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RESUMO 

A identificação dos fatores críticos de sucesso na adoção do CRM é um tema que está a chamar 

a atenção dos investigadores académicos e dos praticantes. Esta pesquisa pretende identificar e 

analisar os fatores críticos de sucesso na adoção de CRM numa empresa de telecomunicações 

em Cabo Verde. As principais motivações para esta investigação referem-se ao elevado número 

de insucessos observados nas adoções de CRM. Para alcançar os objetivos deste estudo, 

realizou-se uma investigação interpretativa, baseada num estudo de caso exploratório numa 

empresa de telecomunicações em Cabo Verde. Para a recolha de informações foram feitas 

entrevistas semiestruturadas e foram analisados dados secundários. Conclui-se que, 

considerando os fatores críticos de sucesso e o enfoque proposto, pode-se identificar a parte 

crítica do processo de adoção e aumentar assim a possibilidade de sucesso na adoção de um 

sistema de CRM.  

 

Palavras-Chave: Customer Relationship Management, Fatores Críticos de sucesso 
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ABSTRACT  

The identification of critical success factors in the implementation of CRM is a topic that is 

drawing the attention of academic researchers and practitioners. This study intends to identify 

and analyze the critical success factors in the implementation of CRM in a telecommunication 

company in Cape Verde. The main motivations behind this study were the high rate of 

unsuccessful implementation of the CRM. To achieve the objectives of this study, it was held an 

interpretive research, based on an exploratory case study in a telecommunication company in 

Cape Verde. Semi-structured interviews has been held and secondary data has been analyzed 

for collecting the information.      

It is concluded that take into account the critical success factors and the focus proposed, it allows 

to identify critical areas of CRM implementation and increase the possibility of success of the 

CRM adoption.  

 

Keywords: Customer Relationship Management, Critical Success Factors 
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DICIONÁRIO DE ACRÓNIMOS  

CRM – Customer Relationship Management 

FCS – Fatores Críticos de Sucesso 

SI – Sistemas de Informação 

TI – Tecnologias de Informação 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

DI – Gestor dos Sistemas de Informação 

DM – Diretor de Marketing 

FO – Front-office 

GP – Gestor do Projeto 
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1. INTRODUÇÃO  

Transformar as empresas para torna-las focadas no cliente enquanto continuam a criar lucros e 

receitas é uma das melhores estratégias no mundo dos negócios hoje em dia. Esta estratégia é 

conhecida como Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) (Kim et al., 2003). Pode-se 

assim dizer que, atualmente, um dos temas mais focados na área das TIC é o Customer 

Relationship Management (CRM) (Oliveira, 2000).  

 

Poucas foram as áreas temáticas que conseguiram criar um interesse tão grande para os 

académicos e para os profissionais como CRM (Zablah et al., 2004). Muitas são as empresas 

que estão investindo em sistemas de CRM para melhorar o seu relacionamento com os seus 

clientes. Apesar de as empresas estarem a investir em grande em sistemas de CRM, o sucesso 

da adoção dos mesmos parece ser impreciso.  

 

Existem várias pesquisas sobre as taxas de insucesso de projetos de adoção de CRM. Um 

relatório da Bull (2003), sobre uma pesquisa do Grupo Giga indica que 7 em cada 10 projetos de 

adoção do CRM foram um fracasso. Peppers e Rogers Group (2000), referem que cerca de 60% 

dos projetos de implementação do CRM falham porque as empresas se concentram 

exclusivamente na tecnologia, deixando de lado os clientes, sendo estes os elementos fulcrais 

para o sucesso do CRM. Isto significa que as empresas não tiveram qualquer retorno dos seus 

investimentos nos seus projetos de CRM. Igualmente, Wikstrom (2004), menciona uma pesquisa 

de Gartner Group, reportando que 55% dos projetos de implementação de CRM não produzem 

os resultados esperados, significando que falham em proporcionar um crescimento rentável.  

 

 



 

Página 2 de 50 

O impacto do CRM é real e por isso é um problema para algumas empresas, em termos do 

sucesso da sua implementação (Bull, 2003), mas uma implementação com sucesso é essencial 

para alcançar as vantagens económicas e competitivas ou benefícios oferecidos por qualquer 

inovação. Falhas na implementação podem custar milhões de dólares para as empresas, mas 

um bom conhecimento da implementação das tecnologias da informação tem o potencial para 

reduzir os seus custos e aumentar o nível de benefícios (Linton, 2002). 

 

A implementação do CRM oferece novas oportunidades de investigação (Chen e Popovich, 

2003) e o alto risco do seu insucesso tem motivado muitas pesquisas para estudar o sucesso do 

CRM. No entanto, é bastante limitada a pesquisa académica publicada sobre as questões 

associadas à implementação do CRM (Bull, 2003) ou fatores que afectam o sucesso do CRM 

(Wikstrom, 2004) 

 

As implementações de CRM necessitam de fatores ou qualidades que são diferentes de outros 

projetos de implementação de TI (Alt & Puchmann, 2004; Goodhue, 2002). Marble (2000), 

argumenta que considerações especiais de implementação são relevantes para determinados 

tipos de SI.  

 

Na literatura, as medidas mais utilizadas para o sucesso de projetos são a entrega no prazo, 

dentro do orçamento e a satisfação das expectativas dos stakeholders envolvidos (Caru, & Pace, 

2004; Shenhar el al., 2001; Wateridge, 1998). Esta medida é adoptada neste estudo. 

 

1.1. Questões de investigação e objetivos 

Com a presente investigação, procura-se responder as seguintes questões: 
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 “Que fatores são importantes na adoção de CRM numa empresa de 

telecomunicações?” 

 Porque é que esses fatores são importantes? 

O objectivo a alcançar com este estudo é o seguinte:  

 Identificar e analisar os fatores críticos de sucesso na adoção de CRM numa empresa 

de telecomunicações em Cabo Verde. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos:  

 No primeiro, é apresentada uma breve descrição do tema, questão e objetivo da 

investigação.  

 No segundo, é apresentada uma revisão bibliográfica do que já foi escrito sobre CRM e 

fatores críticos de sucesso na adoção de CRM.  

 No terceiro, é apresentada a forma como a investigação é executada, e o desenho 

metodológico adotado.  

 No quarto, é apresentada a caracterização da empresa Alfa e a análise e interpretação 

dos resultados.  

 Por fim, são apresentadas as conclusões da investigação, os principais contributos para 

a teoria e as empresas de telecomunicações que pretendem adotar o CRM, assim 

como as implicações que resultam da análise efetuada e sugestões para investigações 

futuras.  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para a elaboração deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico sobre CRM e fatores 

críticos de sucesso na adoção de um sistema de CRM. Neste capítulo serão apresentadas as 

análises e considerações feitas por diversos autores sobre esses temas. 
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2.1. Customer Relationship Management (CRM) 

O CRM visa atrair, manter e melhorar relações com os clientes através de um melhor 

conhecimento sobre o que o cliente quer, precisa e o seu valor. Quando uma organização 

adquire este conhecimento, tem maior probabilidade de aumentar a taxa de retenção e 

satisfação dos seus clientes, adaptando seus serviços globais a esses desejos, necessidades e 

valores (Chen & Popovich, 2003; Ligh, 2003; Shoemaker, 2001).  

 

O CRM incorpora aspetos de áreas como a produção, recursos humanos, serviços, vendas, bem 

como a pesquisa e o desenvolvimento (Chen & Popovich, 2003; Goodhue et al., 2002; Gray & 

Byun, 2001). Os sistemas CRM usam as tecnologias de informação para realizar aspectos de 

trabalho intensivo como os da recolha, armazenamento, e distribuição de grandes quantidades 

de dados de clientes (Goodhue et al., 2002). Estes sistemas permitem uma visão de 360 graus 

do cliente através da recolha e análise de dados de todas as abordagens e interações com este, 

independentemente do meio de contacto (Chen e Popovich, 2003; Goodhue et al, 2002; Linton, 

et al., 2004). 

 

Existem uma corrente na literatura que defende que os projetos de CRM são impulsionados pela 

tecnologia. Embora o objetivo seja de desenvolver um melhor relacionamento com o cliente, 

essas referências argumentam que alcançar este objetivo é principalmente uma questão de 

tecnologia apropriada. Ter as melhores ferramentas de hardware e software é considerado como 

o aspecto mais importante nos projetos de CRM (Kim et al., 2004). Consequentemente, as 

organizações que aplicam este ponto de vista investem grandemente nas tecnologias (Kim et al., 

2004). Assim, o foco no processo de implementação está em fatores tecnológicos. A tecnologia é 

uma ferramenta para apoiar a visão unificada do cliente.  
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Uma segunda corrente na literatura considera que CRM é uma estratégia de negócio com o 

objetivo de integrar a tecnologia adequada com o processo de negócio (Bull, 2003; Chan, 2005; 

Kim et al., 2004; Pan & Lee, 2003). Por um lado, existem novos processos de negócio 

incorporados na tecnologia e as organizações precisam de estar alinhadas com esses 

processos. Por outro lado, e em menor escala, a tecnologia precisa de estar alinhada com os 

processos de negócio da organização. Isso é necessário para se alcançar os potenciais 

benefícios que CRM oferece, porque a tecnologia e os processos de negócios tem que estar em 

sincronia. O processo de alinhamento deve ser orientado por uma estratégia ou visão clara. 

