estruturado e eficaz. Não existem no entanto dados 

estruturados que permitam monitorizar o efeito desta relação com regularidade. 

 

4.3 Indicadores do Impacto do CRM na Fidelização dos Clientes 

Para medir o efeito que a implementação do CRM provocou na fidelização dos clientes, 

foi necessário identificar um conjunto de indicadores que melhor evidenciam esse 
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impacto. Através das entrevistas realizadas, foi possível escolher os indicadores 

adequados e que são calculados com regularidade no banco para avaliar os níveis de 

fidelização. 

4.3.1 Posse Média de Produtos e Serviços 

Segundo o responsável pelo CRM Analítico, a posse média de produtos representa o 

número médio de famílias de produtos/serviços financeiros detidos pelos clientes. O 

valor global médio do banco é calculado dividindo o total de famílias pelo total de 

clientes. Por famílias de produtos entende-se um conjunto de produtos com 

características semelhantes e que concorrem para a satisfação da mesma necessidade. 

Exemplos de famílias de produtos: depósitos a prazo, cartões de crédito, crédito 

habitação, crédito individual. Dentro de cada família, existem diversos produtos – 

exemplo para depósitos a prazo: Depósito a Prazo a 1ano, Depósito a Prazo a 2 anos, 

Depósito a Prazo com taxas crescentes, etc. 

Este número médio de produtos evidencia a diversidade de produtos e serviços que os 

clientes detêm em determinado Banco, o que dá indícios do seu nível de fidelização à 

Instituição. Quanto maior a diversidade, mais vinculado um cliente está ao Banco, 

diminuindo as suas probabilidades de abandono e aumentando o seu nível de 

rendibilidade. 

A posse média é um indicador monitorizado regularmente e que as Instituições 

procuram constantemente aumentar, de forma a estabilizar a relação com os seus 

clientes e crescer em rendibilidade. 

 

4.3.2 Primeiro Banco 

O primeiro banco é o banco mais utilizado pelo cliente no seu dia-a-dia. De acordo com 

a responsável do Marketing Estratégico do Montepio, é no primeiro Banco que deverá 

estar sedeada a conta à ordem, através da qual o cliente recebe o seu ordenado e efectua 

os pagamentos principais do seu quotidiano, incluindo, por exemplo, as despesas 

domésticas, a prestação do crédito à habitação e dos cartões de crédito. É também neste 

banco que estarão as principais aplicações, pelo menos as poupanças mais estáveis. 

Desta forma, no primeiro banco, o cliente deverá ter o maior número de produtos. 
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Este indicador é calculado pela Marktest
1
 através do BASEF – Barómetro anual sobre o 

consumidor de serviços bancários. Este estudo, efectuado com base em inquéritos 

regulares ao longo do ano, apresenta diversos indicadores de consumo de produtos e 

serviços financeiros, comparando entre os diversos bancos que constituem o mercado 

português. 

O indicador de primeiro banco é o que mais fielmente pode traduzir a quota de mercado 

em clientes para cada banco, demonstrando a sua importância no dia-a-dia dos clientes e 

o seu peso no mercado. Segundo a responsável do Marketing Estratégico, é 

acompanhado de perto pelas Instituições, que procuram encontrar formas de o fazer 

crescer através do aumento da fidelização dos seus clientes.  

Os factores que mais influenciam a escolha de um banco como primeiro prendem-se 

com a influência de familiares/amigos, recebimento de ordenado, proximidade dos 

balcões e melhores condições/ vantagens (BASEF-Marktest, 2010). É através do 

domínio sobre estes factores que cada banco consegue melhorar a sua posição. 

 

4.3.3 Cliente Vinculado 

Um cliente que está vinculado a um banco significa que o utiliza como primeiro banco. 

Um cliente vinculado tem nesse banco uma posse média de produtos elevada ou uma 

combinação de produtos que indicie que o utiliza como banco principal, nomeadamente 

conta ordenado e domiciliação de despesas domésticas. 

