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Resumo 

Vivemos hoje na “Era da informação digital”, tal levando a pressupor que a 

informação esteja acessível a todos e disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. No 

entanto, a realidade é muitas vezes diferente. Nos municípios Portugueses, por exemplo, 

continuam a existir várias dificuldades na troca de informação com os munícipes, aos mais 

diversos níveis e vertentes de atuação. Os municípios Portugueses continuam a encontrar 

diversos obstáculos na sua afirmação através da inovação e da capacidade de atração de 

cidadãos ativos e participativos. Neste contexto, os sistemas CRM (Customer Relationship 

Management) podem fazer a diferença, integrando funções e processos fundamentais na 

interação da organização com os cidadãos. 

Não obstante alguns municípios Portugueses já possuírem sistemas CRM 

implementados, a realidade é que a grande maioria ainda não os possui. Verifica-se que os 

municípios que adotaram sistemas CRM conseguiram melhorar o grau de relacionamento 

com os cidadãos e tornaram a informação mais disponível. Passou a existir também uma 

maior interação entre os cidadãos e as organizações, bem como uma maior 

interoperabilidade com outros sistemas existentes no Município. Tal traduziu-se no 

aumento da confiança dos munícipes nos serviços municipais, na melhoria da satisfação 

global dos cidadãos, na melhoria dos processos internos, e no aumento da produtividade, 

entre outros benefícios.  

Um elemento fundamental para o sucesso da adoção de sistemas CRM pelos 

municípios é a existência de modelos que sirvam de guia e orientação para a 

implementação deste tipo de sistemas. Na presente tese propõe-se um novo modelo de 

fatores influenciadores do sucesso da adoção de CRM, com vista a promover e facilitar a 

adoção de sistemas CRM nos municípios e a potenciar o seu sucesso. 

A metodologia de investigação utilizada, Design Science Research, conduziu à 

formalização de um conjunto de fatores que influenciam o sucesso do CRM nas fases da 

pré-adoção, adoção e pós-adoção. Também foi possível caraterizar cada um dos fatores 

identificados, concretizando um modelo para apoiar a adoção e implementação de sistemas 

CRM em municípios. 



 

 
  v 
 

Abstract 

Nowadays we live in the “Era of digital information”, this leads to the assumption 

that information is accessible to everyone and available at any time and any place. 

However, we find that in real life that is often quite different. In Portuguese municipalities, 

for example, there continue to exist several difficulties concerning the exchange of 

information with its citizens, at the most diverse levels and aspects of action. The 

Portuguese municipalities continue to encounter several obstacles in their affirmation 

through innovation and the means to atract active and participative citizens. Thus, the 

systems CRM (Customer Relationship Management) can make a difference, by integrating 

duties and core procedures in the interaction of the organization with their citizens. 

Although some Portuguese municipalities already have implemented CRM 

systems, most of them still don’t possess them. It turns out that those which have adopted 

CRM systems have reached a better degree of relation with their citizens, and made the 

information more available. It was also noticed a better interaction between citizens and 

organizations, as well as a greater interaction with other existing systems in the 

municipality. This was reflected in the increase of the confidence and satisfaction of 

citizens in municipal services, in the improvement of internal processes and in the 

increasing of productivity, among other benefits. 

A key element for the success in the adoption of the CRM systems by the 

municipalities is the existence of models that guide and advice the implementation of this 

type of systems. The present thesis proposes a new model of factors that will influence the 

success of CRM adoption, in order to promote and facilitate the adoption of CRM systems 

in municipalities and to enhance their success. 

The research methodology used, Design Science Research, led to the formalization 

of a set of factors that influence the success of the CRM in the stages of pre-adoption, 

adoption and post-adoption. It was also possible to characterize each of the identified 

factors, materializing a model to support the adoption and implementation of CRM 

systems in municipalities. 
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“Na nova sociedade, conhecida como 

Sociedade da Informação, as organizações, 

para acompanhar o ambiente turbulento e 

descontínuo, precisam ser flexíveis, 

criativas e inovadoras.” 

 

Alvin Tofler. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

O reconhecimento pelas organizações da importância da informação é hoje um 

facto. Como tal, torna-se fundamental dotá-las de sistemas de informação (SI) adequados 

para o suporte das suas atividades. Os municípios não são exceção a esta realidade. 

Os municípios reconhecem dificuldades na gestão da informação, principalmente 

no que concerne à troca de informação com os munícipes, e tal acontece aos mais diversos 

níveis e vertentes de atuação. Não obstante este reconhecimento, a grande maioria dos 

municípios Portugueses continua a não deter os meios adequados para responder às suas 

necessidades [Duque 2009]. 

São vários os obstáculos encontrados pelos municípios Portugueses na sua 

afirmação através da inovação e capacidade de atração de cidadãos ativos e participativos. 

Os sistemas CRM (Customer Relationship Management) afiguram-se como uma boa 

solução neste contexto, permitindo integrar funções e processos fundamentais na interação 

da organização com os cidadãos. 

Os sistemas CRM constituem excelentes soluções para apoiar os municípios em 

diversos empreendimentos estruturantes, como, por exemplo: a implementação de balcões 

multisserviços, integrados e especializados, articulados com outros canais de distribuição; 

a promoção da modernização da prestação e distribuição de serviços públicos orientados 

para a satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas; a desburocratização e 

poupança de tempo, constituindo uma forma de potenciar o desenvolvimento do concelho; 

a promoção da literacia digital da população, a qual é potenciada através de um modo 

muito específico de atendimento; o atendimento digital assistido, com o qual se procura, de 

forma pedagógica, capacitar o cidadão para interagir digitalmente com a Administração 

Pública. 

Os sistemas de CRM devem ser perspetivados como um elemento crucial para o 

sucesso dos municípios, devido à relevância da informação que possibilitam gerir, que 

potencia ou condiciona a gestão. 
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Através de um estudo previamente realizado [Duque 2009], foi possível identificar 

e observar algumas causas que condicionam a adoção de sistemas CRM pelos municípios, 

das quais se destacam, entre outras, a formação limitada dos utilizadores, a falta de apoio 

da Presidência do Município, culturas organizacionais pouco sensibilizadas para a 

importância dos sistemas CRM, bases de dados e aplicações distintas e não integradas (o 

que é indesejado mas habitual nestas organizações). Tal dificulta o processo de 

implementação do CRM. 

Considerando que a grande maioria dos municípios Portugueses ainda não 

implementou um sistema CRM, e também que não existe disponível um modelo de fatores 

influenciadores da correta adoção CRM em municípios, é desejável que se desenvolvam 

esforços de investigação para colmatar esta lacuna. 

Procurando contribuir para que sejam ultrapassados os problemas identificados, 

propõe-se nesta tese um novo modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção de 

sistemas CRM em municípios. 

O modelo proposto visa proporcionar orientação para a implementação de sistemas 

CRM em municípios. 

 

1.1. Enquadramento 

Os cidadãos exigem cada vez mais dos organismos públicos, quer em termos da 

qualidade e diversidade dos serviços, quer em termos da rapidez da resposta. As exigências 

colocadas pelos cidadãos a determinados organismos públicos, designadamente os 

municípios, têm maior grau de evidência devido à relação de proximidade. Os cidadãos 

veem o processo de integração do poder local em torno de um sistema de distribuição de 

serviços, que não tem fronteiras administrativas ou organizacionais [Digital Equipment 

Corporation 1991]. 

Um novo paradigma de gestão municipal deverá ter em conta as funções de 

desenvolvimento económico, maior proximidade com populações e proporcionar uma 

cultura organizacional mais próxima da dinâmica das empresas, considerando [Catarino, 

Faro e Vargas 2007]: empenho e dedicação na ação governativa e executiva; proximidade 
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ao cliente/cidadão; autonomia e espírito empreendedor (produção de políticas de 

desenvolvimento locais); produtividade através da motivação das pessoas; orientação por 

valores; valorização da especialização laboral; estruturas simples e equipa reduzida; 

flexibilidade e rigor. 

O serviço público está cada vez mais sensível às necessidades, preferências e 

expectativas dos cidadãos relativamente a quem é chamado para servir. As políticas dos 

municípios são voltadas para a conceção de serviços e atendimento ao cidadão. Os 

cidadãos podem colaborar com os municípios na escolha e alterações a implementar nas 

estruturas e serviços municipais [Phala 2007]. 

Existe uma relação forte entre os cidadãos e as organizações públicas, bem como as 

pessoas que utilizam os seus serviços. O elemento chave é a capacidade de resposta, o que 

pode ocorrer em diferentes níveis. Uma abordagem no atendimento ao cidadão é limitar-se 

a fornecer um cumprimento de boas-vindas e uma receção apresentável. Uma abordagem 

mais sensível, destina-se a fornecer o serviço de uma forma que reflete os desejos das 

pessoas. Por exemplo, uma maior capacidade de resposta pode disponibilizar um serviço 

de nível superior que o cidadão pode receber. Dada a variedade de relações e graus de 

capacidade de resposta, os gestores dos serviços públicos têm o trabalho delicado de tornar 

os serviços mais ágeis para os cidadãos [Flynn 2007]. 

 

1.2. Motivações, objetivos e contributos fundamentais 

Nos últimos anos os municípios Portugueses têm procurado implementar sistemas 

de informação que tornem mais fácil o planeamento e a tomada de decisão do poder local. 

Os gestores municipais já constataram a necessidade de aproximar os municípios 

dos cidadãos, implementando sistemas que correspondam às suas expectativas. Os 

cidadãos exigem um tratamento mais conveniente no setor público, tal como no setor 

privado. Uma prestação de serviços satisfatória para os cidadãos depende da forma como 

são ouvidos e de como as suas necessidades são atendidas pelos municípios [Tembo 2012].  

Tal como acontece com a maioria das tecnologias disponíveis, não há uma 

tecnologia universal, que se adapte às necessidades de todos os sistemas de gestão de 
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relacionamento com o cidadão. Diferentes componentes do relacionamento com o cidadão 

têm diferentes desafios tecnológicos. A integração é um grande desafio para ter sistemas 

CRM eficazes. Informação não disponível em tempo real, pode levar à insatisfação dos 

cidadãos. O rastreamento de aplicações para solicitações de serviços é um pré-requisito. A 

complexidade aumenta com os múltiplos canais de comunicação disponíveis para interagir 

com os cidadãos. Por exemplo, um cidadão “poderá contactar o Município por telefone 

para efetuar um pedido, o acompanhamento e envio dos documentos poderá ser por e-mail, 

o cidadão pode receber um SMS a informar que para ver o estado do seu processo deve 

visitar o sítio da Internet”. Todas as interações são complexas e precisam de ser bem 

geridas. Os sistemas integrados precisam de ser implementados e geridos para facilitar os 

canais de comunicação [Boarman 2011]. 

A gestão do relacionamento com os cidadãos é uma das preocupações dos gestores 

municipais, nomeadamente para facilitar o acesso a serviços e a informação de qualidade 

na interação com os cidadãos. Os cidadãos devem ser o centro das preocupações e das 

estratégias implementadas pelos municípios [Al-Khouri 2012]. 

Assistiu-se nas últimas décadas a uma transformação da ação política e 

administrativa do poder local. As regiões e localidades adaptaram políticas económicas 

baseadas no conhecimento e na inovação, implementando parques tecnológicos, sistemas 

distribuídos e aplicando os instrumentos de TI na gestão do seu território. A administração 

local está hoje em condições de administrar de forma mais eficaz os seus recursos e obter 

melhores resultados. É possível dar a cada problema um tratamento mais adequado, em 

função da capacidade competitiva de cada território [Catarino, Faro e Vargas 2007]. 

Segundo Zorrinho e Neves [2009], os municípios no âmbito das suas funções 

sociais, económicas, culturais, educativas, entre outras, têm a responsabilidade de 

implementar estratégias que permitam resolver os problemas dos cidadãos e das empresas, 

tendo em consideração o seguinte: 

 Os municípios desempenham um papel muito importante na nossa sociedade, em 

que os problemas e desafios são vividos com uma forte ligação às comunidades. 

A capacidade de atuar na dimensão social e económica, educativa e cultural é 

relevante, e o sucesso dos desempenhos autárquicos depende muito da 
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habilidade em saber tirar partido das oportunidades tecnológicas, do 

conhecimento e da criatividade locais, bem como da habilidade dos municípios 

em partir do “local” para se inserir em “redes globais”; 

 A tecnologia é hoje um instrumento fundamental do desenvolvimento e está ao 

serviço de uma visão de desenvolvimento local, de uma estratégia de 

mobilização das pessoas pela sua qualificação, competências, criatividade e 

talento; a estratégia de uso da tecnologia ao serviço de objetivos; a estratégia de 

reconhecimento das especificidades locais, sabendo jogar com elas um jogo 

global; 

 O desenvolvimento local requer inovação na infraestruturação do território, 

tornando-o cada vez mais inteligente: inovação social na resposta aos problemas 

sociais; inovação nos negócios e sectores estratégicos para a autarquia e para a 

região, com desenvolvimento e participação em sistemas distribuídos; 

 O promover da inovação tecnológica deve ser uma preocupação estratégica dos 

municípios. 

Aos municípios foram atribuídas competências que promovem os fatores que 

influenciam o desenvolvimento sustentável dos seus territórios. Mas os municípios não têm 

apenas o papel de o promover, reúnem também os processos de inovação da sociedade do 

conhecimento na sua própria estrutura organizativa e de comunicação com os seus 

cidadãos [Catarino, Faro e Vargas 2007]. 

Os municípios não têm fins comerciais e não visam o lucro. No entanto procuram a 

criação de valor para os cidadãos. A criação de valor é análoga à geração de receita 

promovida pelas empresas privadas. O sentido do CRM no setor público deve ser igual ao 

do setor privado, ou seja promover a gestão de relacionamento com os cidadãos [Al-Raisi e 

Al-Khouri 2010]. 