Embora esta linha de pensamento leve em consideração os processos de negócio e as 

estratégias, ainda é altamente dirigida pelas tecnologias. No entanto, os projetos de CRM 

orientados por esse pensamento reconhecem a importância da estratégia, processos de 

negócios, e do alinhamento destes dois com a tecnologia adequada.  

 

Uma terceira corrente na literatura leva a abordagem da estratégia ainda um passo mais adiante, 

considerando o CRM como sendo uma filosofia centrada no cliente que guia a estratégia de uma 

organização. O cliente está posicionado no centro do negócio e a abordagem do CRM é 

construída à volta disso. Isto é conseguido através de uma integração da gestão da informação 

do cliente, pelos vários canais de comunicação e programas de marketing. Outro aspecto é o de 

desenvolver e manter um relacionamento mutuamente gratificante com os clientes (Kim el al, 

2004; Rigby et al., 2002; Wilson et al., 2002). Esta corrente de literatura enfatiza que o cliente 

deve estar no centro de todos os esforços. O sistema de CRM é adaptado às necessidades do 

cliente e desenvolvido a partir do ponto de vista do cliente. No entanto, o conceito é muito mais 

teórico do que tangível, pois é um conceito de alto nível e não lida com detalhes, como por 

exemplo a forma de integrar os canais, programas e fatores que precisam ser considerados.  
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Por último, uma quarta corrente de pensamento argumenta que CRM não é apenas uma 

estratégia, tecnologia, filosofia, ou um meio de criação e reengenharia de processos de negócios 

bem como proceder à sua integração com os demais aspectos. Considerem que CRM é um 

conceito que traz uma grande quantidade de mudanças para uma organização. Portanto, as 

ligações entre sucesso de implementação e gestão da mudança organizacional devem ser mais 

explícitas (Wikstrom, 2004). Trata-se de mudança de mentalidade das pessoas, suas atitudes, 

funções e forma de trabalhar. Portanto, a gestão da mudança e das pessoas torna-se 

extremamente importante (Wikstrom, 2004). O objetivo do CRM neste fluxo de literatura é o de 

aumentar a fidelidade do cliente e, eventualmente, a rentabilidade de uma organização. Assume-

se que um forte foco no cliente aumenta a sua fidelidade e consequentemente a rentabilidade da 

organização (Blokdijk, 2008).  

 

A transformação dos negócios causada pelo CRM atinge a maioria das facetas de uma 

organização, incluindo as pessoas, processos de negócios, a estratégia da organização, a 

cultura organizacional e a tecnologia. CRM é um conceito antigo e não pode ser definido como 

sendo estratégia, filosofia ou tecnologia, de forma individualmente mas sim como um conceito 

complexo que envolve todo esse conjunto de facetas (Pedron, 2009). Ter uma visão mais ampla 

e ter em consideração todos estes aspectos é vital para o sucesso de uma adoção de CRM. 

A empresa pode aumentar a sua taxa de retenção e satisfação do cliente, adaptando os seus 

serviços gerais as necessidades, desejos e valores dos clientes (Chen & Popovich, 2003; Light, 

2003; Shoemaker, 2001). 

2.2. Fatores Críticos de Sucesso  

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) podem ser definidos como sendo um número limitado de 

fatores cujos resultados, se forem bem aplicados, garantem o sucesso da iniciativa para a 
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organização. Se os resultados destes principais fatores não forem adequados, todo o esforço 

feito ficará perdido (Rockart, 1979; Howell, 2010).  

 

Bullen & Rockart (1981) identificam as três principais vantagens dos FCS: 1) Ajudam os gestores 

a identificar as informações necessárias nas tomadas de decisões; 2) Auxiliam a organização no 

processo de planeamento estratégico, no planeamento de longo prazo e anual; 3) Auxiliam a 

organização no processo de planeamento dos SI.  

 

Rockart (1979:85) definiu os FCS de várias Maneiras:  

 "As principais áreas de atividade em que os resultados favoráveis são absolutamente 

necessários para atingir as metas", 

 "Fatores que são críticos para o sucesso da organização";  

 "Áreas-chave de atividades que devem receber atenção constante e cuidadosa da 

gestão"; 

 "Áreas-chave onde as coisas devem correr bem para o negócio florescer"; 

 "Um número relativamente pequeno de fatores de suma importância em que um gestor 

deve focar a sua atenção". 

2.3.  Fatores importantes na implementação de CRM 

A infraestrutura tecnológica que se encaixa no negócio e apoia a sua estratégia proporciona 

agilidade e flexibilidade estratégica (Weill, 2002). No entanto, é conhecido há décadas que a 

introdução e implementação de novas tecnologias numa organização impõe desafios específicos 

para essa organização (Keen, 1981; Markus, 1983; Mirvis et al., 1991;). A história se repete em 

relação à implementação das aplicações nas empresas (Chan, 2005), e projetos de 

implementação de TI continuam a enfrentar altas taxas de insucesso.  
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As novas tecnologias estão disponíveis e juntamente com elas uma grande variedade de 

soluções de CRM. No entanto, a tecnologia por si só não parece constituir dos grandes 

problemas nos projetos de implementação. E isso aplica-se também aos projetos de 

implementação de CRM. O mais apropriado parece ser a interação entre os seguintes fatores: 

tecnologia, pessoas, processos de negócios, estratégia e a cultura organizacional. (Alt & 

Puschmam, 2004; Averett, 2001; Chan, 2005; Chen & Popovich, 2003; Goodhue et al., 2002; 

Linton, 2002; Mirvis et al., 1991; Rigby et al. 2002; Silver et al., 1995; Weill et al., 2002). Esses 

cinco fatores serão examinados de forma detalhada nas secções seguintes.  

2.3.1.  Estratégia 

Segundo Oliveira (2000), atrair um novo cliente custa cerca de 10 vezes mais do que manter um 

que já exista. A adoção de uma ou mais componentes de uma estratégia de CRM permitirá às 

organizações melhorar o seu atendimento ao cliente, fidelizando o relacionamento e o ciclo dos 

negócios, atendendo as exigências e expectativas dos consumidores/clientes que estarão na sua 

plenitude (Oliveira, 2000). 

 

A estratégia global do negócio define a direção, visão, objetivos e metas para uma organização. 

Ela é o ponto de partida para as ações de uma organização. Os SI são muitas vezes elementos-

chave nesta estratégia de negócios. As organizações baseiam-se nas suas estratégias gerais do 

negócio para definir as suas estratégias de TI e de projetos de CRM. Consequentemente a 

estratégia do negócio, de TI, e de CRM influenciam o tipo de tecnologia a ser implementado e 

como deverá ser implementado. As estratégias individuais precisam ser alinhadas com as 

restantes para a sua eficácia e cada estratégia tem consequências nas infraestruturas de TI, daí 

a agilidade estratégica da organização. No entanto, a estratégia influencia todos os aspectos de 

uma organização, incluindo pessoas, processos e a cultura organizacional. CRM foi 

desenvolvido para ser uma combinação complexa de fatores tecnológicos e de negócios que 
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requerem estratégias adequadas, a fim de implementar um sistema com sucesso (Mirvis et al., 

1991; Silver et al., 1995; Weill et al., 2002). 

 

A literatura de TI e CRM identifica alguns fatores que precisam ser abordadas na gestão da 

construção da estratégia. Estes fatores são: (1) uma estratégia focada no cliente, e (2) o 

alinhamento estratégico. 

 

Estratégia focada no cliente: A estratégia focada no cliente coloca o cliente no centro da 

organização. Os processos e as ações das organizações devem ser projetados em torno daquilo 

que o cliente quer, precisa e do seu valor (Hansotia, 2002). Para saber o que o cliente quer, o 

seu valor e o que precisa, é preciso fazer uma segmentação de mercado. Tentar implementar 

CRM sem analisar a segmentação dos clientes ou sem definir os objetivos de marketing, 

significa a inexistência de um plano fundamental.  

 

Os sistemas de CRM só podem atingir o seu potencial máximo após o desenvolvimento de tal 

plano e a implementação de uma estratégia tradicional de aquisição e retenção de clientes, 

porque as tecnologias por si só não geram benefícios. Elas precisam de ser incorporadas numa 

estratégia focada no cliente e os processos de planeamento estratégico devem ser adotados de 

forma adequada (Gurau et al., 2003; Rigby et al., 2002).  

 

Alinhamento estratégico: para permitir o funcionamento do CRM e obter os benefícios 

potenciais do sistema, a estratégia de CRM deve estar alinhada com a estratégia e objetivos da 

organização. A estratégia de CRM tem de suportar e de se alinhar com a estratégia de negócios 

e vice-versa (Rigby et al., 2002). Esta secção investiga o papel da estratégia na implementação 

de CRM. A estratégia é apenas um dos componentes do grupo (pessoas, processos, tecnologia 
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e cultura organizacional). Na próxima secção serão analisados os fatores de recursos humanos. 

2.3.2. Pessoas 

CRM transforma todo o sector de marketing, a sua organização, os processos de trabalho e 

obviamente as pessoas e as suas capacidades. (Oliveira, 2000; Chen e Popovich, 2003). Como 

uma importante condição de sucesso, deve ser dispensada uma atenção especial aos recursos 

humanos (Begonha, 2004).  