A posse média de produtos difere entre segmentos, sendo necessário ter atenção ao ciclo 

de vida, quando falamos em clientes Particulares. Um Menor fidelizado pode ter apenas 

dois produtos, enquanto um adulto 25-35 anos já deverá ter cerca de quatro (Norma 

Interna de Vinculação de Clientes, Abril 2011). 

Segundo o responsável pelo CRM Analítico, um cliente vinculado tem uma relação 

mais profunda e estável com a Instituição, sendo assim menos propenso ao abandono. 

                                                           
1 

O Grupo Marktest é constituído por várias empresas especializadas na área de estudos de mercado e 

processamento de informação. Desenvolve anualmente o estudo BASEF, para os sectores da Banca e 

Seguros, que constitui uma ferramenta para conhecer os comportamentos financeiros dos particulares 

(www.marktest.pt). 

 



26 
 

Apresenta também um nível de rendibilidade superior, uma vez que utiliza em regra 

produtos e serviços geradores de comissões (Ex.: cartões, transferências entre contas). 

Este indicador é trabalhado internamente no Montepio, servindo para medir o grau de 

fidelização das carteiras de clientes, o que influencia na avaliação da performance da 

Rede Comercial. 

 

4.3.4 Contactos e Agenda Comercial  

Parte integrante da estrutura de CRM Operacional, trata-se de uma filosofia de gestão 

comercial que, suportada por uma ferramenta, possibilita o planeamento de contactos 

com clientes e/ou potenciais clientes, segundo o responsável pelo CRM Operacional. A 

agenda comercial permite que, local ou centralmente, sejam inseridos contactos a 

desenvolver pelas equipas comerciais que poderão ser de venda de produtos, solução de 

problemas operacionais com clientes, de charme, de captação, etc. Através deste 

planeamento, a equipa é orientada na sua actividade comercial e com uma prática de 

contactos pró-activos a clientes actuais e potenciais, melhora a eficácia da venda. 

A agenda permite também a introdução de contactos reactivos (que não estavam 

planeados) e o registo dos resultados de todos os contactos.Deste modo, fica disponível, 

num repositório único e se possível para toda a Instituição, todo o histórico de contactos 

com cada cliente, os respectivos resultados e o que está planeado acontecer. 

Este repositório serve também de input para futuras segmentações de contactos, uma 

vez que o feedback registado permitirá auxiliar na inclusão ou não de determinado 

cliente noutra campanha. 

Para a análise ao impacto do CRM é fundamental ter em consideração a selecção dos 

clientes para as campanhas de fidelização bem como a existência de contactos 

efectuados pelos comerciais, utilizando esta nova metodologia e a respectiva 

ferramenta. Neste âmbito, é necessário entender três conceitos fundamentais para 

melhor compreender os resultados apresentados no teste de indicadores:  

 Contacto fechado com sucesso: quando houve um contacto efectivo com o 

cliente e o mesmo adquiriu o produto ou serviço; 
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 Contacto fechado com insucesso: quando houve de facto um contacto com o 

cliente e o mesmo decidiu ou entendeu não adquirir o produto.  

 Cliente alvo de CRM: quando houve um contacto com o mesmo 

independentemente do seu estado (sucesso ou insucesso). 

4.3.5 Resultados das Campanhas de Fidelização 

Segundo a responsável do Marketing Estratégico, a preocupação de vinculação de 

clientes, que permite aumentar o nível de fidelização e consequentemente a 

rendibilidade e a penetração de primeiro banco, leva a que seja necessário dinamizar a 

Rede Comercial para este objectivo. Nesse sentido, são criadas Campanhas de 

fidelização que, através da disponibilização de contactos pré-seleccionados na Agenda 

Comercial, possibilitam abordar clientes com potencial de subscrição de produtos. 

De acordo com a explicação do responsável pelo CRM Operacional, as campanhas têm 

uma fase preparatória de definição de objectivos e segmentos-alvo a abordar, como 

forma de orientar o trabalho comercial e potenciar a eficácia da venda. Os segmentos 

são acompanhados de informação sobre quantos e que produtos devem ser apresentados, 

de acordo com o perfil de cada cliente e do gap de fidelização identificado. 

