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ESTE INQUÉRITO É ANÓNIMO E ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL.                
   

NÃO É SOLICITADA INFORMAÇÃO SOBRE O BANCO EM QUE TRABALHA. 

 
 
 
 
 
 
1. Pretende validar-se a aplicação de um MODELO ESTRATÉGICO DE CRM a bancos privados portugueses. 
 
2. O MODELO ESTRATÉGICO DE CRM em causa inclui os seguintes conceitos: 
 

 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT): Gestão do Relacionamento com Clientes; 
 
 ESTRATÉGIA DE CRM: envolve a gestão da criação de valor para as partes envolvidas (Banco e Cliente), o uso e difusão 
inteligentes da informação, o desenvolvimento de relações duradouras com os clientes certos e a integração 
interdepartamental (entre Direcções) dos processos que originam valor; 

 
 MODELO ESTRATÉGICO DE CRM: 

 
a) Assenta em 5 PROCESSOS que ligam a empresa aos clientes: Processo de Desenvolvimento Estratégico, Processo 
de Criação de Valor, Processo de Integração Multicanal, Processo de Gestão de Informação e Processo de Avaliação de 
Desempenho; 
 
b) E necessita de 4 ELEMENTOS DE DESENVOLVIMENTO: Gestão do Projecto, Auditoria do Grau de Preparação para o 
CRM, Gestão da Mudança e Envolvimento dos Empregados. 

 
 
 
 
 
 
 

      QUESTÃO I          Indique o seu grau de concordância ou discordância com a seguinte definição: 

“Uma Estratégia de CRM envolve a gestão da criação de valor para ambas as partes (Banco e Cliente), o uso e difusão 
inteligentes da informação, o desenvolvimento de relações duradouras com os clientes certos e a integração 
interdepartamental dos processos que originam valor”. 
 

(Clique no círculo que melhor representa a sua avaliação.) 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Bastante 

Discordo 
Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Concordo 
Bastante 

Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

1. INTRODUÇÃO 

 

2. QUESTÕES 
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Por favor, responda às QUESTÕES II e III utilizando as Escalas C, F e P e respectivos graus, de 1 a 5, que se 

apresentam em seguida: 

C – Concordância com a Existência: F – Facilidade de Implementação: P – Probabilidade de Implementação: 
1 Discordo Totalmente 1 Muito Difícil 1 Impossível 
2 Discordo 2 Difícil 2 Pouco Provável 
3 Não Concordo Nem Discordo 3 Normal 3 Provável 
4 Concordo 4 Fácil 4 Muito Provável 
5 Concordo Totalmente 5 Muito Fácil 5 Certo 
 
 
       QUESTÃO II          Numa Estratégia de CRM para o Banco em que trabalha, indique o grau de C – Concordância com a 

Existência, de F – Facilidade de Implementação e de P – Probabilidade de Implementação que atribui a cada um dos 

componentes dos seguintes PROCESSOS: 

(Para cada frase digite o número, de 1 a 5, que corresponde à sua avaliação em cada uma das Escalas C, F e P.) 

1. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: C F P 
1. Visão do negócio.    
2. Características e competitividade do Banco.    
3. Selecção e características dos clientes.    
4. Segmentação da carteira.    

 
2. PROCESSO DE CRIAÇÃO DE VALOR: C F P 

1. Proposta de valor (desempenho do produto/serviço, custo relativo, satisfação da necessidade).    
2. Avaliação do valor (importância comparativa dos atributos do produto/serviço).    
3. Angariação rentável de clientes.    
4. Retenção rentável de clientes.    
5. Exploração de oportunidades de cross-selling e up-selling.    

 
3. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO MULTICANAL: C F P 

1. Força de vendas (equipas comerciais).    
2. Rede física (balcões, sucursais, centros, gabinetes, lojas, etc.).    
3. Telecomunicação (telefone, fax, telex, call center).    
4. Marketing directo (correio, media).    
5. Comércio electrónico (e-mail, internet).    
6. Comércio por telemóvel.    

 

 

4. PROCESSO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO: C F P 
1. Sistemas de tecnologias de informação e comunicação (hardware/software).    
2. Ferramentas de análise.    
3. Aplicações de front office.    
4. Aplicações de back office.    

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO BANCO: C F P 
1. Valor gerado pelo empregado (resultante do contributo e satisfação).    
2. Valor gerado pelo cliente (resultante da angariação, retenção, lealdade e rendibilidade projectada).    
3. Valor para o accionista (resultante do incremento do ciclo de vida e da satisfação do cliente).    
4. Redução de custos (por utilização da internet e do self-service).    
5. Critérios de monitorização.    
6. Indicadores económico-financeiros (ex. R. Líquidos históricos/previsionais).    
7. Métricas quantitativas (ex. n.º de clientes) e qualitativas (ex. satisfação).    
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Para facilitar as respostas, repetem-se as Escalas C, F e P e respectivos graus: 
 

C – Concordância com a Existência: F – Facilidade de Implementação: P – Probabilidade de Implementação: 
1 Discordo Totalmente 1 Muito Difícil 1 Impossível 
2 Discordo 2 Difícil 2 Pouco Provável 
3 Não Concordo Nem Discordo 3 Normal 3 Provável 
4 Concordo 4 Fácil 4 Muito Provável 
5 Concordo Totalmente 5 Muito Fácil 5 Certo 
 
 
      QUESTÃO III          Numa Estratégia de CRM para o Banco em que trabalha, indique o grau de C – Concordância com a 

Existência, de F – Facilidade de Implementação e de P – Probabilidade de Implementação que atribui a cada um dos 

constituintes dos seguintes ELEMENTOS DE DESENVOLVIMENTO: 

(Para cada frase digite o número, de 1 a 5, que corresponde à sua avaliação em cada uma das Escalas C, F e P.) 