 

Existem vários fatores que precisam ser abordados para gerir a questão das pessoas. Estes 

fatores são: (1) apoio da gestão de topo, (2) uma comunicação eficaz, (3) liderança eficaz (um 

champion do projecto), (4) uma equipa de projeto funcional transversal (5), participação e 

envolvimento dos utilizadores (6) Formação dos utilizadores e (7) capacidades e competências.  

 

Apoio da Gestão de Topo: muitas das iniciativas que aplicam tecnologias a problemas de CRM 

estão frequentemente condenadas ao fracasso devido à falta de envolvimento da gestão de topo 

(Oliveira, 2000). 

 

A gestão de topo é responsável pelo alinhamento do CRM com a visão e a estratégia 

empresarial, permitindo que a empresa inove e atinja os objetivos desejados. Além disso, os 

projetos de CRM exigem a atenção a tempo inteiro da equipa de projeto, pois é necessário 

promover contactos com os representantes das vendas, do marketing, da produção, dos serviços 

de apoio aos clientes, das tecnologias de informação, para que nenhum aspecto do CRM seja 

esquecido (Chen e Popovich 2003). 

O apoio da gestão de topo deve garantir recursos para o projeto e que ele permaneça no 

caminho certo o tempo todo (Chen & Popovich, 2003; Chen & Chen, 2004; Corner & Hinton, 

2002). Ela suporta as mudanças da mentalidade organizacional. Mais importante ainda, ela 
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verifica se os objetivos, metas e prazos foram atingidos e promove o equilíbrio entre os 

investimentos e os benefícios diretos ou indiretos (Alt & Puschmann, 2004; Chen & Popovich, 

2003; Goodhue et al., 2002).  

 

Concluindo, a gestão de topo garante recursos para o projeto e fornece as instruções com a sua 

visão e estratégia. Ela alinha todos os que trabalham no projeto de forma a se obter sucesso da 

implementação. 

 

Comunicação eficaz: mudanças causadas pela implementação do CRM exigem uma 

comunicação eficaz e contínua durante todo o projeto entre os membros da equipa de projeto, 

gestão e utilizadores finais. O objetivo consiste em alcançar e informar de forma clara todos os 

níveis funcionais sobre as estratégias, as razões das mudanças, tecnologia e benefícios 

previstos (Averett, 2001; Chen & Popovich, 2003; Marble, 2000; Mirvis et al., 1991). No processo 

de comunicação é importante definir um espírito positivo sobre a mudança e a posição do 

projeto. Mas a comunicação deve ser honesta e baseada em fatos. Os primeiros resultados 

devem ser publicados e ser reconhecidos. Com uma comunicação eficaz e os reconhecimentos 

reforça-se o comportamento de apoio e diminui-se a resistência. Ao contrário, a falta de 

informação pode desmotivar as pessoas e causar reações controversas (McNish, 2001).  

 

Concluindo, a comunicação eficaz a todos os trabalhadores envolvidos é importante para se 

conseguir a aceitação e reduzir a resistência. Consequentemente, a probabilidade de ter uma 

implementação bem sucedida é muito maior quando o utilizador tem conhecimento suficiente 

sobre o projeto.  
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Liderança eficaz / Champion do projeto: um aspeto importante da liderança eficaz é um 

champion do projeto que faz a sua coordenação geral (Walker, 1990). O champion do projeto 

coordena as interações entre a equipa do projeto e a gestão de topo, garante que a gestão de 

topo oferece recursos para o projeto, e informa os gestores seniores sobre o andamento do 

projeto (Chen & Popovich, 2003). O sucesso do projeto pode depender das características do 

champion, como carisma e empenho pessoal (Linton, 2002). Isto influencia a eficácia da 

liderança, visto que o champion lidera pelo exemplo. Esta liderança eficaz deve existir desde o 

início para definir orientações, fornecer uma visão orientadora, e monitorar o desempenho dos 

empregados e o andamento do projecto (Bull, 2003; Chen & Chen, 2004).  

 

Em conclusão, o champion do projeto é uma pessoa-chave no processo de implementação e 

tem uma forte influência no sucesso do projeto de CRM. 

Equipa do projeto: A equipa de projeto cria horários de trabalho, aloca recursos e prepara os 

orçamentos dos projectos, define metas, avalia o progresso, monitora e controla todo o projeto 

(Linton 2002; Marble, 2000). Um plano detalhado do projeto, deve ser desenvolvido para 

oferecer uma orientação global (McNish, 2001). A equipa deve ser multifuncional composta por 

representantes de todas as áreas, tais como vendas, marketing, produção, serviço ao cliente e 

tecnologias de informação. Dado que o sistema de CRM final atinge vários departamentos, é 

importante considerar as múltiplas perspetivas durante a implementação. Isto garante que o 

sistema se adapta aos processos de negócio nos vários departamentos. O cruzamento funcional 

na equipa do projeto pode reestruturar os processos de negócio, combinar os antigos, criar 

novos, e eliminar os que não agregam valor (Chen e Popovich, 2003; Linton, 2002; Marble et al. 

1991).  
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Concluindo, as implementações de CRM são muitas vezes grandes projetos e o sistema final 

atinge toda a empresa. Portanto é importante que o projeto seja implementado por uma equipa 

dedicada e que tenha tempo e recursos necessários. O enfoque em múltiplas perspectivas 

favorece que o sistema final seja capaz de suportar os processos de negócio nas diferentes 

partes da organização. 

 

Participação e envolvimento do utilizador: é importante a participação dos utilizadores nos 

projetos de implementação de CRM porque pertencem a grupos distintos desde o gerente de 

marketing aos gestores seniores. Num grupo diversificado, é provável que tenham diferentes 

características comportamentais e atitudes (Corner & Hinton, 2002). Devido à diversidade, a 

intervenção e a participação dos principais intervenientes desde o início é muito importante para 

se perceber quais as necessidades dos utilizadores. O envolvimento dos utilizadores na 

concepção e nos testes facilita este entendimento. Uma forte participação dos utilizadores leva a 

um maior envolvimento dos mesmos e também ajuda a diminuir a resistência, permite que se 

sintam, integrados no projeto e que o novo sistema é pessoalmente relevante para eles (Averett, 

2001; Barki & Hartwick, 1989; Gurau et al., 2003; Marble, 2000; Mirvis et al., 1991). 

 

Formação dos utilizadores: no processo de mudanças e de implementação, a formação dos 

utilizadores é fundamental (Chen e Popovich, 2003), porque traz conhecimentos da tecnologia e 

sensibiliza os utilizadores para as suas implicações. Utilizadores formados sentem-se mais 

confiantes para usar o sistema e mostram menos resistência (Goodhue et al., 2002; Mirvis et al., 

1991; Blokdijk, 2008).  

Habilidades e competências: a implementação de CRM é um projeto complexo. Para 

conseguir o sucesso da implementação, a organização precisa de competências técnicas e de 

gestões internas e externas. Essas competências são importantes para gerir as mudanças, 
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fornecer orientações estratégicas e apoiar a fusão entre as tecnologias, pessoas, processos, 

cultura organizacional e estratégia. As competências devem ser transferidas para os locais onde 

são necessárias, por exemplo, como membro da equipa do projeto. Também pode ser 

necessária a contratação de novos funcionários para adquirir as competências necessárias, caso 

elas ainda não estejam na organização (Averett, 2001; Bull, 2003; Goodhue et al., 2002; Kim et 

al., 2004; McNish, 2001; Blokdijk, 2008). 

 

Esta sessão verificou os fatores humanos relacionados com a implementação de tecnologias, em 

particular do CRM. No entanto, "pessoas" constituem apenas uma parte da fusão complexa entre 

pessoas, tecnologia e processos. A próxima sessão analisa os aspectos de processos de 

negócio. 

2.3.3.  Processos de Negócio 

Os processos de negócios são agrupamentos ou ligações que por vezes cruzam atividades 

funcionais de forma a permitir a organização alcançar os seus objetivos. Potenciais benefícios da 

nova tecnologia podem ficar comprometidos se os processos não forem melhorados ou 

simplificados antes de serem automatizadas através da tecnologia (Silver et al., 1995). 

 

Sistemas de CRM requerem processos orientados para o cliente. No entanto, no passado, os 

sistemas de TI eram projetados para processos orientados para o produto. Por outro lado, tem 

havido uma tendência para a concentração predominantemente só nas tecnologias, em vez de 

considerá-las em conexão com os processos de negócios, pessoas, cultura organizacional e 

estratégia. A fim de se fazer uma aplicação de CRM com sucesso, é necessário pensar para 

além da tecnologia e levar em consideração os processos de negócios (Corner & Hinton, 2002). 
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Existem vários fatores que precisam ser abordadas para se gerir a construção de processos. 

Estes fatores são: (1) identificar os processos existentes (2) reengenharia de processos ou 

mudança, e (3) execução de novos processos. 

 

Identificar os processos existentes: antes de despenderem grandes quantidades de dinheiro, 

as organizações devem identificar todos os principais processos de negócios relacionados com 

CRM. No entanto, é recomendável iniciar a análise dos processos que são vitais para a 

competitividade da organização e aplicar as necessárias alterações. Uma análise fornece um 

conhecimento detalhado desses processos, destaca os potenciais benefícios do novo sistema 

em comparação ao sistema atual. Também auxilia na identificação de requisitos para o sistema 

de CRM. A fim de se maximizar os benefícios, deve ser aplicada uma visão voltada para o 

cliente durante todo o processo de análise (Rigby & Ledingham, 2004; Wikstrom, 2004). 