Os municípios visam proporcionar maiores níveis de satisfação dos cidadãos. A 

implementação do sistema CRM permite criar múltiplos canais e interfaces de interação 

com os cidadãos, permitindo uma melhor prestação de serviços. Os recursos 

disponibilizados pelo CRM, são vistos como um fator-chave que transforma a forma de 

interação entre o Município e o cidadão.  
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Um sistema CRM para cumprir a sua função deve incorporar um conjunto de 

recursos essenciais [Al-Khouri 2012]: 

 Interface do sistema. Permite que os cidadãos e empresas interajam com os 

departamentos municipais para a entrega e receção de um conjunto de serviços; 

 Base de dados dos clientes. Componente essencial do repositório de informação 

que possibilita a personalização dos serviços. As informações registadas nas 

bases de dados, consideradas cruciais, para dar respostas às necessidades dos 

cidadãos; 

 Catálogo de serviços. Permite apresentar os serviços prestados pelo Município. 

Por cada departamento há uma lista de serviços com os detalhes do que pode ser 

submetido e o que o cidadão pode obter; 

 Transações dos cidadãos. Todas as transações ocorridas, compromissos 

assumidos e informações das interações são importantes para o Município;   

 Informações gerais. Repositório de todas as informações sobre os serviços 

prestados pelo Município e que podem auxiliar na interação com o cidadão. Os 

dados incluem informações sobre novos serviços, mensagens à população e a 

promoção dos serviços prestados pelos departamentos municipais; 

 Processos. Conjunto de fluxos de trabalho, procedimentos e métricas 

relacionadas com a prestação de serviços. A medição destes serviços permite 

obter um contributo valioso para a análise da eficácia da prestação do serviço; 

 Políticas. Fornecem as diretrizes e regras para a orientação dos cidadãos; 

 Prestação de serviços da organização. Envolver os recursos humanos da 

organização para garantir os procedimentos de interação com os cidadãos, 

processamento dos dados e a disponibilidade e qualidade da informação na 

prestação de serviços; 

 Satisfação do cidadão. O CRM é avaliado através de diferentes indicadores 

(Key Performance Indicators – KPI) que medem o nível de desempenho dos 

processos ao nível da criação de valor do cidadão para o Município.  

O CRM é uma estratégia que permite a construção de relacionamentos e interações 

do Município com os cidadãos, empresas e o poder central. Faz uso da tecnologia para 
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organizar e disponibilizar informação de forma eficaz, promover a interação dos processos 

de negócio, dar suporte e apoiar as pretensões dos cidadãos. 

O facto das organizações terem disponíveis múltiplos canais de distribuição e 

comunicação em espaços de atendimento ou através da Internet, não garante que as 

interações com os cidadãos pelos diferentes canais não sejam fragmentadas e 

desarticuladas. O desvirtuar da informação pode resultar num tratamento desigual dos 

cidadãos, com a consequente perda de confiança e lealdade dos mesmos. Uma das funções 

dos sistemas CRM é fazer a ligação entre os canais de distribuição e comunicação, de tal 

forma que as informações obtidas sobre os cidadãos nas interações realizadas, possam ser 

utilizadas em benefício dos mesmos [Buttle 2004]. 

Os cidadãos preferem utilizar diferentes canais de contacto, dependendo do 

problema que pretendem resolver e serem contactados. Por exemplo, utilizam a Internet 

nas pesquisas orientadas às suas atividades e o telefone para resolver problemas [Pew 

Internet e American Life 2007].  

Na prática o sistema CRM exige sistemas de negócio eficientes. Impõe uma 

disciplina organizacional ampla que fomenta a imagem única do cidadão por toda a 

organização. Há um conjunto de benefícios conseguidos a partir do sistema CRM que 

influenciam o desempenho ao nível operacional, tático e estratégico, das infraestruturas e 

da organização [Shang e Seddon 2002]. Exemplos dos vários benefícios incluem [Freeman 

e Seddon 2005]: processos melhor instruídos e dirigidos aos cidadãos; melhoria nas 

decisões dos gestores de topo; melhor qualidade no atendimento aos cidadãos; e maiores 

oportunidades de negócio nos relacionamentos entre a organização e os cidadãos. Para o 

mesmo autor, outros benefícios incluem: aumento da produtividade, recorrendo a um 

menor número de pessoas; eficiências e integração dos processos, dados e tecnologia; 

consistência e padronização dos processos e informações; medição da eficácia dos 

processos de negócio; elaboração de relatórios; serviço personalizado e eficaz para os 

cidadãos. 

Reconhece-se hoje de forma natural que vivemos na Era da informação digital e da 

sua ubiquidade, pressupondo que está virtualmente acessível a todos e disponível a 

qualquer hora e em qualquer lugar. No entanto, nos municípios Portugueses continuam a 
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existir diversas dificuldades na troca de informação com os munícipes, nas suas diversas 

vertentes de atuação. 

Os municípios Portugueses encontram diversos obstáculos para se afirmarem numa 

economia global através da inovação e da capacidade de atração de cidadãos ativos e 

participativos. Neste contexto, os sistemas CRM podem fazer a diferença, integrando 

funções e processos que intervêm nas atividades de interação da organização com os 

cidadãos. 

Os municípios devem considerar a implementação de uma estratégia de 

Tecnologias da Informação (TI) cujo foco seja o cidadão. É, assim, de considerar a 

implementação de soluções CzRM (Citizen Relationship Management), que suportam a 

gestão do relacionamento com o cidadão. O CzRM é um termo utilizado pelas entidades 

públicas para identificar uma ferramenta que automatiza a troca de informações e reorienta 

as operações de serviços em prol dos cidadãos [Kannabiran et al. 2004]. A essência do 

CzRM é alterar a estrutura burocrática das organizações, para uma filosofia centrada no 

cidadão. O CzRM melhora o relacionamento das organizações com os seus cidadãos, 

colocando o cidadão no centro da organização, dos processos, atividades e cultura. O 

Citizen Relationship Management é mais do que uma aplicação informática, é uma 

estratégia governamental [Larsen e Milakovich 2005], visando fornecer a informação certa, 

para as pessoas certas, no momento certo e de maneira correta. Através do CzRM, as 

administrações públicas têm a oportunidade de aceder e trabalhar os dados para obterem 

uma imagem precisa dos comportamentos e necessidades dos cidadãos [Kannabiran et al. 

2004]. Pretende-se com o CzRM fazer uso da informação recolhida junto dos cidadãos (de 

forma legal), para aumentar a qualidade e eficiência do serviço de atendimento, poder 

construir e fortalecer laços de cooperação entre a organização, os cidadãos e outras partes 

interessadas [Schellong 2005]. 

Frequentemente, o CzRM é apontado como o CRM aplicado ao cidadão. Na 

verdade, existe uma semelhança semântica, um enfoque na gestão do relacionamento e o 

recurso às mesmas tecnologias. Mas também existem diferenças: a gestão do 

relacionamento com o cidadão é mais complexa.  
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O poder local é aquele que assume maior relevância pela proximidade com o 

cidadão, pelo que é este o objeto desta tese. Assim, antes de pensar em qualquer aspeto 

tecnológico ou operacional, convém refletir na própria relação entre o poder local 

autárquico e o cidadão e lançar as seguintes questões [Xavier et al. 2003]: ao longo de uma 

vida inteira, quantas vezes um munícipe tem de se dirigir à sua Câmara Municipal? E à sua 

Junta de Freguesia? Quantas interações gera? Se existem poucas interações através dos 

sistemas analógicos, porque irão estas aumentar com o recurso aos sistemas digitais ou a 

estruturas como os centros de contacto? Que informação sobre o cidadão é detida pelas 

estruturas do poder local? De onde provém essa informação? Como é registada e 

atualizada?  

O CRM permite responder às questões formuladas, ou seja, é um sistema cujo foco 

é o cidadão, considerando a aquisição, a transação, o atendimento, a retenção e a 

construção de um relacionamento de longo prazo com os cidadãos.  

O projeto de implementação de sistemas CRM deve ter em atenção diversos fatores 

de sucesso, de acordo às circunstâncias e motivações da atividade CRM em cada 

organização. De notar que os fatores de sucesso influenciam de forma diferente cada 

organização [Hustad e Olsen 2013]. 

Devido a serem muitos os fatores de sucesso a ter em consideração na 

implementação do CRM e ao facto dos mesmos não se encontrarem sistematizados, 

defende-se na presente tese a necessidade de desenvolver um novo modelo de fatores 

influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios, sendo essa a sua 

principal finalidade.  

Para além deste objetivo principal esperam-se alcançar, complementarmente, os 

seguintes contributos: 

 Contextualização dos obstáculos existentes nos municípios relativamente à 

interação com os cidadãos; 

 Caraterização do CRM e da importância dos sistemas CRM na reestruturação 

dos processos internos, serviços de atendimento, tratamento e unificação da 

informação, desburocratização dos processos, visão única do munícipe e 

aproximação do Município aos munícipes; 
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 Identificação dos fatores influenciadores na adoção de sistemas CRM; 

 Desenvolvimento de um modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção 

de sistemas CRM, visando criar um documento que proporcione apoio aos 

municípios neste tipo de empreendimento.  

 

1.3. Síntese da metodologia de investigação 

Como metodologia de investigação foi adotada a Design Science Research (DSR), 

que envolve construir, investigar, validar e avaliar artefactos, tais como construtos, 

modelos e métodos para a resolução de problemas práticos. Também o estudo de métodos, 

de comportamentos e de melhores práticas relacionadas com a análise do problema e com 

o processo de desenvolvimento de artefacto são abrangidos [Vaishnavi e Kuechler 2015]. 

A aplicação da metodologia Design Science Research no processo de investigação 

permitiu a organização e caraterização do trabalho por etapas, ou seja, a tomada de 

consciência do problema, a formalização de sugestões, o desenvolvimento e conceção do 

modelo, a avaliação dos artefactos e a reflexão para as conclusões e comunicação dos 

resultados para discussão. 

A tomada de consciência do problema foi a etapa que possibilitou constatar a falta 

de um modelo que auxilie os municípios a estruturarem os seus projetos de CRM tendo por 

referência os fatores de sucesso relevantes. 

Após a contextualização do trabalho, procedeu-se à revisão da literatura e à 

preliminar consulta em algumas organizações. O objetivo foi identificar soluções para a 

resolução do problema em foco. 

No desenvolvimento, procurou-se elaborar o modelo proposto na etapa anterior, 

para solucionar o problema identificado. Desta etapa resultou um novo modelo de fatores 

influenciadores de sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios. 

Após o desenvolvimento do modelo, o mesmo foi avaliado e complementado a 

partir da observação a cada um dos fatores considerados influenciadores e de sucesso, a 

sua importância e influência na adoção e implementação do sistema CRM pelos 
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municípios e fornecedores. A etapa da avaliação serviu para considerar a necessidade de 

reajustes ou problemas a resolver. 

Por último, considerou-se a etapa da reflexão. Esta etapa incluiu a comunicação dos 

resultados.   

  

1.4. Organização da dissertação 

A dissertação está organizada em seis capítulos, conforme apresentado na figura 

1.1. Os seis capítulos abordam os assuntos relacionados com os objetivos definidos. 

No capítulo 1 é feita a introdução geral do tema da tese. Começa-se por referir a 

importância da informação nos municípios e a dificuldade que estes enfrentam na gestão 

da informação. Também são abordadas as causas que condicionam a adoção de sistemas 

CRM. Apresentam-se as motivações para o desenvolvimento do presente trabalho, os 

objetivos a alcançar, bem como os principais contributos esperados. Por último, é 

apresentada uma síntese do processo de investigação seguido para atingir os objetivos 

propostos. O capítulo é finalizado com a descrição da organização da tese. 

Os capítulos 2 e 3, de revisão, alicerçam o trabalho realizado. O capítulo 2, 

subordinado ao tema “Sistemas CRM”, descreve conceitos fundamentais do CRM. É 

apresentada a importância da adoção de sistemas CRM pelas organizações. O terceiro 

capítulo apresenta o processo de implementação do CRM, as fases de adoção e o CzRM, 

ou seja, a “versão” do CRM para instituições públicas. Também são abordados os vários 

processos de adoção e implementação.  

No capítulo 4 é apresentada uma síntese da revisão da literatura desenvolvida nos 

capítulos 2 e 3, focando o conjunto de fatores influenciadores para a implementação de 

sistemas CRM. 

O Capítulo 5 apresenta o estudo empírico realizado com a participação de diversos 

municípios e fornecedores de CRM. Apresenta também um novo modelo de fatores 

influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios. Identifica-se um 

conjunto de fatores influenciadores que suportam a adoção dos sistemas CRM. Os fatores 

estão organizados nas seguintes fases: Pré-adoção; Adoção; e Pós-adoção. 
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Por último, no capítulo 6, são deixadas algumas considerações finais, a síntese do 

trabalho desenvolvido e identificadas as principais contribuições, bem como oportunidades 

de trabalho futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Organização da dissertação 
 

  

Capítulo 1 

Introdução 

Capítulos 2 e 3 

Sistemas CRM; Sistemas CzRM 

Capítulo 4 

Fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM 

Capítulo 6 

Considerações finais 

Capítulo 5 

Modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em 

municípios 
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Capítulo 2 

2. Sistemas CRM 

Este capítulo apresenta uma revisão do estado da arte sobre sistemas CRM, 

incluindo conceitos relevantes, processos e estratégias para a implementação dos sistemas 

CRM e modelos de melhores práticas. Também é apresentada uma reflexão crítica. 

 

2.1. Contexto 

No decorrer do século XXI tem-se assistido a uma evolução da implementação das 

tecnologias e sistemas de informação à escala global. Tal decorre em boa parte da mudança 

de mentalidade, atitude e exigência, verificadas em diversos sectores da sociedade, ao nível 

económico, social, cultural, político e outros. Quer as organizações públicas, quer as 

empresas, têm presente a necessidade de adotar uma atitude proactiva e de disponibilizar 

meios que permitam aos cidadãos e clientes acesso à informação necessária de forma 

atempada e otimizada, através de vários canais de comunicação e interação. 

A informação e o conhecimento atingiram nos últimos anos uma importância 

central nas organizações, principalmente no contexto da implementação de estratégias da 

satisfação dos clientes, da melhoria contínua dos processos, da inovação na prestação de 

serviços, e medição do desempenho organizacional. 