O resultado da campanha deverá ser o impacto que gerou no nível de vinculação dos 

clientes, avaliado através dos indicadores de posse de produtos. Se os resultados de 

vinculação forem positivos, a campanha contribuiu para o crescimento da fidelização, 

melhorando os resultados comerciais da Instituição. 

 

4.4 Teste de indicadores 

Identificados os indicadores a analisar, procedeu-se ao teste dos dados para avaliar o 

resultado. 

 

4.4.1 Primeiro Banco 

Analisando os dados do estudo de mercado, apresenta-se os seguintes resultados 

relativos ao peso dos clientes Montepio que o utilizam como primeiro banco: 
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Figura 6: Penetração de primeiro banco na base de clientes Particulares do Montepio 

Fonte: BASEF – Marktest 

 

Os resultados apresentados evidenciam um crescimento acentuado entre 2006 e 2007 

que não pode ser atribuído ao CRM uma vez que o projecto ainda estava em 

implementação. No final de 2006, o banco sofreu um processo de mudança de imagem, 

acompanhado de campanhas de comunicação fortes que, prolongando-se por 2007, 

aumentaram os níveis de notoriedade do Montepio e potenciaram o crescimento da base 

de clientes de primeiro banco de uma forma bastante expressiva.  

Já em 2009, não tendo havido nenhuma acção de comunicação externa significativa, o 

resultado obtido de aumento em 2 pontos percentuais pode ser atribuído ao trabalho de 

CRM analítico e operacional que começou a ser feito ao nível da fidelização e que se 

prolongou por 2010.  

4.4.2 Teste estatístico dos indicadores internos 

Foi efectuada uma regressão linear múltipla a fim de entender qual o impacto que a 

utilização de CRM (contactos e Agenda Comercial no âmbito de campanhas de 

fidelização) pode ter no incremento do relacionamento do cliente com o Montepio, 

nomeadamente no aumento da Posse Média de Produtos e Serviços – PMPS, que 

contribui directamente para a vinculação dos clientes. 

As variáveis utilizadas para esta análise foram os contactos realizados com os clientes 

de acordo com os seguintes critérios:  

 Período de análise – ano de 2010,  

 373.978 contactos realizados no âmbito de campanhas de marketing 

(fidelização).  

49% 46% 46% 44% 44%

51% 54% 54% 56% 56%

2006 2007 2008 2009 2010

1º Banco

Outros
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O Objectivo da análise é escrever uma equação linear onde se possa descrever a variável 

dependente – PMPS – através das variáveis explicativas – contactos fechados (com ou 

sem sucesso) e cliente alvo de CRM. 

Pretende-se apenas descrever o impacto e não tanto encontrar um modelo altamente 

eficaz e descritivo das variáveis que possam explicar o comportamento dos clientes e 

que os façam incrementar a sua relação com o Montepio. 

Foram verificadas as condições prévias à realização da análise de regressão linear 

(Gujarati, 2003). 

 

1. O Modelo é linear nos parâmetros e pode ser escrito da seguinte forma: 

        

Onde,  

Variável explicada ou dependente, neste caso a PMPS;  

 Variáveis explicativas ou independentes, contactos fechados com 

sucesso, contactos fechados com insucesso e cliente alvo de CRM; 

 Parâmetros a estimar; 

 Termo residual não observável, contém os factores que determinam a 

variável de estudo mas não é observável. 

2.  Ou  co-variância entre o termo 

residual e as variáveis explicativas são exógenas,  ou melhor são independentes 

(Gujarati, 2003). 

3. Os erros são variáveis aleatórias de variância constante hipótese 

de homocedasticidade (Gujarati, 2003). 

4. As variáveis explicativas são não correlacionadas entre si – hipótese de ausência 

de multicolinearidade entre as variáveis (Gujarati, 2003). 