 

Reengenharia de processos: a gestão de uma mudança bem sucedida envolve um plano para 

mudar, plano esse que leva a mudança da situação existente em dado momento (Begonha, 

2004). E isso pode ser visto na implementação de CRM, redesenhando tarefas e fluxos de 

tarefas a partir de uma perspectiva do cliente para alcançar os melhores resultados. Durante 

essas ações, tarefas e processos de negócios podem ser criados, alterados ou eliminados. No 

entanto, uma organização verdadeiramente orientada para o cliente íntegra perfeitamente fluxos 

de trabalho com processos de marketing e outras unidades de negócio (Chen & Popovich, 2003; 

Goodhue et al., 2002; Mirvis et al., 1991; Rigby & Ledingham, 2004).  

Aplicação dos novos processos: a implementação de CRM pode mudar os processos que 

estão em vigor há anos. Como as pessoas são criaturas com hábitos, estes novos processos 

precisam ser reforçados. Para reforçar os novos procedimentos podem ser necessárias 
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mudanças de incentivo ou sistemas de recompensa, e as necessidades de correção da má 

utilização ou falta de utilização (Goodhue et al 2002; Markus, 1983; Wikstrom, 2004). 

 

Esta secção analisa o papel dos processos de negócio na implementação de sistemas de CRM. 

A próxima secção investiga o papel das tecnologias e dos fatores tecnológicos na 

implementação de CRM. 

2.3.4. Tecnologia 

CRM não é uma simples questão de implementação de tecnologia. Sem tecnologia não se 

implementa um CRM com sucesso, mas apenas com tecnologia também não se chega a lugar 

nenhum. (Oliveira, 2000). Ter a tecnologia adequada é tão importante quanto a gestão da sua 

complexidade. Isto inclui selecionar e gerir os recursos técnicos de hardware, software e 

infraestrutura de TI. Envolve também a integração de várias ferramentas, tecnologias e 

aplicações num sistema coerente. Este deve ser tão simples quanto possível. No CRM verificou-

se que existe uma relação inversa entre a complexidade tecnológica e a probabilidade de uma 

implementação com sucesso (Light, 2001; Linton, 2002; Mirvis et al, 1991). 

 

A literatura de TI e CRM identifica vários fatores que precisam ser abordadas para gerir a 

tecnologia. Estes incluem: (1) Sistema de análise e exigência, (2) dados e infraestrutura de 

TI/arquitetura, (3) divisibilidade e abordagem incremental, (4) integração, e (5) aplicações 

específicas. 

 

Análise dos sistemas e das necessidades: no início uma empresa precisa avaliar o que é 

necessário. Isso inclui determinar se os recursos de TI são capazes de suportar CRM. Um 

aspecto a considerar é qual a sua capacidade de suporte às necessidades de fluxo de 

informação entre o front-office e o back-office. Um outro ponto é o quão bem ela pode ser 
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alinhada com o que a organização pretende alcançar com a nova estratégia de CRM. Essa 

análise permite identificar as necessidades e produz uma melhor compreensão do sistema atual 

e requisitos para o futuro sistema (Rigby & Ledingham, 2004; Rigby et al, 2002). 

 

Dados e infra-estrutura de TI / Arquitectura: desenhar o sistema de forma adequada às 

tarefas, influencia diretamente no sucesso do sistema na organização (Mármore, 2000; Solver et 

al 1995). CRM adiciona novos componentes à infraestrutura existente (Pan & Lee, 2003). Estes 

novos componentes da infraestrutura de TI devem ser selecionados cuidadosamente de acordo 

com os requisitos de negócio para se adequar as tarefas. 

 

A selecção do CRM inclui tanto componentes de análise como de gestão. Os componentes de 

análise incluem o data warehousing e aplicações e ferramentas de análise tais como data mining 

ou geradores de relatório que ajudam a analisar os dados dos clientes e que permitem a 

organização planear de forma adequada (Alt & Puchmann, 2004; Goodhue et al, 2002). Os 

componentes operacionais englobam as aplicações de contacto com o cliente onde se dá a 

entrada de informação dos clientes e para eles. Esses recursos e as aplicações que os fornecem 

devem estar conectados com o sistema de CRM de forma a garantir uma visão única e coerente 

do cliente por toda a organização e também que transmite uma visão única da organização para 

o cliente. Os dados são guardados num repositório de dados operacionais que é o ponto de 

conexão com o data warehouse (Goodhue et al., 2002) e é processado através de aplicações de 

análise para obter uma visão completa do cliente. 

2.3.5. Cultura organizacional 

No início das implementações de TI tornou-se evidente que a cultura organizacional influencia o 

processo de implementação (Mirvis et al., 1991; Silver et al., 1995). Os sistemas de CRM exigem 

uma cultura organizacional disposta a aceitar as novas tecnologias, aberta às mudanças, e 
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também disposta a fazer uma mudança da orientação do produto para o cliente. Esta mudança 

para uma cultura orientada para o cliente é um requisito para o sucesso da implementação (Alt & 

Puschmann, 2004; Chen & Chen, 2004; Goodhue et al.; 2002; Rigby et al., 2002).  

 

A literatura de TI e CRM identifica dois fatores que precisam ser abordados para gerir a 

construção da cultura organizacional. Estes fatores são: (1) a cultura organizacional existente, 

(2) a mudança para uma cultura organizacional focada no cliente.  

 

A cultura organizacional é um termo amplo e difícil de definir. Em geral, refere-se aos 

pressupostos básicos compartilhados numa organização e os valores da organização (Silver et 

al., 1995). A cultura inclui as pessoas orientadas a atributos tais como a justiça, a colaboração 

com os outros, o trabalho em equipa e a produção orientada para atributos, tais como a 

conformidade, precisão e concorrência (Harding, 1987). A cultura influencia como é que as 

mudanças são comunicadas aos membros de uma organização e o quanto abertos estão os 

membros à mudança em geral (Mirvis et al., 1991). Linton (2002), chegou a uma conclusão de 

que valores orientados para as pessoas estão positivamente correlacionados com o sucesso da 

implementação, enquanto valores orientados para o produto não. As empresas que valorizam a 

autonomia, trabalho em equipa, flexibilidade e a partilha de informações têm uma maior 

probabilidade de implementar TI com sucesso.  

 

Sistema de CRM sem uma mudança para uma cultura focada no cliente provavelmente será um 

sistema sem qualidade. (Rigby et al., 2002). A nova cultura influencia a forma como a 

organização pensa em relação aos seus clientes, como ele interage com eles, e facilita uma 

focalização dos serviços ao cliente (Chen & Chen, 2004; Goodhue et al, 2002). CRM envolve a 

partilha de informação e conhecimento sobre os clientes nos diferentes departamentos. Portanto, 
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a mudança para uma cultura focada no cliente é necessário para que a partilha de informação 

seja considerada um valor fundamental (Chen e Popovich, 2003; Markus, 1983). 

3. METODOLOGIA 

A fim de explorar a influência e importância dos fatores críticos de sucesso na adoção de um 

sistema CRM esta pesquisa utiliza um estudo de caso qualitativo em uma única organização que 

está no processo de implementação de um sistema de CRM. 

Nesta secção, primeiro será feita uma breve explicação da escolha da metodologia, em seguida 

será apresentado o método de investigação baseada nas teorias dos paradigmas de 

investigação em ciências sociais. 

3.1. Paradigma de investigação 

Thomas Kuhn (1962), defende que paradigma é reconhecido universalmente como sendo 

conquistas cientificas que por um dado momento fornecem problemas e soluções modelares 

para uma comunidade científica (Thomas kuhn, 1962). 

O paradigma consiste na epistemologia e ontologia. A epistemologia aborda as opiniões sobre 

como ganhar conhecimento, como definir os limites de conhecimento. Ontologia define a relação 

entre os fenómenos estudados, o mundo, e o investigador (Hirschheim & Klein, 1989; Orlikowski 

& Baroudi, 1991). Para este estudo foi adoptado o paradigma interpretativo 

3.1.1. Método de investigação 

Um método de pesquisa envolve a técnica de recolha de provas (Harding, 1987). São vários os 

métodos de investigação em SI, porém os mais utilizados são métodos qualitativo e quantitativo 

e, mais recentemente, métodos mistos (triangulação de dados) também têm sido reportados 

(Myers, 1997).  
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A pesquisa atual explora o componente sociotécnica da adoção de CRM. Portanto, considerou-

se que um método de investigação qualitativo seria o mais adequado. Apesar de Linton (2002), 

recomenda o uso simultâneo de técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa para 

implementação de TI devido à sua riqueza. 

 

Os estudos qualitativos conseguem alcançar todos os pontos de preocupações do investigador 

para a busca de significados pessoais, para o estudo das interações entre as pessoas e 

contextos, assim como formas de pensar, atitudes e percepções dos participantes (Coutinho 

2005). Os estudos qualitativos são compostos por planos de investigação, que partem de 

pressupostos epistemológicos, filosóficos e metodológicas (Coutinho, 2005). 