Perante o potencial das TI, as organizações integram-nas, quer através da 

otimização do seu funcionamento interno ou comunicação com parceiros de negócio, quer 

induzindo alterações ao nível do próprio negócio, tornando-as assim num dos instrumentos 

mais valiosos da gestão moderna [MSI 2004]. 

No entanto, com a simples adoção de TI não é garantida a obtenção de vantagens 

competitivas, não existindo uma relação direta entre a sua adoção e a obtenção de 

rendimento, dependendo a concretização deste último do modo como a mesma é utilizada 

[Amaral 1994]. À medida que todas as organizações têm acesso à mesma base tecnológica, 

grande parte da sua influência será resultado de uma gestão e uso criativos [Varajão 1998]. 
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As TI representam um elemento preponderante para trazer competitividade às 

empresas. Também ao nível da Administração Pública, políticos e profissionais da 

administração reconhecem as TI como um instrumento fundamental para a reforma e 

transformação do sector público. 

Segundo O´Brien e Marakas [2008] as TI englobam a componente informática 

tradicional (hardware e software), bem como os sistemas de telecomunicações e redes. O 

investimento em SI e TI pode envolver a compra de hardware, software, serviços de 

comunicações ou serviços de desenvolvimento de soluções à medida, recorrendo a recursos 

internos ou a fornecedores externos (outsourcing), cujo objetivo visa melhorar o sistema de 

informação de uma organização [Serrano et al. 2004]. 

A implementação de novas TI deve permitir a integração com outras aplicações ou 

ferramentas de gestão já existentes. A organização, ao tomar a decisão estratégica de 

adotar uma nova TI, deve estar preparada para a sua integração com outros sistemas, para 

que obtenha benefícios a médio e a longo prazo [Applegate et al. 2007]. 

Alguns exemplos de aplicações empresariais são: ERP (Enterprise Resource 

Planning); CRM (Customer Relationship Management); SCM (Supply Chain 

Management); e outras aplicações como, por exemplo, software EAI (Enterprise 

Application Integration), Business Intelligence e Gestão Documental. 

As TI permitem melhorar o desempenho das organizações públicas, tal como 

sucede com as empresas privadas [Bannister, Landsbergen e Wolken 2001]. A tecnologia 

CRM, por exemplo, tem a capacidade de integrar as funções provenientes do atendimento 

aos clientes e de centralizar toda a informação gerada. Esta tecnologia contribui para 

reduzir e eliminar a redundância da informação, bem como a criação de “ilhas” de 

informação nos serviços e departamentos. Permite também uma melhor identificação das 

necessidades dos cidadãos, tal como sucede com as empresas. 

A adoção de CRM envolve tecnologia, estratégia e uma filosofia de 

relacionamento, que permite às organizações públicas obterem o máximo de informação 

organizada, proveniente dos cidadãos e, ao mesmo tempo, possibilita a produção e 

disponibilização de informação de forma orientada, atempada e com qualidade. 
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O dinamismo e o ritmo de mutação do mundo dos negócios exigem que as pessoas 

e as organizações consigam efetuar mais tarefas em menor tempo, visando a execução de 

atividades com qualidade. 

Uma sociedade em constante mudança coloca um permanente desafio às 

organizações. As TI, das quais o computador e a Internet são dois expoentes máximos, são 

um dos fatores mais salientes dessa mudança acelerada, a que as organizações têm de ser 

capazes de se antecipar, reagir rapidamente e até mesmo promover. 

No contexto dos municípios os sistemas CRM visam integrar os processos de 

negócio para evitar a dispersão de dados sobre os cidadãos, evitando também a 

redundância. Envolvem a captura, processamento, análise e distribuição de dados 

referentes a cidadãos. Permitem a integração da gestão de contactos, marketing, serviços 

de atendimento e suporte aos cidadãos. 

 

2.2. Conceitos de CRM 

O CRM (Customer Relationship Management) emerge como uma estratégia 

voltada para o entendimento e a antecipação das necessidades dos clientes atuais e 

potenciais de uma organização. 

O CRM é muitas vezes incorretamente equiparado a uma “mera” iniciativa 

tecnológica, o que conduz não poucas vezes ao fracasso do investimento [Kale 2004]. 

A forma como o CRM é definido não é meramente semântica. A sua definição afeta 

significativamente a forma como toda a organização aceita as práticas de CRM. Do ponto 

de vista estratégico, o CRM não é simplesmente uma solução de TI que tem como suporte 

uma base de dados de clientes. Pelo contrário, envolve uma visão estratégica do negócio, 

determina o valor do cliente num ambiente multicanal, adequa-se à gestão da informação 

de clientes, entre outras [Buttle 2001; Glazer 1997; Singh e Agrawal 2003; Swift 2000]. 

Para Swift [2000], as organizações beneficiam ao adotarem uma definição de CRM 

estratégico, devendo o CRM ser utilizado por toda a organização. Este autor, após a 

realização de diversos estudos, concluiu que uma boa definição para o CRM é a seguinte: 

CRM é uma abordagem estratégica que se preocupa com a criação de valor para a 
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organização, através do desenvolvimento de relações apropriadas com os principais 

clientes. O CRM une o potencial das estratégias de marketing de relacionamento e de TI, 

para criar valor e estabelecer relacionamentos de longo prazo com os clientes e outras 

partes interessadas. O CRM oferece melhores oportunidades para utilizar a informação, 

tanto para compreender os clientes, como para criar valor. Isto exige a integração dos 

vários processos organizacionais, de pessoas, operações, recursos de marketing e 

tecnologia. 

A definição apresentada ilustra o papel funcional e transversal que o CRM 

representa na organização. 

Segundo Frow e Payne [2009], o CRM caracteriza-se por ser uma abordagem 

estratégica, relacionada com a criação de valor para a organização, através da interação e 

relacionamento com os cidadãos. O foco do CRM é a construção de relações com os 

cidadãos que conduz à sua fidelização e permite criar valor para a organização e para os 

cidadãos [Larsen e Milakovich 2005]. 

A estratégia de implementação do CRM passa por analisar a cultura da empresa, 

começando por definir os objetivos e a visão dos resultados esperados. É necessário saber a 

situação atual e se é possível seguir o caminho pretendido. Após definidos os objetivos, 

deve desenvolver-se o plano que deverá focar aspetos como a revisão da estrutura 

organizacional, os estilos de liderança, os processos de gestão e a transformação da 

mentalidade interna da empresa, completamente centrada no cliente, informando todo o 

staff e motivando-o para prevenir resistência à mudança [Bretzke 2008]. Devem ser tidas 

em conta as várias fases do ciclo de vida do cliente na preparação do plano, na medida em 

que diferentes tipos de estratégias terão que ser utilizados consoante se queira aliciar 

potenciais clientes, desenvolver as relações já existentes, ou reter os clientes [Kamakura e 

Mela 2005]. 

A coordenação multifacetada de processos, software e hardware, conduz à 

conceção de uma solução de CRM, permitindo a solidificação de relações a longo prazo 

das organizações com os clientes, bem como à transformação dos processos de negócio 

[Ado et al. 2015; Bose 2002]. 
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2.3. Processos de CRM 

Com o CRM os processos de negócio devem ser abordados de forma diferente do 

convencional. Ou seja, deve ser considerada uma reengenharia dos próprios processos e os 

mesmos repensados numa lógica centrada nos clientes [Gartnet 2001]. Também Kale 

[2004] apoia esta visão e argumenta que o aspeto crítico do CRM envolve a identificação 

de todos os processos estratégicos que ocorrem na interação da organização com os seus 

clientes. Para enfrentar o desafio de adotar uma nova abordagem aos processos de CRM, o 

objetivo passa por identificar os principais processos genéricos relevantes para o CRM. 

Alguns autores propõem que os processos deverão compreender um pequeno 

conjunto de tarefas críticas que permitam a execução dos objetivos da organização. Cada 

processo deve contribuir para a criação de valor e ter um objetivo estratégico. 

Na perspetiva de alguns autores, a ausência de uma estratégica de CRM conduz a 

resultados dececionantes em muitas iniciativas de CRM [Rigby et al. 2002]. 

Uma estratégia de CRM deve ser bem planeada e adequada à situação da 

organização, refletindo a orientação e objetivos da estratégia do negócio [Hasanian et al. 

2015; Valmohammadi 2010]. 

Para Winer [2001] desenvolver um modelo básico obedece a um conjunto de sete 

componentes: uma base de dados com o registo das atividades dos clientes; análise à base 

de dados; dados resultantes das análises; decisões sobre quais os clientes-alvo; ferramentas 

direcionadas para os clientes-alvo; questões de privacidade; e métricas para medir o 

sucesso do CRM. Defende ainda o mesmo autor que as organizações precisam de obter 

informações e conhecimentos sobre marketing de relacionamento e CRM a partir de uma 

única estrutura baseada em processos, que forneçam ideias práticas, para obtenção de 

maior sucesso com o desenvolvimento e implementação da estratégia de CRM. 

 

2.3.1. Identificação de processos para a estrutura CRM 

Para a estrutura de CRM, consideram Payne e Frow [2005] que: 

 Para alguns autores o método interativo permite identificar processos, dos quais 

se destacam: o processo de desenvolvimento estratégico, o processo de criação 
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de valor, o processo de integração multicanal, o processo de gestão da 

informação, e o processo de avaliação de desempenho; 

 O conjunto de processos interativos estratégicos, inicia com a revisão detalhada 

da estratégia da organização e conclui com uma melhoria dos resultados de 

negócios (processo de avaliação de desempenho). O conceito de vantagem 

competitiva decorre da criação de valor para o cliente e para os negócios da 

organização, utilizando para o efeito o conceito de marketing. Para as 

organizações, a atividade de CRM envolve a recolha de informação do cliente e 

outros dados relevantes, para criar valor na relação duradoura com o cliente, 

através do processo de integração multicanal. 

 

2.3.2. Estratégias organizacionais com base no CRM 

As organizações devem considerar vários fatores que conduzam aos objetivos do 

negócio, ou seja, a aquisição, retenção, satisfação, fidelização e melhoria do serviço 

prestado aos clientes. Também é importante a gestão do relacionamento com o cliente, que 

inclui aumentar a satisfação e a retenção dos clientes, bem como a manutenção e promoção 

da relação [Palmer et al. 2005]. 

Para as organizações, a estratégia de negócio determina a forma como será 

desenvolvida a estratégia de relação com os clientes, bem como deve evoluir no tempo. O 

processo de estratégia numa organização pode começar pela revisão da articulação dos 

processos internos da organização, especialmente no que se refere ao CRM. 

Sequencialmente, definem-se os ambientes de negócio e competitivo da organização 

[Davidson 2001]. 

Considerando que a estratégia de negócio é geralmente da responsabilidade do 

diretor executivo ou do conselho de administração, a estratégia de clientes é tipicamente da 

responsabilidade do departamento de marketing. Apesar do CRM exigir uma abordagem 

interfuncional, muitas vezes é utilizado em funções de base funcional, incluindo as TI e o 

Marketing. Quando diferentes departamentos estão envolvidos nas duas áreas do 

desenvolvimento estratégico (organização e clientes), a ênfase especial deve ser colocada 

sobre o alinhamento e integração da estratégia de negócios [Payne e Frow 2005]. 
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O processo de implementação de atividades estratégicas através do sistema CRM, 

envolve o uso estratégico da informação, processos, tecnologia e pessoas para gerir o 

relacionamento do cliente com a organização, durante o ciclo de vida do cliente na 

organização [Kincaid 2003]. 

O CRM é também uma estratégia de negócio, devendo ser contínuo, repetidamente 

mensurado e analisado, devido à velocidade da evolução dos requisitos e necessidades do 

cliente. Tem por base um conjunto de conceitos, ferramentas e processos, permitindo à 

empresa atender os requisitos dos clientes em tempo real, disseminando as informações 

dos clientes por todos os setores de atividade da empresa, para que o tratamento seja 

uniforme em qualquer local em que for atendido. Também é necessário que os recursos 

humanos disponíveis na empresa recebam formação suficiente para integrar a área do 

atendimento. As operações de CRM têm os seguintes domínios de abrangência [Valente 

2002]: 1- suporte às vendas, em que se incluem os recursos de integração de canais de 

vendas, a configuração dos pedidos e a gestão de oportunidades; 2- suporte ao serviço pós-

venda a clientes, os call centers e os serviços de atendimento a clientes; 3- suporte ao 

marketing, a gestão de campanhas, segmentação e posicionamento de clientes, avaliação 

do valor do cliente, satisfação dos clientes e a base de dados detalhada com informações 

dos clientes. 

O relacionamento e a satisfação dos clientes constituem o ponto central da 

estratégia organizacional. A filosofia de gestão requer frequentemente mudança na cultura 

corporativa e uma nova postura da gestão de topo. Na contextualização do que foi referido, 

podem identificar-se alguns fatores críticos de sucesso relacionados com o CRM [Xavier e 

Dornelas 2006]:  

 Definição de uma estratégia para o CRM. A competitividade crescente entre 

empresas e a globalização dos mercados tornaram os clientes mais exigentes. As 

organizações criaram estratégias de produção orientadas para os clientes. A 

colocação no mercado de produtos de alta qualidade e a preços baixos passou a 

ser a condição mínima para o consumidor estar satisfeito e permitir a sua 

fidelização à organização. A partir desse momento a gestão de relacionamento 

com o cliente é imprescindível. O gerir do relacionamento com o cliente é 
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concretizado através da estratégia de CRM, a qual considera o uso inteligente da 

informação e a integração dos diversos setores de atividade da empresa, para 

garantir um relacionamento duradouro e estável com o cliente [Bretzke 2008]. 