5. O termo residual segue uma distribuição normal.  
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Foram analisada uma base de 1.131.553 clientes particulares de relação central
2
, sendo 

que 373.978 clientes foram alvo de CRM e é sobre estes clientes que incide a análise 

estatística. 

Através da análise da estatística F (De Snedcor) (Gujarati, 2003) pode-se concluir que o 

modelo é globalmente aderente, considerando um nível de significância de 0.05 (grau de 

confiança 95%). 

Análise da Variância 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F 

Value Pr > F 

Model 3 2145165 715055 105548 <. 0001 

Error 1.13E6 7665883 677.468     

Corrected Total 1.13E6 9811047       

Figura 7: Análise da variância 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como se Pode ver na Figura 8, o modelo apresenta um , isto é, este 

modelo explica cerca de 22% da variabilidade total dos dados observados, o que 

aparentemente apresenta um valor baixo, mas mais uma vez se reforça que o modelo 

pretende apenas analisar o impacto que as variáveis explicativas têm sobre a variável 

explicada. O que se pode concluir é que existem variáveis que explicam esta relação 

mas não estão a ser consideradas no presente modelo, contudo reforça-se que este 

modelo é globalmente aderente (p-value < 0.001) (Gujarati, 2003).. 

Root MSE 2,60282 R-Square 0,2186 

Dependent Mean 2,86601 Adj R-Sq 0,2186 

Coeff Var 90, 81697   

 Figura 8: Análise do coeficiente de determinação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a análise estatística da significância dos parâmetros estimados considerou-se a 

estatística t (de Student), tendo em conta os seguintes testes de hipótese: 

Hipótese nula: 

 Isto é, os parâmetros estimados são nulos, o que implica que a variável 

associada a este parâmetro não é estatisticamente significante 
                                                           
2 Clientes de relação central: conceito do Montepio que identifica clientes da Caixa Económica que são primeiros 

titulares de depósitos à ordem ou Associados da Associação Mutualista. 



31 
 

Hipótese alternativa: 

Isto é, os parâmetros estimados são não nulos, o que implica que a variável 

associada a este parâmetro é estatisticamente significante. 

Estatística teste  

t-rácio ou t-Student value 

 

Rejeita-se  se  

Pela análise da Figura 9 verificamos que todas as variáveis utilizadas apresentam um t-

rácio elevado com um p-value (para a estatística t < 0.001), pelo que se rejeita a 

hipótese nula podendo assim concluir que as variáveis analisadas individualmente são 

estatisticamente significativas. 

Parâmetros estimados 

Variable Label DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Squared 

Partial 

Corr Type 

I 

Squared 

Partial 

Corr Type 

II 

Intercept3 Intercept 1 2,01359 0,00299 673,35 < . 0001 

  
Fechado_Insucesso 

 
1 0,62543 0,00655 95,49 < . 0001 0,07366 0,00799 

Fechado_Sucesso 

 
1 1,63856 0,00653 251,02 < . 0001 0,10021 0,05275 

Cliente_Alvo_Contacto 

 

1 1,76196 0,00641 274,83 < . 0001 0,06257 0,06257 

Figura 9: Parâmetros Estimados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao analisarmos os parâmetros estimados podemos ainda extrair as seguintes 

conclusões: 

 O seu sinal é positivo, pelo que todas as variáveis influenciam positivamente o 

aumento da posse média de produtos e, consequentemente, da vinculação, 

quando os clientes são de facto contactados. 

 A influência é maior se o cliente é alvo de CRM, podendo aumentar em média 

cerca de 1,8 produtos. 

                                                           
3
 Intercept é uma constante que determina a intercepção dos vários eixos com o eixo vertical. Neste 

caso esta constante é necessária no modelo mas não é interpretável. 
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 O impacto de um contacto com o cliente, mesmo que o contacto seja fechado 

com insucesso terá um efeito positivo a médio e longo prazo. O contacto tem um 

efeito no subconsciente do cliente, que sente uma relação mais próxima com o 

banco, aumentando assim a fidelização percepcionada pelo cliente. A prazo esta 

percepção transforma-se em compra e, consequentemente, em vinculação 

efectiva. 