 

Segundo Coutinho (2005), o objecto de estudo na investigação não são os comportamentos, 

mas sim as intenções e situações, ou seja, trata-se de investigar as ideias, descobrir significados 

nas várias ações de cada um dos vários intervenientes e nas interações sociais a partir das suas 

perspectivas. Para esta pesquisa exploratória considerou-se que seria adequado um estudo de 

caso único. Segundo Reis (2000), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenómeno contemporâneo dentro de seu contexto real de trabalho, especialmente quando os 

limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes. O que é o caso da 

pesquisa atual.  

Foi selecionado um estudo de caso, pois é um dos métodos mais interativos da recolha de 

dados, que faz uma compreensão mais profunda de possíveis fatores individuais através da 

recolha de dados valiosos por meio de questões abertas (Reis, 2000; Linton, 2002).  

Benbasat et al. (1987), argumentaram que a abordagem de estudo de caso é considerada 

adequado quando: 

1. O fenómeno de interesse não pode ser estudado fora do seu ambiente natural, 
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2. O foco de estudo em eventos contemporâneos, 

3. Pouco controle ou manipulação sobre os acontecimentos, e 

4. O fenómeno de interesse não beneficia de uma base teórica. 

3.1.2. O investigador 

Quem faz a recolha dos dados é o investigador, pode-se assim dizer que a validade e a 

fiabilidade dos dados dependem muito da sua sensibilidade, experiência e conhecimento. 

Segundo Weber (2004), o objecto de investigação e o pesquisador não podem ser vistos em 

separado. 

 

No que diz respeito aos objetivos dos investigadores nos estudos de caso a presença do 

entrevistador pode influenciar os resultados. Entretanto, nessa recolha e análise de dados 

tentou-se ser o mais objectivo possível. Isso inclui respeitar a segurança, privacidade, anonimato 

e confidencialidade da empresa e os entrevistados para que eles pudessem expressar 

livremente suas opiniões e ideias. 

3.2.  O estudo de caso 

O objectivo deste estudo é aprofundar o conhecimento da adoção de CRM pesquisando a 

dinâmica do processo de adoção para determinar quais os fatores que contribuem para o 

sucesso de CRM e porque. 

3.3. O local do estudo 

A empresa selecionada para este estudo de caso é uma empresa de telecomunicações em Cabo 

Verde, que será chamada de Alfa, está entre os maiores utilizadores de tecnologias de 

informação e comunicação em Cabo Verde. A empresa foi escolhida porque, entre as empresas 

de telecomunicações existentes em Cabo Verde, foi a que se identificou com o tema a ser 
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estudado, mostrou disponibilidade, e a época da pesquisa coincidiu com a concepção da adoção 

do seu sistema de CRM. 

3.3.1. Caracterização 

Alfa Telecom é uma empresa de telecomunicações, com a sua sede na Cidade da Praia, ilha de 

Santiago, uma coordenação local no interior de Santiago, três coordenações  regionais (Região 

Sal/Boavista, Região Fogo/Brava e Região Norte – São Vicente/Santo Antão e São Nicolau) e 

supervisões técnicos-comerciais em todas as ilhas. 

 

 Em 2007 foi certificada a nível de Qualidade no Processo de Apoio ao Cliente (QPAC) e ainda 

um ano depois, em 2008, no âmbito do Serviço ao Cliente pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER) apostando na qualidade de serviços prestados aos clientes.  

 

Alfa Telecom é uma infra-estrutura de telecomunicações apoiada nos conceitos de Segurança, 

Qualidade e Digitalização com uma base de clientes ultrapassando aos 300 mil com acesso 

telefónico, líder no sector, oferecendo aos seus clientes uma diversidade de serviços e soluções 

que estende aos serviços da rede fixa, comunicações de dados, circuitos alugados, 

videoconferência e cartões pré pagos. O serviço da rede fixa ampara as comunicações do país, 

e com o estrangeiro garantindo aos clientes os meios modernos de comunicação como 

instrumentos de acesso à sociedade de informação.  

 

Missão - A missão da AlfaTelecom é prestar, com elevada qualidade, uma gama completa de 

serviços integrados de telecomunicações básicas, complementares e de valor acrescentado 

através da construção, operação, manutenção e exploração de redes e soluções 

tecnologicamente avançadas, no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, 

proporcionar mais-valias aos accionistas e contribuir para o desenvolvimento global e sustentado 
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da sociedade cabo-verdiana. 

 

Visão - Uma empresa de comunicações globais, tecnologicamente avançada, rentável, orientada 

para o serviço ao cliente e socialmente responsável e interveniente, com uma cultura humanista, 

forte e coesa, suportada em equipas altamente profissionalizadas e motivadas, e colaboradores 

imbuídos de um espírito de superação e constante melhoria. 

 

O primeiro contacto com a empresa Alfa ocorreu através de conversa Telefónica com o diretor 

da empresa, quem sugeriu que o assunto fosse tratado com o gestor do projeto. A aprovação 

para a realização da pesquisa foi feita depois do envio de um e-mail com os detalhes da 

pesquisa, ao gestor do projeto. 

3.4.  Recolha dos dados 

O principal método de recolha dos dados foi através de cinco entrevistas semiestruturadas, com 

pessoas envolvidas no projeto de adoção de CRM, cada uma com duração de uma hora. Um 

método secundário da recolha de dados foi a documentação e o site da empresa na internet. As 

pessoas entrevistadas foram selecionadas pelo gestor do projeto, sendo ele quem conhece 

melhor os participantes do projeto. Essas pessoas foram comunicados através do diretor de 

recurso humanos para participarem da entrevista.  

 

Através dessas entrevistas semiestruturadas procurou-se obter a perspectiva dos participantes 

sobre quais fatores são importantes para o sucesso da adoção de CRM e porque são 

importantes. Para a realização das entrevistas seguiu-se um guia de entrevista desenvolvida a 

partir da estrutura derivada da literatura. Depois de estabelecer o domínio da entrevista, os 

entrevistados foram convidados a indicar o que eles identificavam como sendo questões críticas 

para o sucesso do projeto.  
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O entrevistador absteve-se de sugestões, não exercendo qualquer influência sobre as respostas, 

apenas pedindo para elaboração ou esclarecimentos sobre declarações obscuras. As entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas. 

3.5. Análise dos dados 

Foram definidas as categorias iniciais da análise. De seguida, as entrevistas foram transcritas 

para o formato digital. Procurou-se obter uma melhor compreensão do discurso dos 

entrevistados extraindo apenas dados necessários para o estudo.  

3.6. Validade e credibilidade 

Reis (2000) sugeriu três questões a serem abordadas em estudos de caso para garantir a 

validade e credibilidade: 1) a validade interna (2), a validade externa, e (3) a confiabilidade. Estas 

são brevemente discutidas a seguir. 

3.6.1. Validade interna 

A validade interna estabelece uma relação causal entre duas variáveis (Cook & Campbell, 1979; 

Reis, 2010). Para garantir a validade interna foram usadas várias tácticas. O pesquisador 

procurou evidências do "porque" por trás de relacionamentos, e os resultados foram comparados 

com a literatura, e os esforços de padrão de correspondência entre o caso e a literatura foram 

aplicadas. Isto é consistente com as recomendações da literatura (Eisenhardt, 1989; Paré, 

2002). Além disso, o relatório tem muitas citações tal como recomendado por Paré (2002). 

3.6.2. Validade externa 

Validade externa estabelece o domínio para a generalização dos resultados do estudo 

preocupando com a generalização dos resultados (Reis, 2010). Falta de generalização é muitas 

vezes citada como uma desvantagem de estudos de casos únicos. As proposições do estudo 
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estão ligadas a literatura existente, que estabelece o domínio dentro do qual as conclusões do 

estudo podem ser generalizadas (Paré, 2002). Qualquer generalização dos resultados é analítica 

(Paré, 2002).  

3.6.3. Confiabilidade 

A finalidade de confiabilidade é de minimizar os erros e desvios de um estudo e assegurar que o 

processo do estudo é consistente ao longo do tempo e em métodos de pesquisa e pode ser 

repetida apresentando os mesmos resultados (Reis, 2010). Isso foi conseguido através do uso 

de um guia de entrevista (Anexo A). Os segmentos codificados no início da análise dos dados 

foram recodificados no fim para testar a consistência da codificação. Não foram identificadas 

diferenças significativas entre as duas execuções codificadas. 

A próxima secção apresenta uma breve introdução sobre a história da empresa os resultados da 

pesquisa junto a estratégia de categorias, pessoas, processos de negócios, tecnologia e cultura 

organizacional. 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentadas a análise dos dados e a transcrição das entrevistas. Segundo 

Reis (2000), uma análise dos dados deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para 

comparar e confrontar dados e provas, objectivando rejeitar ou confirmar os pressupostos da 

pesquisa. 

 

A empresa Alfa trabalha em parceria com uma outra empresa estrangeira que já tem uma 

experiência bem avançada em relação a implementações de sistemas de CRM, por isso ela não 

desenvolve sozinha nenhuma aplicação. A empresa Alfa não teve de fazer pesquisas para saber 

qual dos vários sistemas de CRM disponíveis no mercado iria adoptar, isso porque a empresa 

estrangeira já tem o seu sistema de CRM. 
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Nas secções seguintes, serão examinados os fatores considerados importantes na adoção de 

um sistema de CRM e porque o são, segundo a empresa Alfa.   