Há a necessidade de construir um equilíbrio entre a estratégia da organização e o 

bom relacionamento com o cliente, através da interligação dos setores de 

atividade da empresa, conduzindo à fidelização e satisfação dos clientes;  

 Agregação de valor ao cliente. Sheth e Parvatiyar [1995] consideram que o 

CRM integra os parceiros envolvidos na cadeia de valor, desenvolvendo uma 

interação que vai para além de uma simples transação. Ao contrário de 

competição e conflito, deve existir uma cooperação mútua entre clientes e 

empresa. A interdependência deve substituir a independência recíproca das 

relações. Para Ryals [2005] a implementação de atividades de CRM gera melhor 

desempenho da empresa quando os gestores estão focados na maximização do 

valor dos clientes. O maior conhecimento do valor dos clientes deve conduzir a 

mudanças na própria forma de gerir o relacionamento com os mesmos; 

 Para além da fronteira organizacional. A implementação do conceito de CRM 

na organização assume relevância estratégica. A cultura, os objetivos, a estrutura 

organizacional, os processos e as políticas de recursos humanos precisam estar 

alinhados ao objetivo de alcançar uma vantagem competitiva que decorre da 

capacidade de relacionamento com o mercado e atender da melhor forma as suas 

necessidades e desejos [Peppers e Rogers 2000]. Consequentemente, é 

fundamental manter as pessoas afetas ao CRM informadas sobre cada estágio do 

processo, desde a implementação até os resultados finais, enfatizando os ganhos 

que este processo pode trazer, tanto para a organização, quanto para os clientes. 

Se os colaboradores da empresa tiverem a consciência de que os benefícios 

mútuos e as facilidades trazidas pelo CRM poderão ser maximizados, a 

resistência na implementação pode ser diminuída aumentando as oportunidades 

de sucesso; 

 Formação dos colaboradores. A formação aos colaboradores que contactam 

diretamente com o CRM é imprescindível. Todas as partes envolvidas deverão 

saber qual é o retorno esperado da utilização do CRM. A formação também 
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permite maior facilidade no relacionamento diário com o cliente e a qualidade 

dos serviços prestados aumenta. Segundo Brown [2001] a primeira etapa da 

formação deve oferecer uma compreensão da estratégia de negócio do CRM; 

após esta etapa, a atenção deve ser voltada para a tecnologia, proporcionando um 

estudo e formação para que os colaboradores compreendam como funciona a 

ferramenta de CRM. A formação permite um atendimento mais ágil aos clientes, 

garantindo a eficácia e a eficiência no processo de atendimento; 

 Valor e diferenciação dos clientes. É importante na implementação do CRM 

saber identificar e diferenciar cada cliente. Segundo Valente [2002], o primeiro 

passo para o relacionamento com clientes é identificar os que apresentam maior 

valor, bem como os que têm potencial para aumentar o seu valor. Várias 

empresas possuem essas informações, mas não são utilizadas de forma conjunta, 

perdendo a sua eficácia. Com o processo de identificação concluído, Damacena 

e Pedron [2004] afirmam que a organização deve atribuir importância 

diferenciada a clientes que representam valores diferenciados à organização. A 

partir da diferenciação é possível estabelecer estratégias para melhorar a 

interação pela personalização do atendimento, onde é possível oferecer 

diferentes propostas e opções para os clientes de acordo com seus interesses e 

perspetivas; 

 Envolvimento dos utilizadores. Consiste em envolver o utilizador no processo 

de implementação, onde pode observar e interagir diretamente com o CRM 

desde o início. O utilizador pode também entender e compreender melhor o 

funcionamento do sistema CRM. Para Dominguez [2001] esta medida evita uma 

possível falha de comunicação entre o utilizador e quem implementa o sistema. 

Também faz com que o utilizador entenda a sua função dentro da estratégia 

CRM e compreenda a importância e vantagem da implementação, tornando-o 

mais efetivo e apto a alcançar os objetivos do CRM; 

 Integração dos setores de atividade da empresa. Os vários setores de uma 

empresa possuem diferentes objetivos. Segundo Mendoza e Chenluis [2007] 

todos os setores são parte integrante de uma entidade e devem comunicar, 

contribuindo com todas as informações possíveis e adquiridas a partir do 
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relacionamento com o cliente. Damacena e Pedron [2004] salientam que as 

pessoas devem estar integradas e a trabalhar nos conteúdos da informação, 

criando um sentido comum e partilhando a informação entre os diversos setores 

da empresa, para atingir um nível superior na prestação de serviços. Este factor é 

um dos maiores desafios no CRM, exigindo uma grande mudança 

organizacional; 

 Apoio da gestão de topo/administração. Segundo Damacena e Pedron [2004], 

este factor é decisivo para o sucesso dos projetos de implementação do CRM. A 

gestão de topo ou administração deve assumir o compromisso de colocar o CRM 

como uma prioridade para a organização. Informar todos os colaboradores que a 

implementação do sistema CRM é prioritária para a organização; 

 Investimento em TI. O sucesso da implementação de um sistema CRM, 

depende muito do investimento contínuo em tecnologias da informação. Para 

Damacena e Pedron [2004], a escolha de uma boa ferramenta permite maior 

competitividade sobre as outras empresas. Também é importante que exista um 

constante investimento em TI, pois é a partir desta área que é feita a gestão das 

informações críticas para o sistema. Chen e Popovich [2003] consideram que um 

bom investimento em TI deve considerar os seguintes aspetos: 1 - acesso rápido 

e conciso à informação para facilitar as respostas ao cliente; 2 - qualidade dos 

dados, evitando dados desnecessários e duplicados; 3 - extrair e tratar dados de 

uma forma mais eficiente; 4 - maior capacidade nas análises e previsões. 

O sistema CRM facilita os processos e atividades de negócio orientados para o 

cliente, a gestão eficaz das tecnologias da informação, o envolvimento da organização no 

alinhamento estratégico e corporativo para a conceção dos processos de negócio de apoio à 

gestão [Bull 2010; Goodhue et al. 2002; Reychav e Weisberg 2009]. 

As empresas, para atenderem às várias necessidades, tendem a adotar estratégias 

diferenciadas de marketing, orientadas para o cliente, para ganhar vantagens competitivas. 

O CRM é um exemplo específico adotado pelas empresas, para criar e gerir 

relacionamentos com os clientes de forma eficaz, através da análise detalhada e precisa de 

padrões de consumo, utilizando várias tecnologias da informação [Anderson Consulting 
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1998; Buttle 1996; Gefen e Ridings 2002; Ngai 2005]. Estabelecendo as melhores relações 

com os clientes, tal conduz à fidelização, retenção e a rentabilidade dos mesmos.  

De acordo com Swift [2001], CRM é uma abordagem empresarial para atender e 

influenciar o comportamento dos clientes através das transações e comunicações, melhorar 

a aquisição, retenção, fidelização dos clientes, bem como melhorar os resultados. 

O sistema CRM é uma ferramenta para entender e influenciar o comportamento dos 

clientes, através de comunicações significativas para melhorar além da retenção, as 

compras, a lealdade e o lucro. As iniciativas de CRM relacionam-se com uma filosofia de 

negócios que alinha as atividades da empresa com as necessidades dos clientes. O CRM 

exige uma visão de negócio centrada no cliente e uma cultura para apoiar o marketing, 

vendas e serviços [Swift 2001]. O principal objetivo é otimizar o valor do cliente durante o 

ciclo de vida da interação.  

Para Kincaid [2003], CRM significa o uso estratégico da informação, processos, 

tecnologia e pessoas, para gerir o relacionamento do cliente com a empresa, durante o ciclo 

de vida do cliente. De acordo com Ko et al. [2004], o CRM também é definido como uma 

estratégia de gestão integrada para gerir com eficiência os clientes, fornecendo produtos e 

serviços personalizados e maximizando o valor dos clientes durante todo o ciclo de vida. 

Nas operações envolvidas no CRM estão implícitos três aspetos fundamentais 

[Deck 2001]: orientação para o mercado; tecnologia da informação; e integração. A 

tecnologia facilita a interação entre a organização e os seus clientes, permite uma maior 

eficiência de funcionamento dos call centers, auxilia a equipa de vendas, descobre novos 

clientes, simplifica o marketing e os processos de vendas. O CRM também permite uma 

abordagem integrada em aspetos importantes do relacionamento com os clientes e na 

adição de valor às várias ações desenvolvidas. 

O CRM é uma aplicação estratégica de pessoas, processos e tecnologia para 

melhorar, sustentar e rentabilizar o relacionamento com clientes e parceiros. Permite 

também conhecer melhor os clientes e o valor que representam para as organizações 

[Skaates e Seppanen 2002]. 
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O CRM tem a capacidade de facilitar a comunicação das tomadas de decisões e 

prestação de serviços, de forma consistente e com qualidade, a todas as partes interessadas 

[Andrade 2003]. Auxilia as empresas a melhorar a sua interação com os clientes, atrair os 

clientes mais rentáveis e estabelecer um relacionamento mais forte e duradouro com os 

mesmos [Falk 2004]. A filosofia do CRM utiliza práticas recomendadas, ou seja, a 

informação recolhida a partir dos clientes tem muito valor e é considerado um ativo 

corporativo. O CRM apoia e auxilia as empresas a implementar estratégias e soluções para 

melhorar a forma de prestar serviços e comunicar com os clientes [Skaates e Seppanen 

2002]. 

Os clientes e as empresas interagem com frequência. As empresas podem ter ao seu 

dispor soluções de CRM, que facilitam o relacionamento com os clientes e permitem 

captar e analisar quantidades massivas de informações dos clientes. A informação e as 

tecnologias da comunicação permitem reunir dados consolidados dos clientes para serem 

tratados e analisados a uma escala sem precedentes. No entanto, ao CRM exige-se mais do 

que a mera utilização de tecnologias da informação e comunicação. No processo de CRM 

o cliente deve tornar-se o foco da organização. Todos os colaboradores da organização 

devem entender e tratar os dados a partilhar pelo CRM, para criar valor para a organização 

e para o cliente [Rygielski et al. 2002; Piccoli et al. 2003]. 

O CRM é considerado um processo estratégico que permite criar um conjunto de 

relacionamentos a partir dos quais é possível maximizar o lucro. Utiliza ferramentas 

tecnológicas e procura fomentar relacionamentos de partilha, conduzindo à necessidade da 

utilização de tecnologia que dá apoio e suporte ao marketing relacional e à gestão do 

relacionamento com os clientes e empresas, fomentar a sua fidelização e aumentar o lucro 

[Zablah et al. 2004]. 

A adoção de um sistema CRM é visto como um mecanismo que permite aos 

gestores a formalização de estratégias e tomadas de decisão, baseadas em perfis individuais 

de cada cliente, para capitalizar o potencial de negócios de cada consumidor [Ellinger et al. 

1999; Shaw et al. 2001]. Há também quem defenda que o CRM serve para extrair 

informação precisa e sensível sobre o cliente, que permite a segmentação dos clientes e 

melhor definição das estratégias [Dibb e Simkin 2001; Emmelhainz e Kavan 1999; Raghu 
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et al. 2001] ou a obtenção de produtos inovadores com maior relevância para o mercado 

[Rowley e Slack 2001; Wind e Rangaswamy 2001]. 

Para ser eficaz, uma estratégia CRM deve abranger e integrar muitas das atividades 

voltadas para o cliente. Deverá garantir a boa interação do cliente com a organização, 

independentemente do local, do momento, ou de como o procedimento acontece. O 

contacto deve ser personalizado, consistente e demonstrar que a organização obtém toda a 

informação sobre o valor do cliente. Podem ser identificados os seguintes fatores para a 

estratégia de negócio [Ozgener 2001; Andrade 2003]: 

 Reunir e integrar informações sobre os clientes; 

 Criar e manter a base de clientes da organização; 

 Desenvolver um relacionamento mais próximo com os clientes; 

 Aumentar a satisfação dos clientes; 

 Diminuir os custos de aquisição dos clientes; 

 Garantir vantagem competitiva sustentável; 

 Maximizar a rentabilidade devido ao aumento das vendas; 

 Aumentar a fidelidade do cliente como resultado de serviço mais personalizado e 

eficiente; 

 Permitir a micro-segmentação dos mercados de acordo com as necessidades e 

desejos dos clientes; 

 Colaborar com os clientes para a criação de valor comum; 

 Obter resultados a partir das atividades de Data Mining; 

 Apoiar os esforços de vendas eficazes, por meio de melhor gestão do processo 

de vendas. 

O CRM é uma filosofia e estratégia de negócios, apoiada por um sistema e 

tecnologia, que é desenhada para melhorar as interações humanas num ambiente de 

negócios [Greenberg 2004]. 

O CRM é uma “filosofia de negócio” orientada para a importância dos clientes no 

sucesso das organizações. Devido a essa importância, os mesmos devem ser monitorizados 

através de ferramentas de marketing de relacionamento, para que as organizações possam 
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conhecer os problemas e necessidades dos clientes, servi-los da melhor maneira, e 

consequentemente reter e fidelizar os clientes no longo prazo [Nogueira, Mazzon e Terra 

2008]. 

O CRM envolve os clientes pela interação colaborativa, oferece valor e benefício 

mútuo através de um ambiente de negócios confiável e transparente. O CRM disponibiliza 

ferramentas e estratégias necessárias para apoiar os clientes e empresas. Altera a forma e a 

natureza de como é recolhida a informação dos clientes e também como podem as 

organizações utilizar e aplicar essa mesma informação. As informações advêm da interação 

entre os clientes e a organização, bem como da segmentação do mercado em que os 

mesmos estão incluídos [Greenberg 2010]. O CRM permite à organização ter a capacidade 

de atender às necessidades individuais dos seus clientes e, ao mesmo tempo, satisfazer os 

objetivos dos seus próprios planos de negócios. Procura também o envolvimento dos 

clientes [Garcia-Crespo et al. 2010]. 