 O motivo encerrado com sucesso tem um impacto positivo e claramente superior 

a um motivo encerrado com insucesso, cerca de 2.6 vezes superior (uma vez que 

todas as variáveis se encontram na mesma medida, ou seja, são todas 

consideradas contactos). 

Correlation of Estimates 

Variable Label Intercept 

Fechado 

Insucesso 

Fechado 

Sucesso 

Cliente Alvo 

Contacto 

Intercept Intercept 1,0000 -0,0000 0,0000 -0,4664 

Fechado_Insucesso 

 
-0,0000 1,0000 0,0290 -0,4846 

Fechado_Sucesso 

 
0,0000 0,0290 1,0000 -0,3409 

Cliente_Alvo_Contacto 

 
-0,4664 -0,4846 -0,3409 1,0000 

Figura 10: Correlação de estimativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Collinearity Diagnostics 

        Proportion of Variation 

Number Eigenvalue 

Condition 

Index Intercept 

Fechado 

Insucesso Fechado Sucesso 

Cliente Alvo 

Contacto 

1 2,24462 1,00000 0,07163 0,07013 0,05871 0,07026 

2 0,78744 1,68803 0,05599 0,12837 0,79279 0,00251 

3 0,66455 1,83785 0,55388 0,44126 0,00782 0,00006131 

4 0,30309 2,72136 0,31850 0,36023 0,14067 0,92717 

Figura 11: Análise de multicolinearidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Reforça-se a ideia de que este modelo não pretende explicar o comportamento do 

cliente na sua totalidade, nem encontrar um modelo que explique todos os factores ou 

variáveis que influenciam a fidelização do cliente à instituição. A globalidade da relação 

com o banco envolve outros elementos que não são aqui analisados.  

Este modelo explica efectivamente o impacto que a utilização das ferramentas de CRM 

têm na fidelização do cliente à instituição, pelo que se pode concluir que existem 
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variáveis exógenas que não estão a ser consideradas no modelo e que explicam de uma 

forma mais completa este fenómeno. 

 

5 Considerações Finais 

A gestão da relação com o cliente – o CRM – torna-se assim parte do dia-a-dia do 

Banco. A instituição compreende finalmente que os clientes que perde guardam consigo 

a informação de que ela necessita para triunfar (Reichheld, 1996), actuando em primeiro 

lugar na prevenção. O centro da actividade passa a ser o cliente e como actuar para 

aumentar o conhecimento sobre ele e garantir a sua máxima fidelização e satisfação 

com o serviço prestado. Desta forma, cumpre-se melhor a missão de servir o cliente e 

daí obter a rendibilidade necessária para o crescimento da empresa.   

Através do CRM, os Bancos, como as restantes empresas, utilizam a tecnologia e os 

recursos humanos para entender os comportamentos e as necessidades dos clientes, com 

o objectivo de oferecer um melhor serviço, aumentando a satisfação e ajudando 

concretizar a venda mais rapidamente (Gupta e Shukla, 2001).  

A questão em estudo definida foi “Como o CRM influencia a fidelização dos clientes na 

banca?”, visando testar e interpretar os resultados da implementação do projecto de 

CRM numa Instituição Bancária. O método escolhido o Estudo de Caso Único, uma vez 

que se pretendeu examinar acontecimentos actuais. 

A investigação desenvolvida comprova que o CRM tem influencia na fidelização dos 

clientes. Através dos dados analisados, verificou-se existe uma relação positiva entre os 

contactos efectuados a clientes pré-seleccionados e o aumento da sua fidelização. 

Através da utilização da Agenda Comercial, a Rede de balcões pode contactar clientes 

alvo das campanhas de fidelização, determinados pelos modelos de CRM analítico, e 

mesmo que um contacto não implique uma venda imediata, acaba por resultar num 

fortalecimento da relação que, a prazo, se traduzirá em negócio. De igual forma, os 

dados de estudos externos (BASEF – Marktest) confirmam que existe um crescimento 

da fidelização através dos indicadores de primeiro banco. 