4.1. Estratégia 

A estratégia global do negócio e a estratégia de CRM fornecem o enquadramento e as 

orientações para o sistema de CRM na empresa Alfa e a sua implementação. Existem dois 

pontos principais em relação à estratégia: (1) uma estratégia focalizada no cliente, e (2) o 

alinhamento estratégico para fazer a integração entre as estratégias individuais. 

 Uma estratégia focalizada no cliente 

Alfa segue uma estratégia altamente focalizada no cliente. 

“...Nossa estratégia de negócios baseia-se no fornecimento de serviços de alta qualidade ao 

cliente, sem erros, com alta qualidade e integridade de dados, atingimos o primeiro lugar em 

termos de satisfação do cliente e de desempenho no mercado...”[DM]. 

Esta estratégia altamente focalizada no cliente tem facilitado o processo de implementação do 

CRM. 

"...Nossa estratégia focalizada no cliente tem facilitado muito a implementação do 

sistema...”[GP]. 

Também foi verificado que o processo de desenvolvimento de CRM teve influência na estratégia 

comercial, que passou a ter uma maior focalização no cliente. 

"...A estratégia de telecomunicações finalmente adoptou uma abordagem centrada no Cliente. 

Claro que temos que trabalhar os detalhes e as metodologias de gestão pois não podemos 

apenas dizer que o cliente está em primeiro lugar. Temos que o demonstrar no projeto, nos 

nossos processos, nossos pedidos, nossas conversas, e ouvir o que os nossos clientes tem a 

dizer...”[DM]. 
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Concluindo, a empresa Alfa segue uma estratégia altamente focalizada no cliente, o que 

influencia positivamente no desenvolvimento e na implementação do sistema de CRM.  

 Alinhamento Estratégico 

Na empresa Alfa, o sistema CRM e a sua estratégia estão integrados com as estratégias do 

negócio.  

"...Melhorar o acesso à informação do cliente. De forma mais rápida e mais confiável e em uma 

única fonte de dados, é provavelmente a coisa mais importante...”[GP]. 

A estratégia do CRM influencia também a estratégia global do negócio. 

"...Eu acho que ele o faz definitivamente (influenciar a estratégia de negócios), porque, na 

verdade (...) o que o faz questionar sobre os processos do negócio, e isso acaba por afectar a 

estratégia do negócio...”[GP]. 

CRM e sua estratégia são vistos em ligação com as pessoas, processos, estrutura 

organizacional, e como facilitadores para mudanças organizacionais. 

"...O sistema de CRM é apenas uma ferramenta para ajudar as pessoas a desenvolver as 

tarefas." Pode-se assim dizer que CRM por si só não faz nenhum milagre, você pode ter um 

sistema de CRM fantástico, vimos que o nosso sistema é muito bom, mas não vale o dinheiro 

que custa, se o pessoal e os processos não o acompanharem. Ele é apenas uma 

ferramenta...”[FO]. 

Concluindo, a empresa identifica o seu alinhamento estratégico como sendo um fator importante 

para o sucesso do CRM, porque as estratégias individuais estão interligadas, influenciando-se 

mutuamente e não podem ser tratadas separadamente. 

4.2. Pessoas 

A empresa considera as pessoas como sendo fatores muito importantes no processo de 

implementação do CRM. 

 Apoio da gestão de topo 
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O projeto de CRM da empresa Alfa teve apoio da gestão de topo desde o início. 

"Pode-se assim dizer que o comité executivo tinha plena consciência da nossa necessidade de 

um programa de CRM, e sendo assim eles aprovaram a abordagem e a estratégia 

recomendada. “ (FO) 

A abordagem centrada no cliente e no suporte do gestor vale a pena. 

"O projeto tem sido realmente muito mais sucesso com o apoio da gestão de topo...”[DI]. 

Pode-se concluir que o projeto de CRM da empresa Alfa teve um forte apoio da gestão de topo 

ao longo da sua implementação.  

 Comunicação eficiente 

A Implementação foi comunicada a todos os elementos de várias maneiras. 

“...Nós temos várias formas de comunicar os nossos projetos aos nossos funcionários...”[FO]. 

Para além disso foram feitas comunicações formais e informais à equipa e foram feitas 

apresentações para os utilizadores finais, explicando o processo de implementação.  

"...Tivemos de fazer apresentações as pessoas que usam o sistema e que lidam com o cliente 

diariamente, bem como ao pessoal de marketing e outras áreas. E nós fizemos isso de tal forma 

que tornou relevante para o nosso negócio, (...) colocando-o de uma forma que eles o 

entenderam de forma muito fácil...”[GP]. 

Conclui-se, então, que a empresa tem uma estratégia de comunicação bem gerida e eficaz, 

conseguindo assim “vender” o sistema ao utilizador. 

 Liderança eficaz/ Champion do projeto 

O patrocinador do projeto também entrou em cena para convencer os funcionários da empresa a 

adotarem a abordagem centrada no cliente. Com uma liderança persistente e eficaz o 

patrocinador garantiu que a nova abordagem continuasse sendo seguida.  

A gestão de topo também forneceu orientações claras e de liderança para o projeto de CRM. 
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"...As pessoas mais experientes na empresa querem nos transmitir quais os benefícios. Então, 

eles estão ativamente alocando recursos para garantir que o projeto tenha sucesso...”[DM]. 

Pode-se, assim, dizer que a liderança efetiva do champion do projeto e da gestão de topo fez 

com que o projeto ficasse no caminho certo para o sucesso.  

 Equipe do projeto  

As pessoas estão altamente motivadas e com um compromisso de tornar o projeto de CRM num 

sucesso. O Gestos do Projeto afirma: 

"...A nossa equipa de projeto é muito unida, as pessoas trabalham em colaboração umas com as 

outras, não temos notado nenhum conflito entre elementos da equipe, podemos dizer que a 

nossa equipe é uma equipe responsável e que as pessoas estão a trabalhar com intuito de 

transformar esse projeto num autentico sucesso para a empresa. Dá para ver que as pessoas 

que estão envolvidas no projeto estão motivadas para alcançar os objetivos do projeto...” 

Conclui-se, então, que a empresa Alfa tem uma equipe de projeto altamente comprometida com 

o sucesso do CRM, pessoas capacitadas para o desenvolvimento do projeto. 

 Envolvimento e a participação dos utilizadores  

Segundo o Diretor de Marketing e do Front-office a empresa priorizou a participação e 

envolvimento do utilizador final no projeto de implementação do CRM.  

"...Adoptamos uma abordagem de design centrada no Cliente que girou em torno de nossa 

metodologia de projeto...”[GP]. 

"...O meu papel é o de garantir que a experiência do utilizador está de acordo com os requisitos 

do negócio. (...) O processo de implementação é o "observar, conceber, avaliar, aperfeiçoar, 

observar mais uma vez, fazer as mudanças e avaliar as mudanças", este é o ciclo...”[FO]. 

Para aplicar essa abordagem de design centrada no Cliente, os principais stakeholders foram 

identificados e envolvidos. A equipa trabalhou com os utilizadores finais do sistema em vez de 

trabalhar apenas com gerentes das lojas.  
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"...Os principais stakeholders estão envolvidos nos planos...”[GP]. 

Em conclusão, os utilizadores são extremamente envolvidos no projeto e têm um sentimento de 

posse do projeto.  

 Formação dos utilizadores 

A empresa tem estado a investir na formação aos utilizadores. 

"...A formação dos utilizadores será feita, mas tenho a certeza que vai ser muito mais leve 

depois. Se não tivéssemos contratado os utilizadores logo no momento da implementação 

depois a carga de formação seria muito maior...”[GP]. 

 Capacidades e Competências 

Alfa detém a maioria das capacidades necessárias de gestão e de tecnologia em casa para 

implementação de CRM. Competências externas tiveram de ser adquiridas para reforçar as já 

existentes.  

"...A maioria das pessoas envolvidas no projeto são pessoas que já estavam a trabalhar na 

nossa empresa por isso não tivemos grandes necessidades de recrutar um número elevado de 

pessoas para trabalhar no projeto...”[GP]. 

O Gerente de Vendas destacou que para operar com um sistema de CRM com sucesso, é 

importante ter pessoas com as competências adequadas após a implementação. 

"...A satisfação do cliente não depende apenas de alguém ter um sistema de CRM na sua frente. 

Muitas empresas pensam que CRM é a solução para todos os problemas, mas isso não é bem 

assim. Se a pessoa que está na frente do computador não está preparada para ter uma boa 

conversa, se ela não é realmente um bom profissional de vendas, ela não tem a formação e 

competências para fazer bem o seu trabalho, nem com todos os sistemas de computadores do 

mundo ela vai conseguir satisfazer as necessidades do cliente." 
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Em conclusão, a empresa Alfa sabia quais eram as competências e experiência do seu pessoal. 

A falta de conhecimentos foi adquirida externamente. Alfa esteve ciente de que precisavam de 

pessoas certas com as competências certas, no lugar certo para tornar o projeto um sucesso. 

4.3. Processos de negócio 

Processos de negócios desempenharam um papel central na implementação do CRM. 