As características do CRM, segundo [Greenberg 2010] são as seguintes: 

 Integração total dos clientes na cadeia de valor da organização, como parte ativa; 

 As interações com os clientes são incentivadas através da autenticidade e 

transparência; 

 O conhecimento é utilizado no contexto de partilha entre clientes e organizações; 

 Os processos da organização são modelados a partir do ponto de vista dos 

clientes; 

 Os dados e o comportamento recolhidos contribuem com informações a serem 

englobadas no ecossistema de negócio dos clientes; 

 A estratégia de negócio é um agregador de experiências, produtos, serviços, 

ferramentas e conhecimentos para o cliente; 

 A propriedade intelectual, que é possível criar com o cliente, parceiro, 

fornecedor e outros, também é partilhada em conjunto; 

 O processo de negócio é focado em ambientes e experiências que envolvem os 

clientes; 

 O foco da tecnologia está nas áreas operacionais, colaboração com o cliente e 

integrado na cadeia de valor. 
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Consequentemente, mudanças rápidas no ambiente competitivo forçaram as 

organizações a repensar a forma de fazer negócios. Portanto, o CRM, que é de carácter 

estratégico, em grande parte é considerado uma opção eficaz [Feinberg et al. 2002]. 

O CRM pode também ser definido como um processo dinâmico de gestão de 

relacionamento cliente-empresa, de tal forma que os clientes podem optar por efetuar 

trocas comerciais com a empresa, bem como efetuar trocas sem fins lucrativos para com a 

empresa [Bergeron 2002]. 

Para Fangming e Steven [2004], e Verhoef [2002] o CRM é uma estratégia de 

negócios que envolve toda a organização, projetado para otimizar a satisfação dos clientes 

em todos os segmentos de mercado. Utiliza processos e tecnologia, que permitem à 

organização recolher informações dos clientes e transformá-las em conhecimento 

[Fayerman 2002]. 

O CRM tornou-se popular e as empresas têm vindo a investir em projetos deste tipo 

de sistema. Os resultados mais importantes obtidos através de estudos efetuados a projetos 

de CRM podem ser considerados os seguintes [Buttle 2004; Eid 2007; Jones et al. 2005; 

Ko et al. 2008; Reinartz et al. 2004; Richard et al. 2007; Roh et al. 2005; Rust et al. 2001; 

Sheth e Sharma 2001; Verhoef 2002]: melhoria na eficiência; redução de custos; maior 

rentabilidade; aumento nas vendas; maior valor para o cliente; satisfação do cliente; e 

melhoria da fidelidade do cliente. 

A mudança de requisitos, atitudes e objetivos verificados nos clientes obrigam cada 

vez mais as organizações a adotarem sistemas CRM. Este pode ser o principal meio através 

do qual as organizações podem enfrentar os desafios, e é capaz de ajudá-las a compreender 

os objetivos, desejos e procura dos clientes, bem como a ganhar vantagens competitivas 

[Anderson 2002; Anderson e Kerr 2001].  

A melhoria do desempenho das organizações depende muito da implementação e 

desenvolvimento da tecnologia, conjuntamente com os recursos das organizações. 

Especificamente a tecnologia de CRM pode melhorar o desempenho das organizações 

através da orientação dos negócios para os clientes, ao nível do marketing, vendas e 

serviços [Jayachandran et al. 2005; Karimi et al. 2001]. 
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A partir da aquisição e análise dos dados dos clientes, os sistemas CRM permitem 

às organizações combinar o que é obtido a partir do contacto com o cliente, analisar o valor 

do cliente, as necessidades estratégicas, os produtos de mercado ou serviços, permitindo 

uma melhoria da satisfação do cliente, contribuindo para a sua retenção [Mithas et al. 

2005; Jayachandran et al. 2005]. 

Por conseguinte, um sistema CRM pode ser constituído por vários módulos de 

aplicações informáticas, incluindo [Karimi et al. 2001; Gefen e Ridings 2002]: CRM 

operacional, que suporta uma variedade de processos de negócios (marketing, vendas e 

prestação de serviços) orientados para o cliente; o CRM analítico, que analisa os dados 

provenientes das transações efetuadas pela organização com os clientes; o CRM 

colaborativo, que permite à organização trabalhar de perto com os clientes selecionados e 

parceiros de negócio, através do sistema CRM integrado com os sistemas corporativos 

internos e sistemas de front-end. 

A integração multicanal em CRM conduz à implementação de estratégias de 

negócio e a processos de criação de valor, e converte-os em atividades que podem agregar 

valor para os clientes [Friedman e Furey 1999; Funk 2002; Kraft 2000; Sudharshan e 

Sanchez 1998; Wagner 2000].   

A implementação bem-sucedida do CRM significa uma transformação 

organizacional, ou seja, permite ultrapassar a complexidade dos negócios, a multiplicidade 

das operações envolvidas na gestão do relacionamento com o cliente [Karimi et al. 2001]. 

A gestão integrada de canais depende da capacidade da organização a gerir a 

comunicação com os seus clientes da mesma forma, independentemente do canal utilizado 

para comunicar. Ou seja, a acessibilidade e a disponibilidade da informação deverá estar ao 

mesmo nível em qualquer tipo de canal em que há interação entre a organização e o 

cliente. Assim, a integração multicanal é um processo crítico no CRM, pois representa o 

ponto de co-criação de valor para o cliente. No entanto, a capacidade da organização 

executar com sucesso a integração de múltiplos canais é fortemente dependente da 

capacidade da organização para reunir e distribuir informações de clientes de todos os 

canais e integrá-los com outras informações relevantes [Payne e Frow 2005]. 
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A gestão da informação é um processo decisivo para a organização e preocupa-se 

com a recolha, comparação e utilização dos dados do cliente e informações provenientes de 

todos os pontos de contacto com o cliente, e em gerar uma visão do mesmo e de definição 

de respostas de marketing apropriadas. Os elementos fundamentais do processo de gestão 

da informação são a base de dados, que fornece uma memória corporativa dos clientes; 

sistemas de TI, que incluem hardware (computador), software e middleware, ferramentas 

de análise e de front-office, aplicações de back-office, que suportam as muitas atividades 

envolvidas na interface direta com os clientes, a gestão de operações internas, a 

administração e relações com fornecedores [Greenberg 2001]. 

A informação produzida e registada nas bases de dados fornece uma memória 

poderosa à empresa sobre os clientes. Por outras palavras, um sistema integrado de 

armazenamento de dados em toda a organização, capaz de analisar dados relevantes 

[Agosta e Swift 2000]. Neste contexto existem duas formas principais de armazenamento 

de dados: o data warehouse convencional; e o armazenamento de dados operacional. Este 

último armazena somente a informação necessária para fornecer uma identidade única para 

todos os clientes.  

As aplicações de front-office são tecnologias usadas pela organização para apoiar 

todas as atividades que envolvam a interface com os clientes e a gestão das comunicações 

através do call center. 

Por outro lado, a organização possui aplicações para suporte e tratamento das 

atividades de administração interna e relacionamento com fornecedores, incluindo recursos 

humanos, compras, gestão de armazém, logística e alguns processos financeiros. Uma das 

principais preocupações dos fornecedores de CRM sobre o front-office e back-office é que 

a conexão e coordenação funcionem bem, para que o relacionamento com os clientes e 

fluxo de trabalho funcionem na perfeição [Payne e Frow 2005]. 

Para a organização é importante ter disponível um processo de avaliação de 

desempenho do CRM para garantir que os objetivos estratégicos da organização em termos 

de CRM seguem um padrão adequado e aceitável na melhoria dos processos de negócio. 

Este tipo de processo permite estabelecer meios de monitorizar o desempenho do sistema 

CRM, bem como utilizar métricas para fornecer indicadores chave de desempenho. 
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Os indicadores de desempenho, são importantes para análise do desempenho do 

CRM. O ciclo de feedback existe para maximizar a melhoria do desempenho e 

aprendizagem organizacional. Considerar que o retorno obtido com as interações, ajuda a 

identificar métricas mais relevantes para a organização [Gummesson 2004]. 

 

2.4. Processo de implementação de CRM 

A tomada de decisão de adotar um sistema CRM, implica que a organização 

considere um conjunto de aspetos diversificado. Para diversos autores [Ko et al. 2004; 

Mitussis et al. 2006; Park e Park 2004; Rowley 2005], devem ser considerados os seguintes 

aspetos: 

 Desenvolver produtos através da análise à base de dados dos clientes; 

 Desenvolver produtos através do envolvimento dos clientes; 

 Desenvolver produtos personalizados; 

 Apoio e disponibilidade imediata para os clientes; 

 Gerir a fidelização dos clientes; 

 Gerir as reclamações dos clientes; 

 Desenvolver um acesso via sítio da Internet somente a membros fidelizados; 

 Desenvolver uma base de dados para os clientes; 

 Categorizar os clientes com base no consumo; 

 Personalizar os serviços em função do cliente; 

 Interoperabilidade entre as aplicações e o sistema CRM; 

 Capacidade de enviar e disponibilizar informação via e-mail; 

 Gerir clientes aniversariantes; 

 Desenvolver estratégias para a promoção das vendas; 

 Centralizar os produtos e serviços fornecidos; 

 Fornecer descontos nos preços em função do tipo de cliente; 

 Formalizar estratégias a partir da análise dos clientes. 

Diversos autores defendem que o processo de implementação de um sistema CRM, 

se inicia a partir do estágio de planeamento e respetiva avaliação (ou seja, na avaliação da 

situação da organização, definição de uma estratégia, da visão, das metas e dos objetivos a 



 

 
  31 
 

atingir) [Lindgreen 2004; Evans e Laskin 1994; Wilson 1995; Curry e Kkolou 2004; Atos 

Origin Company 2007; Reichheld 1996]. De acordo com Wilson [1995], o processo de 

formação do CRM consiste em três fases:  

1. Definição de metas e objetivos para o CRM (ex. aumentar a eficácia);  

2. Seleção de uma equipa ou parceiros;  

3. Escolha ou criação de programas (esquemas de atividades) com significado para 

a gestão de relacionamento com os clientes. 

A implementação de um sistema CRM é um processo complexo. A tabela 2.1 

apresenta diversos elementos do CRM, defendidos e propostos por diferentes autores. 

Tabela 2.1: Processos e elementos de implementação de CRM 

Adaptado de [Urbanskiene, Zostautiene e Chreptaviciene 2008] 

Autores Processos e elementos para um modelo de CRM 

[Wilson 1995]; 

[Evans e Laskin 

1994]; 

[Parvatiyar e Sheth 

2001]. 

Um modelo de CRM envolve quatro etapas de processo, 

consistindo em quatro subsistemas: 

 Processo de formação de relacionamento com o cliente; 

 Processo de administração e gestão do relacionamento; 

 Processo de avaliação relativo à atividade; 

 Processo de avaliação à melhoria do CRM. 

[Reichheld 1996] Um modelo de CRM envolve os seguintes elementos: 

 Estratégia, processos, competências, cultura, organização, 

métodos de medição e TI. 

[Oligvy One/Qci 

2001] 
Estrutura do modelo de criação de CRM: 

 Análise e avaliação da situação atual; 

 Elaboração de um projeto/plano; 

 Tecnologias; 

 Colaboradores da organização; 

 Processos; 

 Gestão de clientes; 

 Medição da eficácia; 

 Experiência dos clientes. 

[Winer 2001] Um processo de CRM em relação à comercialização é 

dividido nos seguintes elementos: 

 Criação de uma base de dados de clientes; 

 Análise da base de dados; 

 Análise e decisões sobre a escolha de clientes (segmentação); 

 Seleção dos clientes; 

 Efetuar contactos com os clientes selecionados; 

 Resultado; 

 Medição do sucesso do programa de CRM. 
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[Institute of Direct 

Marketing 2002] 
A implementação de elementos CRM: 

1. Investimento: investir de acordo com o valor do cliente; 

2. Relações: melhorar o relacionamento com os clientes a todos 

os níveis; 

3. Reputação: ter um parceiro confiável e com ética; 

4. Adequação: atender adequadamente cada cliente; 

5. Valor: criar valor a longo prazo, através dos serviços 

prestados – valor tácito; 

6. Contactos: gerir as relações em todos os contactos possíveis;  

7. Imaginação: compreender e formar uma opinião sobre os 

clientes; 

8. Cognição: para avaliar e conhecer o cliente; 

9. Tecnologia: conhecer na perfeição e aplicar a tecnologia; 

10. Intermediação: para atender um cliente ou colaborador de 

uma organização. 

[Lindgreen 2004] Um modelo de CRM envolve os seguintes elementos 

principais: 

 Avaliação de uma situação, análise da formulação da estratégia 

e implementação. 

[Chen e Popovich 

2003] 
Um modelo de implementação do CRM consiste em:  

 Tecnologias; 

 Processos; 

 Pessoas. 

[“Future Lab Business 

Consulting" 2003] 

Um modelo de CRM, consiste em: 

 Estratégia; 

 Processos; 

 Estrutura; 

 Colaboradores; 

 Tecnologias; 

 Gestão de atividades. 

[Curry e Kkolou 

2004] 
A implementação de CRM envolve os seguintes elementos: 

 Implementação da estratégia (implantação); 

 Sistema de medição da estratégia; 

 Planos da organização; 

 Tecnologias. 

[Jason 2004] Os fatores para a criação da estratégia de CRM são: 

 Cada cliente é uma personalidade única, portanto, é necessário 

analisar as suas necessidades e características; 

 Modelação de segmentos de atividade atual e potencial; 

 Campanhas e ações promocionais para os clientes mais 

valiosos; 

 Reformular a atividade tecnológica da organização, para que 

exista uma maior interoperabilidade e colaboração para com os 

clientes.  
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[Sin, Tse e Yim 2004] Os elementos básicos do CRM são: 

 Concentração nos clientes; 

 Estrutura do CRM; 

 Conhecimento/gestão dos dados; 

 CRM baseado em tecnologias. 

[“PHS Management 

Training” (PHS 

Associates Ltd 

subdivision) 2007] 

Um modelo de CRM consiste nos seguintes quatro 

componentes: 

 Identificação dos clientes; 

 Formas de efetuar contactos; 

 Informações internas; 

 Informações externas. 

[Atos 2007] Um processo do ciclo CRM consiste em: 

 Processo de planeamento (estratégias, visões, definição de 

metas); 

 Processo de comunicação com os clientes; 

 Processo de recolha de informações; 

 Análise das informações recolhidas. 

 

Segundo Evans e Laskin [1994] e Wilson [1995], após a decisão de implementar 

um sistema CRM, segue-se a administração e gestão de relacionamento que envolve as 

seguintes decisões:  

 Criação da estrutura da equipa; 

 Distribuição de funções; 

 Comunicação; 

 Planeamento de processos; 

 Motivação dos colaboradores;  

 Supervisão.  