1. GESTÃO DO PROJECTO DE CRM: C F P 
1. Constituição duma equipa interdepartamental, ou de especialistas, dedicada exclusivamente ao 

projecto.    

2. Construção dum instrumento, para assegurar que as mudanças requeridas foram efectuadas e as 
soluções tecnológicas implementadas.    

3. Selecção da abordagem de implementação: centralizada (focada em sistemas, análise e gestão de 
campanhas); ou descentralizada (focada na gestão da relação e da experiência do cliente).      

4. Salvaguarda da escala, para acomodar mais utilizadores e mais clientes.    
5. Definição dos objectivos, para obstar ao alargamento irreflectido do projecto.    
6. Patrocínio e liderança da Comissão Executiva.    

 

2. AUDITORIA DO GRAU DE PREPARAÇÃO PARA O CRM: C F P 
1. Do planeamento: reconhecimento dos benefícios do CRM. Deve auditar-se a situação dos 5 processos.    
2. Da construção: recolha e limpeza de dados para ultrapassar falhas, omissões e ambiguidades, 

resultantes do legado de bases e sistemas desgarrados.    

3. Da preparação: intervenção limitada a unidades de negócio individuais. Incipiente análise da 
rendibilidade de cliente e da segmentação.    

4. 
Do desenvolvimento: prioridade ao cliente. A sua rendibilidade é determinante para os esforços de 
retenção e de segmentação sofisticada. Redução de custos gerada pela troca de canais ou pela 
eliminação de segmentos não rentáveis. 

   

5. Avançada: integração interdepartamental plena. Compreensão cristalina do valor do cliente e 
maximização do seu ciclo de vida.    

 
3. GESTÃO DA MUDANÇA PARA O CRM: C F P 

1. Estratégia (valor criado através de interacções customizadas).    
2. Valor para o accionista (serviço diferenciado para os melhores clientes).    
3. Estrutura (segmentação orientada pelo valor do ciclo de vida do cliente).    
4. Capacidades (habilidade para reagir ao nível individual).    
5. Quadros (integração da criatividade de marketing com os sistemas de competências para produzir 

ideias e valências analíticas).    

6. Sistemas (ferramentas de marketing escaláveis, dinâmicas e flexíveis; gestão de programas e sistemas 
de execução; e ligações operacionais de suporte às acções de front office).    

7. Estilo (atitude analítica e experimental, com ênfase na aprendizagem contínua e no valor dos dados).    
8. Patrocínio dos gestores seniores (compreensão e liderança).    
9. Criação duma visão de CRM (valores a partilhar e foco no cliente).    
10. Trabalho interdepartamental (incremento da colaboração entre Direcções).    

4. ENVOLVIMENTO DOS EMPREGADOS: C F P 
1. Selecção, treino e responsabilização dos colaboradores.    
2. Liderança efectiva e preocupação com a motivação dos colaboradores.    
3. Empenhamento dos colaboradores.    
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      QUESTÃO IV        Qual é a probabilidade de aumentar o Resultado Líquido, no Banco em que trabalha, se for 

implementada uma Estratégia de CRM nos moldes preconizados neste questionário e excluindo outros factores? 
 

(Marque um X no rectângulo que melhor representa a sua avaliação.) 

 
0%             10%             20%            30%             40%             50%            60%             70%             80%            90%           100% 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Clique no círculo que corresponde à sua situação ou preencha o espaço em branco.) 

 
 
 
Obrigado pela sua participação. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Sexo:  
 

1.1 Masculino  
1.2 Feminino 

 

 
2. Idade: 
 
 
3. Anos de trabalho na Banca: 
 

 
4. Banco em que trabalha: 
 

4.1 BES 
4.2 BPI 
4.3 Millennium BCP  

 

 
5. Habilitações Literárias: 
 

5.1 Secundário. Ano? 
5.2 Licenciatura. Qual? 
5.3 Outras. Quais? 

 
 
6. Direcção em que trabalha: 
 

6.1 Particulares 
6.2 Empresas 
6.3 Marketing 
6.4 Operacional 
6.5 Sistemas de Informação 
6.6 Risco de Crédito 

 

 
7. Função que desempenha:  
 

7.1 Director 
7.2 Gerente 
7.3 Técnico 
7.4 Outra. Qual? 

  
8. Anos de trabalho na função actual: 

3. INFORMAÇÃO DESCRITIVA 

Por favor, verifique se respondeu a todas as questões e a seguir clique no botão enviar: 
 

 

ENVIAR 
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