 A identificação de processos existentes 

A primeira coisa que a empresa fez foi identificar os processos de negócios existentes. Alguns 

processos foram documentados, outros não. Isso foi feito em colaboração com os analistas de 

negócio e champions para equilibrar o design do processo com os objetivos do negócio e a 

estratégia global. 

Esta abordagem oferece vantagens, que foram explicadas pelo Gestor do Projeto. 

"...Finalmente, os ecrãs foram feitos exatamente como os utilizadores queriam, com base em 

seus processos de negócio, porque eles é que sabem o que é o processo de negócio (...). Então, 

eles foram fundamentais em dizer-nos que aquilo que pensamos não é necessariamente o que 

realmente acontece quando fazemos as coisas...”[GP]. 

Pode-se concluir que a identificação de processos existentes foi o ponto de partida para a parte 

integrante do design centrado no cliente. Foi investido muito tempo antes e durante o processo 

de design para identificar os processos que já existiam. Isto foi marcante para o sucesso. 

 

 Reengenharia de Processos 

A reengenharia de processos do negócio ocorreu em menor grau. Certos processos foram 

simplificados. Tarefas do utilizador foram facilitadas através da concepção de uma interface de 

utilizador que apoiou o processo de negócios no local e integrou todas as funcionalidades 

necessárias em um único sistema. O Gestor do Projeto explicou: 
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"...Bem, não foram muitos os processos alterados, o sistema foi projetado para suportar os 

processos do negócio". 

O Diretor de Marketing afirmou: 

"...O que estamos fazendo é basicamente um redesenho do sistema, melhorando-o, e tornando-

o mais rápido com ecrãs completamente redesenhados, melhoria dos processos tornando-o 

mais rápido e mais fácil para criar um novo cliente ou fazer novas contas ou qualquer outra 

coisa. E também permitindo mais flexibilidade". 

O Diretor de SI explica razões adicionais para simplificação do processo e que Alfa espera 

alcançar com isso. 

"...Eu acho que simplesmente ter um maior alinhamento entre o sistema de CRM e da interação 

que um funcionário possa ter com um cliente torna todo o fluxo da interação muito mais natural e 

confortável para todos os envolvidos, (...) Há uma oportunidade de ser muito mais esperto 

quando se trabalha com uma tecnologia melhor. " 

Em conclusão, não foram necessárias mudanças de processo existentes em grande medida. 

Processos existentes foram traduzidos em requisitos de sistema. Funcionalidades anteriormente 

espalhadas por vários sistemas foram transferidas para o novo sistema. 

4.4. Tecnologia 

 Dados e Infraestrutura de TI  

A infraestrutura de TI é a base para o processamento e troca de dados entre diferentes partes da 

empresa. O Gestor do Projeto explica a situação das infraestruturas de TI da empresa: 

“...Apesar da Alfa estar equipada com uma infraestrutura de TIC topo de gama com 

equipamentos modernos, apoiando a maioria das atividades, ainda assim há muito que explorar 

nas potencialidades das TIC pela empresa. Mesmo sendo uma empresa de grande porte ela não 

usufrui de todos os benefícios dos componentes que constituem o ambiente de CRM” 
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  “...A empresa Alfa é uma empresa fluente em termos tecnológicos, está equipada com vários 

equipamentos ligados em rede...”[DI].” 

Concluindo, a empresa Alfa dispõe de uma infraestrutura de TI que suporta o novo sistema de 

CRM, mas ela não usufrui dos benefícios proporcionados pela TI. 

 Uma abordagem de implementação incremental 

O Diretor de Marketing e Gestor do projeto explica algumas das razões como segue: 

"...As coisas estão sendo desenvolvidas por fazes porque, estamos aqui a falar de um projeto 

muito grande que envolve quase toda a empresa. (...) É um programa que está a ser 

desenvolvido já há três anos (...). Por isso, é importante que tenhamos uma versão trimestral 

(...). Antes de vir trabalhar na empresa Alfa eu estava a trabalhar numa empresa maior do que a 

empresa Alfa e que por várias vezes tentou instalar o sistema CRM de uma única vez e isso não 

resultou, isso quer dizer que uma solução de CRM deve ser instalada por fases para que possa 

ter sucesso, tal como nós estamos a fazer na empresa Alfa." 

O projeto de CRM não é o único projeto em curso na Alfa. Portanto, este projeto precisa ser 

equilibrado com prioridades, necessidades e recursos de outros projetos como o Diretor de 

Marketing explica: 

"...Nós temos um outro grande projeto que está a ser desenvolvida ao mesmo tempo que o 

projeto de CRM.” 

Em conclusão, o projeto segue uma abordagem incremental. Alfa considera isso como um 

aspecto importante para o sucesso da implementação. 

 Integração de canais 

Alfa refere a integração entre os vários elementos das diferentes funções, departamentos, e 

canais como uma etapa crucial para melhoria do serviço ao cliente e serviço através de 

interações consistentes com os clientes. 
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"...No sector das telecomunicações, temos funções descentralizadas e funções centralizadas. 

Então, podes ter pessoas sentadas nos balcões que lidam com um cliente como eu e tu estamos 

aqui a falar cara a cara. Assim como podes ter funções que operam num call center...”[FO].  

"...Eu acho que isso deve ser feito desde o levantamento de requisitos até final do projeto, 

garantindo a integridade entre grupos de discussão e grupos de trabalho...”[FO].  

Em conclusão, a visão da Alfa é a de um sistema totalmente integrado.  

4.5. Cultura Organizacional 

Alfa tem uma forte cultura focada no cliente: 

 “...Penso que a cultura de CRM não é a panaceia, que irá transformar o lugar e resolver tudo, 

mas sim é um facilitador para alcançar o foco no cliente...”[GP]. 

"...Vejo a cultura organizacional como sendo um fator crucial para o sucesso da implementação 

do sistema CRM (...) é uma mudança no sector das telecomunicações, uma mudança de cultura 

a partir de um ambiente tradicional de desenvolvimento de software para um ambiente onde 

estamos colocando nossos clientes no centro (...) Agora, é o equilíbrio entre o cliente, o negócio 

e a tecnologia, todas as três partes. CRM em si é um grande conceito, mas para o implementar é 

necessária uma cultura de inclusão de colaboração de escuta e de reação...”[DM]. 

O Gestor do Projeto concorda que uma mudança na cultura organizacional era necessária para o 

sucesso do CRM: 

"...Foi absolutamente necessário (...) Se não fizeres uma mudança de cultura, é bem provável 

que não tenhas sucesso. Assim, podes construir uma solução de CRM fantástico, podes obter 

bons processos de negócios, mas se a cultura organizacional não apoiar o uso do mesmo para 

alcançar seus objetivos de negócios, então ele não funciona. " 

Em resumo, uma cultura focada no cliente já existe. Este apoiou a implementação 

tremendamente. No entanto, CRM também requer uma nova alteração na cultura organizacional 

para torná-lo bem sucedido.  



 

Página 35 de 50 

4.6. Resumo dos resultados 

Um resumo dos resultados, comparando os resultados do estudo de caso em Alpha com os 

resultados da literatura, é apresentado na Tabela 1. 
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Estratégia Pessoas Processos de Negócio Tecnologia Cultura Organizacional 

Literatura 

(Mirvis et 

al., 1991) 

Alfa Telec. Literatura 

(Chen & 

Popovich, 2003; 

Begonha, 2004) 

Alfa Telec. Literatura 

(Corner & 

Hinton, 2002) 

Alfa Telec. Literatura 

(Oliveira,2000; 

Mirvis et al., 

1991; Linght, 

2001; Linton, 

2002) 

Alfa Telec. Literatura 

(Chen & 

Popovich, 

2003; Gudhue 

et al., 2002; 

Rigby et al., 

2002) 

Alfa Telec. 

Estratégia 

focada no 

cliente 

Estratégia 

focada no 

cliente 

centrado 

em torno 

dos seus 

desejos e 

Apoio da Gestão 
de Topo 
(Chen & 

Popovich, 2003; 

Chen & 

Popovich, 2004;) 

Forte apoio da 

gestão de topo 

e da gerência 

sênior, 

fornecendo os 

recursos 

necessários  

Processos 
Existentes 
(Rigby & 

Ledingham, 

2004; 

Wikstrom, 

2004)  

Alpha 

passou um 

tempo 

significativo 

identificando 

os 

processos 

Dados e infra-
estrutura de TI 
(Alt & 

Puchmann, 

2004; Gudhue 

et al., 2002; 

Rigby & 

Ledingham, 

Componentes 

de 

infraestrutura 

de TI foram 

selecionados 

de acordo com 

os requisitos 

Cultura 

organizacional 

Existente 

O foco no 

cliente e nas 

pessoas foi 

favorável para 

o processo de 

implementaçã

o 
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necessidad

es 

existentes 2004)  de negócios, 

visão e meta o 

que reforça a 

integridade 

dos dados. 

Alinhament

o 

Estratégico 

A 

interligação 

e o 

alinhamento 

entre as 

estratégias 

individuais 

são vistos 

como sendo 

importante 

Comunicação 
Eficaz 
(Chen & 

Popovich, 2003; 

Marble, 2000)  

Gestão 

cuidadosa e 

eficaz da 

estratégia de 

comunicação,  

Reengenhari
a de 
processos 
(Chen & 

Popovich, 

2003; 

Gudhue et 

al., 2002; 

Rigby & 

Ledingham, 

2004)  

Poucas 

mudanças 

nos 

processos, o 

sistema foi 

construído 

em torno de 

processos 

existentes 

Abordagem de 

implementaçã

o incremental 

A 

implementaçã

o é feita por 

fases. 