Ainda para os mesmos autores, na fase da avaliação da atividade a desenvolver, é 

necessário estabelecer metas que devem ser atingidas, objetivos ao nível financeiro e de 

marketing. A fidelização e satisfação dos clientes estão entre as metas básicas de 

marketing. O estágio de desenvolvimento do CRM termina com o apoio e melhoria 

contínua do sistema CRM. 

Um modelo de CRM é apresentado por Sin e Yim [2005], com quatro grupos de 

elementos (Figura 2.1): Características dos clientes; gestão dos dados de conhecimento/informações 
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sobre os clientes; estrutura do CRM (estrutura organizacional, obrigações organizacionais, 

fontes, recursos humanos); e o sistema CRM assente em tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Elementos do sistema CRM  

Adaptado de [Sin, Tse, Yim 2005] 

 

Resumindo a estrutura dos modelos de CRM apresentados, é possível afirmar que a 

análise aos clientes da organização é o estágio primário para conceber um sistema CRM. 

Após análise dos clientes da organização, é aconselhável preparar um programa adequado 

que contribua para fortalecer as relações entre a organização e os clientes. Quatro ações 

devem ser desenvolvidas para reforçar e fortalecer as relações entre a organização e os 

clientes [Kuprys 2005]: 1. Identificar as características e desejos individuais dos clientes; 

2. Análise das compras dos clientes, atuais e potenciais; 3. Criação de planos de negócios e 

estratégias com projetos mais rentáveis; 4. Reorganização da atividade organizacional, para 

a criação de relações mais estreitas entre a organização e os clientes. 

Das contribuições de diferentes autores, é possível desenvolver um modelo que 

inclui algumas dimensões estratégicas da implementação do CRM [Band et al. 2005]. 

Na Figura 2.2, é apresentado um modelo de melhores práticas de CRM [Band et al. 

2005]. 
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CRM 

- Filosofia e estratégia de negócios; 

- Âmbito interdepartamental; 

- Otimização da rede de relacionamentos; 

- Criação de relacionamentos de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2: Modelo das melhores práticas de CRM 

Adaptado de [Band, Ragsdale e Schuler 2005]. 

 

Estratégia organizacional 

- Envolver o cliente na definição do âmbito do 

CRM; - Definição dos clientes da organização;  

- Avaliação das necessidades antes de 

automatizar; - Definir a equipa responsável 

pelo CRM; - Criar a unidade estratégica de 

CRM; - Definir os requisitos e funções 

tecnológicas; - Obter o apoio da Gestão de 

topo. 

Objetivos e processos 

- Aumentar a lealdade dos 

clientes;  

- Melhorar a satisfação dos 

clientes;  

- Base de dados dos clientes 

atualizada;  

- Maior e melhor conhecimento 

dos clientes;  

- Aumentar as vendas;  

- Gestão de indicadores de 

desempenho;  

- Automação gradual;  

- Flexibilidade dos processos. 

Gestão da informação 

- Várias fontes de 

informação;  

- Qualidade dos dados; 

- Informações para 

melhorar as transações; 

- Visão única do 

cliente;  

- Acesso à informação 

de acordo com os 

perfis do utilizador;  

- Integração com 

sistemas ERP. 

Uso e adoção 

- Planear expandir o 

âmbito do CRM;  

- Considerar o treino e 

adaptação dos 

utilizadores;  

- Envolver os 

utilizadores no desenho e 

implementação;  

- Os utilizadores podem 

sugerir melhorias após a 

implementação;  

- O CRM exige uma 

mudança de cultura. 

Tecnologia 

- A tecnologia é fundamental para 

alcançar os objetivos estratégicos;  

- Adaptar aos sistemas existentes na 

organização; - A área técnica deve 

conhecer o negócio; - Requisitos claros 

para a seleção de um fornecedor de 

tecnologia. 
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2.5. Estratégia de implementação de CRM em empresas 

Tendo em vista a criação de valor e a satisfação das necessidades dos clientes (que 

são cada vez mais exigentes e informados), as empresas vêm-se na obrigação de inovar nos 

seus produtos e na capacidade de responder aos desejos dos clientes, bem como de 

antecipar o que pretendem. As empresas devem ter a capacidade de fidelizar os clientes e 

prolongar no tempo a sua ligação aos mesmos. 

Os clientes procuram um atendimento personalizado, bem como produtos de acordo 

com as suas necessidades. Para as empresas que pretendem adotar estratégias de marketing 

de relacionamento, o CRM surge como resposta ideal. 

De acordo com Beasty [2005], as pequenas e médias empresas (PME) têm vindo a 

aumentar os seus investimentos em CRM e na gestão dos relacionamentos com os seus 

clientes. No entanto, devido a algumas características específicas das PME, as 

implementações de CRM podem ser diferentes das efetuadas por parte das grandes 

organizações. Destacam-se características importantes, como os recursos financeiros 

escassos e a estrutura muitas vezes simples e familiar [Balbinot 2007]. 

Implementar um sistema CRM permite às empresas aumentar a competitividade, 

bem como aumentar as receitas e provocar um decréscimo dos custos operacionais [Chen e 

Popovich 2003]. Os autores defendem que para implementar um sistema CRM com 

sucesso são necessárias aplicações tecnológicas e também uma boa organização dos 

processos da empresa e dos seus recursos humanos, ou seja, tecnologia, processos e 

pessoas. 

Algumas organizações consideram a implementação de CRM uma problemática 

relacionada com a área da tecnologia. Esta é uma questão que surge pelo facto das suas 

primeiras implementações terem sido vistas como iniciativas meramente tecnológicas. No 

entanto, o principal objetivo do CRM é criar valor acrescentado para o cliente e para a 

empresa, sendo que as TI apenas facilitam a sua implementação. Também é importante 

salientar que nem todas as iniciativas de CRM envolvem investimentos elevados em TI, 

pois o seu enfoque é na gestão dos relacionamentos com os clientes. Este procedimento 

pode ser efetuado através da alteração de comportamento dos recursos humanos, formação 
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dos colaboradores de call-centers e enfoque na empatia criada pelos vendedores [Buttle 

2004]. 

A otimização dos processos internos da empresa representa um passo determinante 

para o sucesso da implementação do CRM. Neste sentido, Chen e Popovich [2003] 

consideram que é necessário que a organização construa a sua estratégia e organize os seus 

processos em torno do cliente e das suas preferências. 

A obtenção do sucesso na adoção de CRM depende muito do envolvimento dos 

colaboradores e da gestão de topo no processo [Chalmeta 2005].  

As organizações devem proceder a mudanças necessárias nos processos internos 

para compreenderem melhor as necessidades dos clientes. A correta formação dos recursos 

humanos, bem como uma reformulação de outros processos podem ser necessários, para 

que os clientes tenham uma visão única de toda a organização, e todos os colaboradores da 

organização tenham uma visão unificada dos seus clientes [Stone 2001]. 

Analisar o conceito de CRM é também uma necessidade para uma implementação 

de sucesso. A diversidade de definições e perspetivas pode conduzir a que em muitos casos 

existam falhas que inviabilizam o sucesso da adoção de CRM [Payne 2005].  

Algumas das principais causas do fracasso das estratégias de implementação de 

CRM são [Strauss e Frost 2002]: 

1. Pensar que na tecnologia é que está a solução: considerar o CRM como sendo 

uma nova tecnologia em vez de uma nova forma de fazer as coisas. Este é um 

erro, já que a tecnologia só faz sentido depois dos objetivos de negócio estarem 

bem definidos; 

2. Falta de apoio à gestão do projeto, devido à falta de conhecimento sobre as 

oportunidades oferecidas pelo CRM; 

3. Não existir implementada na organização uma cultura voltada para o cliente; 

4. Falta de visão e estratégia. É comum as organizações não possuírem uma 

estratégia bem definida e objetivos de negócios mensuráveis na área do CRM; 

5. Não redefinição dos processos. Há a necessidade de redefinir os processos e 

procedimentos de negócio da organização, para alcançar os resultados desejados; 
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6. Dados e informação de má qualidade. Significa que as conclusões certas não são 

desenhadas pela organização; 

7. Não administrar a mudança corretamente. Tal como acontece com outros 

projetos complexos, deverá existir uma boa gestão de mudança e de cultura 

organizacional para se alcançar o sucesso pretendido; 

8. Não envolvimento dos utilizadores finais no desenho da solução de CRM. 

Significa correr o risco de desenvolver um sistema que traz mais problemas do 

que soluções para os utilizadores que devem beneficiar dele.  

A implementação de um projeto CRM com sucesso, implica uma metodologia 

global integrada, que se inicia com a definição da estratégia da organização e que inclui 

aspetos como a análise do planeamento, pontos fortes e fracos, os processos orientados 

para os clientes, TI e controlo financeiro [Hoffberg et al. 2003]. 

É possível constatar na prática que os sistemas CRM devem merecer uma atenção e 

análise muito especial das organizações e estas considerarem um conjunto de fatores de 

apoio e suporte aos sistemas CRM. É importante considerar uma equipa de gestores 

responsável pelo projeto, bem como a forma como analisam o relacionamento com os 

clientes e o grau de enfoque da estratégia da empresa nesses mesmos clientes [Chalmeta 

2005]. 

A gestão de relacionamento da organização com os clientes pode ser beneficiada e 

facilitada com a implementação de sistemas CRM, conseguindo-se vantagens 

competitivas. 

A organização, perante a concorrência, deverá apresentar um nível de desempenho 

superior, conseguido através das estratégias adotadas para lidar com os clientes. No 

entanto, para se tratar de uma vantagem competitiva real, é necessário que esta seja [Hitt et 

al. 2007]: difícil de imitar; única; sustentável; superior à concorrência; e aplicável a 

múltiplas situações. 

Um dos benefícios do CRM é permitir melhorar o desempenho empresarial através 

do aumento da satisfação e da lealdade dos clientes [Buttle 2004].  
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Através da figura 2.3 é possível compreender o sentido da relação entre a 

satisfação, lealdade do cliente e desempenho do negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Satisfação e lealdade do cliente em relação ao desempenho organizacional 

Adaptado de [Buttle 2004] 

 

A organização que conhece as necessidades, expectativas e preferências dos seus 

clientes vai certamente criar mais valor para estes e potenciar a sua satisfação. A satisfação 

criada funciona como uma forma de publicidade direta e, consequentemente, a lealdade 

dos clientes para com a organização sai fortalecida. Quando os clientes são fiéis à empresa, 

pela satisfação anteriormente criada, então esta vai verificar um aumento do desempenho 

do negócio [Buttle 2004]. 

 

2.6. Metodologias para implementar sistemas CRM 

Os sistemas CRM podem constituir uma mais-valia e trazer benefícios para as 

organizações, mas para que tudo isto se torne efetivo é importante considerar com rigor a 

forma de implementar estes sistemas. Os investimentos efetuados pelas organizações, bem 

como o objetivo de individualizarem a forma como gerem os seus relacionamentos com os 

clientes, constitui um desafio [Payne 2005]. Para melhor perceber a forma das 

organizações implementarem o CRM, é importante analisar metodologias apresentadas por 
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- “Carinho” do 

cliente. 
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vários autores. As metodologias de implementação do sistema CRM defendidas por cada 

autor permitem identificar as estratégias de negócio e os relacionamentos com os clientes. 

A seguir são analisadas as propostas e metodologias apresentadas por alguns 

autores. 

 

2.6.1. Modelo de Winer 

O modelo de Winer [2001] é composto por sete fases:  

 Criação de bases de dados;  

 Análise das bases de dados;  

 Seleção dos clientes; 

 Segmentação dos clientes; 

 Criação de programas de relacionamento; 

 Garantia da privacidade;  

 Monitorização do processo de implementação. 

Segundo este autor, a primeira fase da implementação do CRM com sucesso, 

contempla a construção de uma base de dados dos clientes. As organizações que se 

encontram em atividade deverão recorrer ao histórico de contactos para desenvolver a sua 

base de dados. A base de dados dos clientes deverá incluir informações sobre transações, 

contactos dos clientes, informação descritiva para efeitos de segmentação e respostas a 

estímulos de marketing.  

A segunda fase corresponde à análise das bases de dados, não só com o intuito de 

definir segmentos de clientes, como também de identificar padrões de consumo através da 

utilização de ferramentas e técnicas apropriadas. 

A terceira fase passa pela seleção dos clientes, ou seja, seleção dos clientes que vão 

ser alvo das campanhas de marketing. O objetivo é que o enfoque da organização seja nos 

seus clientes mais rentáveis.  

A quarta fase diz respeito à segmentação dos clientes, ou seja, a escolha da melhor 

abordagem para comunicar com os grupos dos clientes previamente selecionados. 
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A quinta fase da metodologia refere-se à criação de programas de relacionamento 

com os clientes, ou seja, programas de fidelização. Para Winer, um relacionamento 

duradouro não pode ser conseguido apenas através do envio de e-mails, é necessário 

estabelecer contactos que se traduzam num aumento de satisfação do cliente. 

Na sexta fase, Winer chama atenção para que se garanta a privacidade dos clientes. 

As organizações precisam da informação para que possam personalizar os seus produtos e 

serviços de acordo com as preferências dos seus clientes, no entanto, deve ser garantida a 

privacidade.  

Por último, a sétima fase consiste em monitorizar o funcionamento do CRM. A 

utilização de indicadores financeiros como a rendibilidade, quota de mercado ou margens 

de lucro, são importantes, mas também é necessário incluir indicadores que permitam 

medir o sucesso da implementação do CRM. 

 

2.6.2. Modelo das dez fases estratégicas de Jenkinson e Jacobs 

O modelo que apresentam Jenkinson e Jacobs [2002] contempla dez fases para 

auxiliar as organizações a obterem mais valor dos clientes. Para isso é importante que a 

estratégia de CRM seja benéfica para o cliente, para os colaboradores e para a organização. 