Neste sentido, o CRM tem no Montepio cumprido o propósito de facilitar e contribuir 

para a melhoria da fidelização dos clientes. Não se trata ainda de um projecto finalizado 
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no banco, uma vez que existem ainda áreas onde esta mudança não está completamente 

desenvolvida, nomeadamente na Rede de Gestores de Empresas, e porque existe 

potencial de sofisticação dos modelos analíticos e de melhoria das ferramentas 

operacionais.  

As limitações encontradas ao longo da investigação prendem-se com o facto de ao 

existirem registos dos indicadores definidos antes da implementação do projecto de 

CRM – com excepção do indicador de primeiro banco. Assim, não foi possível obter 

um termo de comparação e efectuar uma análise que permitisse contrastar o momento 

antes e o momento depois da implementação do CRM.  

As Instituições Financeiras têm procurado colocar o cliente no centro da sua estratégia, 

trabalhando a retenção e a fidelização de uma forma pró-activa de modo a maximizar o 

lifetime value do cliente (Zineldin, 2006). Neste sentido, para estudos futuros, fica o 

interesse de desenvolver e monitorizar o LTV do cliente, como forma de verificar o 

impacto do CRM na sua rendibilidade.  

A gestão da relação com o cliente – o CRM – torna-se assim parte do dia-a-dia do 

Banco. A Instituição compreende finalmente que os clientes que perde guardam consigo 

a informação de que ela necessita para triunfar (Reichheld, 1996), actuando em primeiro 

lugar na prevenção. O centro da actividade passa a ser o cliente e como actuar para 

aumentar o conhecimento sobre ele e garantir a sua máxima fidelização e satisfação 

com o serviço prestado. Desta forma, cumpre-se melhor a missão de servir o cliente e 

daí obter a rendibilidade necessária para o crescimento da Empresa.   
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Anexo 1 – Guião de entrevistas 

As entrevistas realizadas no Montepio tiveram um guião de perguntas orientador, 

adequado a cada um dos entrevistados (): 

A – Director de Marketing B – Responsável do Marketing Estratégico  

C – Responsável pelo Projecto de implementação do CRM  

D – Responsável CRM Analítico  E – Responsável CRM Operacional actualmente 

Questões A B C D E 

Qual a importância do CRM para o Montepio?      

Como identificaram a necessidade deste projecto? 



 

Como se posicionava o Montepio no mercado à data?  
   

Como acolheu o Conselho de Administração esta nova 

filosofia? 
 

   

Qual o nível de participação das restantes áreas do Banco?  



 

Na Instituição, que obstáculos encontraram na 

transformação para uma visão centrada do Cliente? 
   

 

Que necessidades visa o CRM satisfazer? 

  

 

Quando se iniciou o projecto? 
 

 
 

Como foi estruturado? 
 

 
 

Foi desenvolvido internamente ou recorreram a parceiros 

externos?  
 

 

Qual o âmbito da parceria (conceptual, informático, 

mudança de cultura, etc)?  


 

Da arquitectura de negócio subjacente ao CRM, que 

componentes destaca e qual a sua importância nesta 

mudança? 

    

Como funciona o CRM no dia-a-dia do Banco? 
  

  

Quais os resultados da implementação do CRM?      

Como são monitorizados esses resultados? 
 
    

Qual o impacto do CRM na rendibilidade dos clientes? 








Como contribui o CRM para a segmentação de clientes? 

 






Qual a importância do CRM para o cumprimento dos 

objectivos comerciais? 
 

 


De que forma este projecto contribuiu ou não para melhorar 

a posição do Montepio no mercado? 
  

  

Como vê hoje os resultados transversalmente na Instituição?   

  

Em que fase se encontra o CRM do Montepio actualmente e 

quais as perspectivas de evolução? 
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Anexo 2 – Outputs da análise estatística 

 

 

Fonte: SAS Enterprise Guide Version 4.3 