Uma cultura 
focada no 
cliente 
(Chen & 

Popovich, 

2003; Gudhue 

et al., 2002; 

Rigby et al., 

2002)  

Alpha empurra 

para uma 

cultura cada 

vez mais 

focada no 

cliente. 
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  Liderança eficaz 
(Chen & 

Popovich, 2003; 

Marble, 2000; 

Averett, 2001)  

Liderança 

eficaz do 

Champion de 

projetos e da 

gerência sênior 

mantêm o 

projeto em 

andamento 

  Integração de 

Canais 

Alpha 

considera 

crucial a 

integração 

entre os varios 

departamentos

. 

  

  Participação e 
envolvimento do 
utilizador 
(Marble, 2000; 

Gurau et al., 

2003; )  

O envolvimento 

dos utilizadores 

fez-lhes sentir 

donos do 

projeto, o 

mundo real dos 

processos de 
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negócios foi 

capturado pelos 

utilizadores 

  Equipa do 
projeto 
(Linton, 2002; 

Marble, 2000; 

Chen & 

Popovich, 2003)  

Pessoas 
altamente 
motivadas e 
capacitadas  
para o 

desenvolviment

o do projeto 

      

  Formação do 
utilizador 
(Chen & 

Popovich, 2003; 

Gudhue et al., 

2002)  

Pouca 

formação 

porque os 

utilizadores já 

estão dentro do 

assunto. 

      

  Habilidades e 
Competências 

Falta de       
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(Chen & 

Popovich, 2003; 

Blokdijk, 2008; 

Bull, 2003; Kim 

et al, 2004)  

competências 

foram 

adquiridas 

externamente.  

Tabela:  1 Comparação entre o estudo de caso e a literatura.1 



 

Página 41 de 50 

4.7. Conclusão 

O sucesso da adoção de um sistema de CRM não precisa de ser visto como sendo uma mito. A 

adoção pode muito bem ser feita com sucesso. Os resultados podem ser alcançados se os 

fatores críticos de sucesso mais relevantes forem identificados e tiverem a devida atenção 

durante a fase de implementação. Consequentemente potenciais problemas podem ser 

reduzidos ou até mesmo evitados por completo.  

Neste estudo foram identificados os fatores críticos de sucesso mais relevantes no processo de 

adoção de um sistema de CRM (processos do negócio, estratégia, pessoas, tecnologia e a 

cultura organizacional). Com este estudo deu-se um aumento do conhecimento académico sobre 

os fatores críticos de sucesso mais relevantes e contribuiu para o corpo de conhecimento. 

 

Houve uma mudança em relação ao foco dos projetos de adoção de CRM. Inicialmente, os 

projetos de CRM eram orientados para a tecnologia, ao contrário dos projetos de adoção de 

CRM dos dias de hoje. Esses projetos estão a centrar-se, cada vez mais nas pessoas, sejam 

elas internas ou externas – clientes e utilizadores. Atender aos seus desejos e necessidades de 

forma correta e em tempo real é o maior impulsionador para esses projetos e é o fator de 

sucesso ao qual a empresa deve dar maior importância. Projetos centrados no cliente têm 

estado a mostrar as suas vantagens em relação a projetos centrados nas tecnologias.  

 

Os sistemas de CRM eram vistos como sendo a salvação para as empresas. Um sistema de 

CRM poderia tornar as empresas mais focadas no cliente e bastaria a implementação do sistema 

para que os resultados aparecessem automaticamente. No entanto, verificou-se que 

implementação de sistemas de CRM não era assim tão fácil como se esperava. O trabalho árduo 

e as mudanças exigidas pela implementação foram subestimados. Empresas tais como Alfa 

demonstram que hoje em dia já se pode aplicar uma abordagem mais realista e cuidadosa. Onde 
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é que a organização quer chegar? O que precisa fazer para implementar com êxito o seu 

sistema de CRM? O que é que uma organização específica precisa realmente em termos de 

CRM? O sucesso da implementação será muito mais provável se a empresa levar em 

consideração estas questões e tentar responde-las de forma cuidada e clara.  

 

Os projetos de CRM requerem muito trabalho, são projetos enormes e atingem todos os sectores 

da organização. No entanto, eles podem ser implementados com sucesso, se as empresas levar 

em consideração os fatores de sucesso e dispensar uma abordagem realista na sua 

implementação. 

4.8. Limitações, Investigação Futura e Contribuições 

Uma das limitações encontradas durante o processo de desenvolvimento do trabalho consiste na 

questão do sigilo das empresas e consequente indisponibilização de informações, o que 

dificultou uma pesquisa aprofundada do estudo. Foi enviado um email com o pedido de 

autorização de realização do estudo na empresa, à diretora do departamento de SI. A espera da 

resposta para autorização da realização das entrevistas foi bastante prolongada. Depois da 

autorização, veio a questão da disponibilidade dos funcionários a serem entrevistados. No 

momento da realização da entrevista, muitas das questões não foram respondidas porque não 

havia informação.  

 

Pesquisas futuras podem utilizar mais do que uma fonte de pesquisa para identificar os fatores 

críticos de sucesso na adoção de um sistema de CRM numa empresa de telecomunicações em 

Cabo Verde e analisar as inter-relações entre os diferentes fatores identificados. Baseando-se 

neste estudo, as empresas nessa área que pretendem adoptar um sistema de CRM, podem 

prevenir maus investimentos e falhas nos projetos. 
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APÊNDICE 

Anexo A: Guia para a entrevista semiestruturada 

Objectivo da entrevista: Adquirir conhecimentos no contexto da adoção do sistema CRM e das 

estratégias adoptadas com vista a assegurar o sucesso do sistema. 

 

 Há quanto tempo trabalha para a empresa? 

 Qual a posição que ocupou no passado? Qual é a sua posição atual? 

 Quando é que se realizou a adoção do sistema e quais as motivações para a sua 

adoção? 

 Quanto tempo levou o processo de adoção? 

 

Fatores de sucesso na adoção 

 

Cultura organizacional 

 

 Pode por favor descrever a vossa cultura organizacional antes e depois do sistema CRM 

em mais detalhe e esboçar a sua influência no sucesso da implementação e 

desenvolvimento do vosso CRM? 

 Qual considera ser a importância da cultura organizacional no sucesso da adoção do 

CRM? Justifique 

Estratégia 

 

 Pode descrever a estratégia da sua empresa em relação aos clientes? Quais são os 

elementos mais importantes e porquê? 

 Em que medida a vossa empresa tem uma estratégia focalizada no cliente? Qual 

considera ser a importância de uma tal estratégia para o sucesso do vosso sistema 

CRM? 

 Em que medida o sucesso do CRM depende do facto de a empresa ter uma estratégia 

de CRM alinhada com a estratégia global? Justifique.  

 

Processos 

 

 Se voltarmos ao período anterior e durante o processo de adoção, diria que o sistema 

CRM requereria redesenhar ou alterar alguns procedimentos de negócio? Pode 

descrever porquê e dar um exemplo. 

 Procedimentos existentes foram identificados antes do início da adoção? Pensa que isso 

terá sido um factor que contribuiu para o sucesso do CRM? 

 Foi necessário reforçar novos procedimentos? Como é que isso foi feito? Dê um 

exemplo. Pensa que isso terá sido um fator que contribuiu para o sucesso do CRM? 
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 O sistema CRM atinge vários canais/departamentos na vossa organização. O quão 

importante classificaria a integração dos canais/departamentos para o sucesso do CRM? 

Porquê?    

 

Recursos Humanos 

 

 Considerando os recursos humanos durante o processo de adoção, quais os fatores 

/aspectos que considera importantes para o sucesso dessa adoção e porquê?   

 (selecione os fatores que não foram mencionados) 

o O suporte dos gestores de topo 

o Comunicação eficiente para as pessoas envolvidas e afectadas pelo processo 

o Liderança eficiente 

o Equipa do projeto 

o Participação e envolvimento dos utilizadores 

o Treino dos utilizadores 

o Tem ou adquiriu as competências e conhecimentos necessários 

 

 Fatores importantes que determinaram o sucesso. Porquê e porquê não? Por favor dê exemplos  

 

Tecnologia 

 

 Considerando o aspecto tecnológico do sistema CRM, quais os fatores que acha que 

foram importantes para o sucesso e porquê? 

 (selecione os fatores que não foram mencionados) 

o Análise antecipada do sistema e dos seus requisitos 

o Informações precisas e uma sólida infraestrutura/arquitetura de IT 

o Uma arquitetura que permitiu a opção de implementação do sistema por etapas 

o Aplicações específicas 

 

Fatores importantes que determinaram o sucesso. Porquê e porquê não? Por favor dê exemplos 

 

Geral 

 

 Se tiver que classificar os principais fatores, recursos humanos, processos, tecnologia, 

estratégia e cultura organizacional, como seria a sua classificação e porquê?  

 Que ganhos obteve a sua empresa com o sistema CRM? 

 Há algum outro factor importante que não tenha sido coberto? Quais e porque são 

importantes? 

 

Considerações e comentários (se os tiver) 