As dez fases são:  

 Definição do investimento;  

 Otimização do relacionamento com os clientes; 

 Garantia de qualidade do serviço; 

 Criação de um serviço relevante; 

 Criação de valor; 

 Gestão dos pontos de contacto; 

 Desenvolvimento da criatividade;  

 Desenvolvimento de um método de aprendizagem; 

 Escolha da tecnologia; 

 Controlo dos ganhos dos Stakeholders. 



 

 
  42 
 

A organização, numa primeira fase, deverá definir o investimento. Deverá ter lugar 

uma auditoria do contexto empresarial para determinar fatores como o nível de 

diferenciação do valor do cliente, a diferenciação e posicionamento dos valores da 

organização, e a forma como esta gere os relacionamentos com os seus clientes.  

A segunda fase passa pela otimização dos relacionamentos com os clientes, 

considerando as melhorias instituídas nos relacionamentos da organização com os seus 

clientes, com o intuito de os fidelizar e rentabilizar. 

Na terceira fase do modelo deverá garantir-se a reputação. Significa que a 

organização deve procurar manter consistência e fiabilidade em cada contacto com o 

cliente. 

A quarta fase contempla a criação de um serviço relevante. O cliente deverá ser 

servido de forma personalizada, para que se mantenha fiel à organização. 

A quinta fase do modelo refere-se à criação de valor ao cliente, ou seja, criar 

condições para que os clientes possam estabelecer uma relação de lealdade com a 

organização. Para que tal aconteça, a necessidade do cliente deverá ser satisfeita pelo 

produto ou serviço em questão.  

A sexta fase está relacionada com o desenvolvimento da lealdade dos clientes 

através da gestão eficaz dos pontos de contacto da organização. 

A sétima fase do modelo designa-se por desenvolvimento da criatividade. Este 

ponto é referente à experiência que o cliente obtém quando contacta com a empresa. Esta 

deve procurar proporcionar experiências positivas trazendo criatividade e criando empatias 

com o cliente.  

A oitava fase do modelo contempla a criação de um método de aprendizagem. A 

implementação do CRM não é estática, as mutações constantes das preferências e 

necessidades dos clientes, obriga a que as organizações estejam em constante atualização e 

à procura de um maior conhecimento sobre os seus clientes. 

A nona fase está diretamente relacionado com a escolha da tecnologia. A evolução 

tecnológica permitiu que a implementação de CRM seja levada a um nível superior através 
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da melhoria das comunicações com os clientes e também pelas funcionalidades ao nível do 

armazenamento e análise de informação.  

A última e décima fase refere-se ao controlo dos ganhos dos stakeholders. Para que 

a organização implemente um CRM de sucesso é indispensável que contemple a satisfação 

dos clientes, bem como dos seus colaboradores e investidores. Uma implementação do 

CRM, sendo vantajosa para o cliente estabelece-se uma relação de lealdade e fidelidade 

com a organização, cuja tendência será aumentar o volume de negócios. Relativamente aos 

colaboradores, quando estes desempenham as suas funções com satisfação, então 

conseguem ser mais eficientes, traduzindo-se também em satisfação para o cliente. Quando 

os resultados são bons para a organização e para os seus investidores, o investimento em 

CRM será encorajado e o ciclo de satisfação irá iniciar-se novamente. 

 

2.6.3. A metodologia de Zablah, Bellenger e Johnston 

A metodologia proposta pelos autores Zablah et al.[2004] para a implementação do 

sistema CRM inicia-se com a especificação de uma estratégia de gestão de 

relacionamentos. As organizações antecipadamente devem descrever os planos para 

construir relacionamentos duradouros com os clientes e selecionar os mais rentáveis. Após 

a seleção dos clientes, a organização está em condições de definir o marketing mix 

respeitante a cada um deles, sendo que o objetivo principal passa por maximizar o valor 

dos clientes, bem como a rendibilidade de longo prazo da organização. 

O sucesso da implementação do CRM passa pela adaptação do funcionamento 

interno à estratégia de enfoque nos clientes previamente selecionados. Também é 

importante que a organização garanta que os processos internos estão claramente definidos 

e são percetíveis para todos no seio da organização. Para que a organização esteja 

preparada para a implementação do sistema CRM é necessário garantir, numa etapa mais 

adiantada do processo, que os gestores avaliem o estado atual das capacidades do CRM da 

empresa, ou seja, para compreender se é possível executar de forma eficiente todos os 

processos previamente definidos. Os gestores deverão procurar avaliar as capacidades 

humanas, tecnológicas e organizacionais, bem como garantir que todos conhecem as suas 

funções. 
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Por último, o modelo de Zablah et al. [2004] contempla a monitorização e 

melhoramentos contínuos de todo o processo de implementação, com o intuito de verificar 

se os objetivos definidos previamente estão a ser cumpridos, identificar novas 

oportunidades de negócio, bem como aproveitar os relacionamentos duradouros com os 

clientes. 

 

2.6.4. O modelo de Curry e Kkolou 

O modelo de implementação do sistema CRM proposto pelos autores Curry e 

Kkolou [2004] baseia-se em cinco fases:  

 Definição da estratégia; 

 Implementação do CRM; 

 Criação de sistemas de medição; 

 Descrição dos planos da empresa; 

 Aplicação da tecnologia. 

A primeira fase do modelo de implementação de CRM tem o seu início com a 

definição da estratégia. Implementar com sucesso o CRM implica a existência de uma 

estratégia da organização cujo enfoque é o cliente. Os autores referem que este tipo de 

estratégia vai influenciar os recursos humanos da organização a proporcionarem a criação 

de valor para os clientes, o que para estes é o principal objetivo. É imprescindível também 

que a gestão de topo motive e defina o que se espera da organização e de cada elemento 

que a compõe. 

A segunda fase do modelo contempla a implementação de CRM. Definida que está 

a estratégia, é necessário controlar e acompanhar a mudança de procedimentos e a 

adaptação dos colaboradores. Nesta fase é fundamental controlar e acompanhar os efeitos 

da resistência à mudança, apostar nas capacidades de resolução dos problemas por parte 

dos colaboradores e proporcionar formação sobre as novas ferramentas implementadas. 

Para os autores, os colaboradores desempenham um papel determinante no nível de 

enfoque da organização no cliente. 
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Na terceira fase assiste-se à criação de sistemas de medição. Para que a empresa 

possa compreender se a implementação de CRM está a ser benéfica ou não é necessário 

que esta utilize algum tipo de ferramenta de medição. Os autores referem que o CMAT 

(Customer Management Assessment Tool) é uma boa ferramenta para efetuar a 

monitorização. Outra ferramenta é o C-CAM (Customer Capital Asset Management), que 

permite controlar o desempenho da organização a partir da observação e avaliação à 

concorrência, dos investimentos realizados para manter relacionamentos duradouros e 

rentáveis com os clientes, e da medição do valor do cliente num determinado período. 

A quarta fase do modelo corresponde à descrição dos planos da empresa. Os 

autores defendem que estes planos dizem respeito aos principais processos que fazem parte 

do trabalho diário da organização e que muitos deles serão comuns a vários departamentos.  

Por último, a organização deverá implementar uma tecnologia de CRM que seja 

compatível com as suas características internas e externas, bem como com o enfoque no 

cliente. As TI a implementar e a utilizar vão permitir automatizar processos, partilhar 

informação, gerar novas oportunidades de negócio e aumentar a satisfação do cliente. 

 

2.6.5. A metodologia para CRM de Chalmeta 

A metodologia para implementação de CRM proposta por Chalmeta [2005], é 

formada por nove fases:  

 Definição dos pré-requisitos do projeto; 

 Definição da metodologia organizacional da empresa; 

 Definição de uma estratégia de clientes; 

 Construção de um sistema de relacionamento com os clientes; 

 Criação de um mapa de processos; 

 Gestão dos recursos humanos; 

 Construção do sistema de informação; 

 Implementação do projeto; 

 Monitorização. 
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A primeira fase da metodologia proposta pelo autor refere-se ao processo de 

implementação do CRM. Inicia-se com a definição de alguns pré-requisitos a ter em 

consideração antes e durante o projeto, para que possam potenciar o seu sucesso. Antes do 

início do projeto é indispensável sensibilizar os gestores da organização para os objetivos 

desta implementação. Durante o projeto é importante garantir que os prazos estabelecidos 

são cumpridos, tentar reduzir os efeitos das resistência à mudança, motivar os 

colaboradores, medir o grau de participação e controlar os resultados. 

A segunda etapa do modelo refere-se à definição da metodologia organizacional da 

organização, que tem o seu início com a análise dos objetivos e da cultura organizacional.  

A terceira fase corresponde à definição de uma estratégia de clientes. A empresa 

nesta fase deve iniciar o processo de identificação dos clientes. De seguida, é importante 

analisar a rentabilidade desses mesmos clientes e segmentá-los de acordo com as suas 

características individuais. Por último, é necessário definir os objetivos por cliente, ou seja, 

quais as receitas e os custos esperados por cada cliente e definir objetivos de vendas. 

A quarta fase da metodologia contempla a construção de um sistema de 

relacionamento com os clientes. A satisfação do cliente é essencial para o aumento da 

competitividade das organizações e alcançar os objetivos do cliente. Para melhorar o 

relacionamento é necessário identificar as necessidades e expectativas dos clientes e 

garantir que elas sejam cumpridas. Isto requer a construção de um sistema de medição 

alimentado pela informação, que advém em parte do cliente e a restante informação será 

extraída dos sistemas computacionais da organização.  

A conceção do sistema de indicadores para medir a gestão de relacionamento com o 

cliente, deve ter em consideração os critérios de medição adequados, evitar falhas na 

identificação da qualidade de certas dimensões, deve ser atribuído valor para o que é 

realmente importante para os clientes e não para as coisas que a organização entende serem 

importantes, os recursos da organização devem estar vocacionados para satisfazer os 

objetivos dos clientes, a qualidade é relativa e o importante é o que a organização é capaz 

de fazer relativamente à concorrência, para melhor servir os clientes.  
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A quinta fase é a criação de um mapa de processos. Para que a implementação de 

CRM seja efetuada com sucesso é importante adaptar os processos internos previamente 

existentes ao maior enfoque no cliente, e criar os processos necessários para atingir os 

objetivos definidos anteriormente. O primeiro passo será então analisar os processos atuais 

e definir como se pretende que esses mesmos processos sejam no futuro. 

A sexta fase é a gestão dos recursos humanos da organização que pretende 

implementar o CRM, que pode determinar o sucesso ou insucesso da implementação. Os 

colaboradores deverão ter sempre conhecimento do projeto, ser envolvidos pelos gestores 

para monitorizar efeitos da resistência à mudança, bem como ultrapassar dúvidas e receios. 

Neste sentido, é importante dar a conhecer a toda a organização as vantagens da 

implementação do CRM e garantir uma formação adequada para minimizar os custos da 

adaptação. 

A sétima fase do modelo refere-se à construção de um sistema de informação. As 

TI permitem automatizar os processos da organização e interligar os diversos 

departamentos alinhando-os com a estratégia previamente definida. Com o sistema de 

informação é possível armazenar informação relativa aos clientes, e convertê-la em 

conhecimento, ou seja, procurar por padrões de consumo através da utilização de 

ferramentas e técnicas apropriadas. Por um lado, gerar novas oportunidades de negócio e, 

por outro, efetuar um serviço mais satisfatório. 

A fase seguinte diz respeito à implementação da metodologia do projeto. Esta fase 

caracteriza-se por se fazer uma migração controlada do antigo sistema para o novo sistema 

(definido com o trabalho desenvolvido nas restantes etapas). Mais uma vez, torna-se 

essencial efetuar uma boa gestão da mudança para minimizar os seus efeitos perversos. 

Neste sentido, é importante definir uma política de comunicação interna e criar equipas de 

trabalho. 

A última fase desta metodologia é a monitorização. O sucesso da implementação do 

CRM tem de ser avaliado durante e no final do processo. Devem ser utilizados vários tipos 

de indicadores para controlar o sucesso do projeto, nomeadamente medir as melhorias no 

valor do cliente, e que as datas limite estabelecidas previamente sejam rigorosamente 

cumpridas. 
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2.6.6. A metodologia de Payne 

A metodologia de Payne [2006] é composta por cinco fases:  

 Desenvolvimento da estratégia; 

 Criação de valor; 

 Integração multicanal; 

 Gestão da informação;  

 Avaliação do desempenho. 

A primeira fase contempla o desenvolvimento da estratégia. Para o autor, a 

definição da estratégia envolve duas vertentes, a da organização e a dos clientes. A vertente 

da organização inicia-se com a análise da sua situação atual (em termos estratégicos), com 

o intuito de definir um plano estratégico e uma visão de negócio de acordo com as 

capacidades e características específicas da empresa e da indústria em que se insere. A 

vertente dos clientes prende-se com a definição dos clientes da organização e a sua 

segmentação. 

O principal objetivo do CRM é criar valor, por isso, a segunda fase do modelo diz 

respeito ao processo de criação de valor. Nesta fase é importante identificar a melhor 

forma de criar valor para o cliente, bem como maximizar o valor de cada um deles para a 

organização. 

A terceira fase da metodologia é a integração multicanal. A organização deverá 

consultar os seus clientes e avaliar quais os melhores canais de contacto. Os pontos de 

contacto poderão ser a força de vendas, ou seja, o marketing direto, comércio eletrónico, 

SMS, contactos telefónicos, entre outros. É importante também analisar a forma como o 

cliente avalia a experiência de relacionamento com a organização e guardar essa 

informação nas bases de dados dos clientes para compreender em que poderá melhorar. 

A quarta fase do modelo é a gestão da informação. A forma como a organização 

organiza a informação recolhida dos clientes. Nesta fase, os sistemas de informação 

representam um ponto essencial na implementação de CRM, uma vez que vão permitir a 

partilha de informação relevante sobre o cliente dentro da organização, armazenar a 
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informação relativa às preferências dos clientes, e analisá-la com o intuito de gerar novas 

oportunidades de negócio, mais rentáveis para a organização. 

A última fase é a da avaliação do desempenho. Procura avaliar o sucesso da 

implementação do CRM, havendo a necessidade de criar métricas de análise em dois níveis 

distintos: análise na ótica dos acionistas e análise da ótica dos clientes. Na ótica dos 

acionistas importa avaliar se existiu redução de custos, bem como os resultados financeiros 

da organização ao nível dos colaboradores, clientes e acionistas. Na ótica dos clientes é 

imperativo analisar a satisfação, lealdade e os resultados. Desta forma será possível 

verificar os pontos fortes e fracos da implementação do CRM por parte da organização e 

efetuar as melhorias e adaptações necessárias. 

 

2.6.7. O modelo de Urbanskiene et al. 

O modelo de CRM apresentado por Urbanskiene et al. [2008] é composto por sete 

fases: 

 Auditoria da situação atual; 

 Segmentação dos clientes; 

 Construção de bases de dados; 

 Orientação dos recursos humanos; 

 Organização dos processos internos; 

 Escolha das TI; 

 Definição dos investimentos. 

A primeira fase da implementação de CRM é a auditoria da situação atual da 

organização. Pretende-se que esta possa identificar competências ao nível do trabalho com 

os clientes, decisões incorretas e falhas, concorrentes, parceiros, clientes e também a 

necessidade de implementação de um sistema de CRM, com o intuito de definir uma 

estratégia adequada à realidade da organização. 

A segunda fase é a segmentação dos clientes. Nesta fase é importante determinar a 

escolha dos clientes mais rentáveis para a organização, bem como a criação de meios 

orientados para os clientes (serviços de apoio, recolha de dados e segmentação). 
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A terceira fase do modelo contempla a construção de bases de dados e canais de 

interação que garantam o funcionamento tecnológico do CRM. Nesta fase procede-se ao 

armazenamento e análise da informação recolhida. 

A quarta fase relaciona-se com a orientação dos recursos humanos da organização. 

Estes devem estar envolvidos em todo o processo de implementação do sistema CRM e ter 

uma formação adequada. Desempenham um papel fundamental no funcionamento do 

CRM e na interação que é estabelecida entre a organização e os seus clientes. 

A quinta fase refere-se à organização dos processos internos. Os processos internos 

devem ser analisados e atualizados, para que o enfoque seja a satisfação das pretensões dos 

clientes, ou seja, para que exista uma prestação de serviços personalizada e com qualidade 

através do sistema CRM. 

A sexta fase relaciona-se com a escolha da tecnologia da informação. A 

implementação de CRM inclui a tecnologia que permite estabelecer as comunicações com 

os clientes, bem como a possibilidade do armazenamento e análise de informação. 

Por último, a definição dos investimentos. Estes deverão estar focados na estrutura 

organizacional e clientes, através da implementação do CRM que proporciona a criação de 

valor e serviços de qualidade, e a aposta no desenvolvimento de processo futuros, que 

permitam inovar.  

 

2.6.8. Discussão das metodologias 

Após a caracterização de metodologias apresentadas por diversos autores sobre a 

implementação de sistemas CRM, algumas ilações podem ser consideradas. 

Para Chalmeta [2005], devem ser considerados alguns pré-requisitos antes e 

durante o projeto, para potenciar o seu sucesso. Antes do início do projeto é indispensável 

sensibilizar os gestores da organização para os objetivos da implementação do sistema 

CRM. Também é importante sensibilizar os colaboradores da organização para as 

mudanças que possam ocorrer, minimizar os custos decorrentes da resistência à mudança e 

motivá-los. 
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As várias metodologias propostas pelos autores partem de pressupostos diversos, 

convergem em alguns pontos e seguem uma sequência diferenciada na abordagem aos 

processos a considerar pelas organizações.   

Para Winer [2001] e Urbanskiene et al. [2008], a criação de uma base de dados 

serve de apoio à segmentação dos clientes, contendo um conjunto de informações sobre 

transações, contactos com clientes, respostas a estímulos de marketing, armazenamento e 

análise da informação recolhida. 

Para Winer [2001], Zablah et al. [2004], Curry e Kkolou [2004] e Payne e 

Chalmeta [2005], há pontos em comum, como a monitorização do processo de 

implementação, monitorização e melhoramentos contínuos do processo de implementação, 

sistemas de medição e avaliação do desempenho. A monitorização, sistemas de medição e 

avaliação de desempenho permitem medir as melhorias no valor do cliente, bem como o 

cumprimento de datas na implementação dos projetos. Na sequência da monitorização, um 

sistema de medição, utilizando ferramentas de monitorização, deverá permitir compreender 

se a implementação do CRM é benéfica ou se é investimento perdido. Também a avaliação 

de desempenho permite à organização verificar os pontos fortes e fracos da implementação 

do CRM e efetuar melhorias e adaptações necessárias. 

A partir das metodologias apresentadas pelos diversos autores, procedeu-se à 

organização das visões apresentadas para a implementação de um sistema CRM.  

As diversas visões apresentadas foram organizadas em três momentos, os quais são 

resultantes da análise às várias propostas dos autores: Pré-Implementação; Implementação; 

e Pós-Implementação.  

Ao nível da Pré-Implementação, devem ser principalmente consideradas e definidas 

a estratégia organizacional, as metodologias a seguir, e efetuar um ponto de situação a 

partir das necessidades.    

Na Implementação, sucedendo a Pré-Implementação, procede-se à execução do 

projeto de CRM e à implementação dos vários processos inerentes. 

A Pós-Implementação inclui particularmente os processos de monitorização e 

controlo, ou seja é feito um acompanhamento contínuo ao projeto implementado, 
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permitindo constatar se a evolução do mesmo é conforme o esperado, bem como a 

necessidade de melhoria continua.  

Na figura 2.4 está representada a sistematização dos procedimentos nas três fases 

da adoção do sistema CRM. As três fases são o resultado da análise das metodologias 

apresentadas pelos vários autores. 

Sistematização dos procedimentos em três fases da adoção CRM: 

Pré-Implementação 

 Definição dos pré-requisitos do projeto; 

 Auditoria à situação atual da organização; 

 Definição de uma estratégia 

organizacional; 

 Definição da metodologia organizacional 

da empresa; 

 Seleção e segmentação dos clientes; 

 Definição do investimento. 

Implementação 

 Criação de base de dados e 

implementação do sistema de 

informação; 

 Descrição dos planos da empresa; 

 Criação de programas de relacionamento; 

 Criação de sistemas de medição; 

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Desenvolvimento de um método de 

aprendizagem; 

 Otimização dos relacionamentos com os 

clientes; 

 Garantia da privacidade e reputação; 

 Integração multicanal; 

 Escolha e aplicação da tecnologia; 

 Implementação do projeto; 

 Orientação dos recursos humanos; 

 Organização dos processos internos. 

Pós-Implementação 

 Avaliação do desempenho; 

 Controlo dos ganhos dos acionistas; 

 Gestão de pontos de contacto; 

 Gestão da informação; 

 Gestão da avaliação das capacidades 

humanas, tecnológicas e organizacionais; 

 Criação de valor; 

 Monitorização do processo de 

fidelização; 

 Monitorização e melhoramentos 

contínuos. 

Figura 2.4: Sistematização das diferentes metodologias em três fases da adoção de CRM 
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Capítulo 3 

3. Sistemas CzRM 

Este capítulo encontra-se focado nos sistemas CzRM, designação utilizada para 

identificar os sistemas CRM para instituições públicas, tema central da presente tese. 

 

3.1. Processos e estratégias para adoção de sistemas CzRM 

A gestão de relacionamentos com os cidadãos pelos municípios deve ser suportada 

por sistemas de informação integrados, em que são adaptados os conceitos e a estruturação 

do CRM da iniciativa privada, adaptado para o ambiente público municipal como Citizen 

Relationship Management. O acrónimo de CRM para a administração pública também é 

encontrado na literatura como CzRM [Schellong 2006]. 

A adoção do sistema CzRM não tem sido tão difundida no setor público como 

acontece com o CRM no setor privado. 

Os gestores públicos têm de reconhecer que o CzRM é transversal a toda a 

organização. É um conceito que deve ser reconhecido pelas organizações como meio para 

identificar oportunidades e simultaneamente melhorar o atendimento ao cidadão e reduzir 

custos [Bohling et al. 2006].  

A ausência de incentivos de mercado, a existência de múltiplos e por vezes 

conflituantes objetivos, bem como de orçamentos restritivos, tem limitado a adoção destes 

sistemas de informação [Pan, Tan e Lim 2006]. No entanto, a orientação para o serviço ao 

cliente no setor privado tem uma influência sobre as expectativas geradas no setor público 

em relação aos serviços que são prestados [Schellong 2005]. 

A adoção de um sistema CzRM implica mudanças profundas. Ou seja, o CzRM 

assume um papel relevante na cultura, nos objetivos, na estrutura organizacional, nos 

processos e nas políticas de recursos humanos.  
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De acordo com Da Silva e Gardesani [2005], as iniciativas bem-sucedidas de 

CzRM começam com uma estratégia e filosofia de serviços que façam o alinhamento das 

atividades da organização em torno das necessidades dos cidadãos. 

A organização deve assegurar um bom planeamento do sistema CzRM. As 

necessidades estratégicas, táticas e operacionais, deverão estar bem identificadas em 

termos da definição dos objetivos da organização e dos requisitos necessários para atingir 

esses objetivos. 

Segundo Mack e Mayo [2005], existem três razões principais para a falha dos 

projetos de CzRM:  

 A ausência da escolha de objetivos resulta na perda de oportunidade de medir e 

controlar. Para que seja possível quantificar ou definir categorias de mensuração, 

não deve o foco principal estar na implementação da aplicação informática de 

CzRM. A falha em estabelecer objetivos claros antes de lançar projetos de 

CzRM é a fonte mais comum e importante dos problemas; 

 Quando o foco do projeto é demasiado técnico, os projetos de CzRM acabam 

por estar apenas sob a responsabilidade dos gestores informáticos da 

organização e não existir uma participação dos diversos departamentos da 

organização, a estratégia corporativa não estar orientada para os cidadãos, bem 

como haver uma má adaptação das estruturas e dos processos organizacionais; 

 Ausência de comprometimento da gestão de topo. Frequentemente, os projetos 

de CzRM são subestimados, não lhes sendo dada a devida importância na 

estratégia global da organização. O comprometimento dos gestores de topo é 

fundamental e constitui um dos fatores críticos de sucesso para implementações 

bem-sucedidas. Consequentemente, é necessária uma estratégia de aproximação 

integrada para que a realização de projetos CzRM seja bem-sucedida. 

A organização deve considerar o CzRM como uma nova cultura organizacional 

fundamentada em processos, pessoas e tecnologia, e não apenas como uma solução 

tecnológica. Para as organizações que se propõem implementar um sistema CzRM é um 

grande desafio. Para Swift [2001], o CzRM é um processo totalmente interativo, que 
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permite a tramitação de determinadas informações sobre cidadãos, permitindo estabelecer 

relacionamentos com os mesmos. 

O desenvolvimento de um projeto de CzRM não é só tecnologia. Deve permitir às 

organizações a capacidade de mobilizar colaboradores, cidadãos e melhorar os processos 

de transação (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Ambiente CzRM 

Adaptado de [Catalyst 2001] 

 

O sucesso dos projetos de CzRM deriva de três elementos fundamentais, pessoas, 

processos e tecnologia, de acordo com a metodologia apresentada por [Catalyst 2001]. 

Também segundo o mesmo autor, o ambiente existente dentro da organização inclui: 

 Organização e Cultura – A implementação de uma estratégia de relacionamento 

orientada para o cidadão é importante, tendo em consideração as muitas 

interações funcionais nas organizações, para assegurar a cooperação, 

disponibilidade da informação e serviços e o serviço de apoio ao cidadão numa 

relação de proximidade; 
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 Estratégia e Ambiente - nas organizações cujas estratégias estão orientadas para 

o produto, o grau de dificuldade em mudar para uma estratégia orientada para o 

cidadão é elevado. A organização deverá utilizar métricas como, por exemplo, a 

rendibilidade do produto, em substituição de rendibilidade do cidadão; 

 Sistemas e Procedimentos - os sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), 

as redes de comunicação, e as tecnologias implementadas nas organizações, 

podem condicionar as opções técnicas disponíveis, bem como provocar 

constrangimentos na forma de trabalhar. O incentivo à partilha de informações 

evita a criação de “ilhas” de informação. 

Para alcançar uma estratégia bem-sucedida de CzRM, uma organização tem de 

considerar diversos fatores. São os seguintes fatores necessários para implementar um 

projeto de CzRM de forma eficaz [Tan, Yen e Fang 2002]:  

 A organização deve ter uma estratégia centrada no cidadão; 

 É necessário o compromisso das pessoas; 

 Melhorar e redesenhar os processos necessários;  

 A organização deve escolher o sistema de software adequado às infraestruturas 

tecnológicas, para a implementação do sistema CzRM. 

Para Kim e Pan [2006] e Kim [2004] há um conjunto de fatores que influenciam a 

implementação de um sistema CzRM. As interações entre esses fatores produzem 

resultados. Os autores categorizam o conjunto de fatores críticos de sucesso nos seguintes 

grupos [Kim e Pan 2006; Kim 2004]:  

 Compromissos organizacionais (que incluem gestão de suporte, investimento em 

recursos e participação dos utilizadores); 

 Gestão de projetos (gerir os requisitos, as habilitações da equipa do projeto e a 

gestão da mudança);  

 Processo e tecnologia (design do sistema de informação e a sua implementação). 

Lindgreen et al. [2006] propõem um modelo para avaliar os aspetos críticos da 

gestão das relações entre uma organização e os seus cidadãos, que incluem:  

 Pessoas; 
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 Cultura; 

 Processo de gestão de relacionamento; 

 Gestão do conhecimento; 

 Tecnologia da informação; 

 Organização; 

 Estratégia de marca; 

 Estratégia de cidadãos; 

 Estratégia de interação com o cidadão; 

 Estratégia de criação de valor.  

Para Versleijen [2006] o ciclo de vida do CRM é composto por três etapas: 

 Integração;  

 Análise;  

 Ação.  

A fase da integração é pertinente e importante, permitindo a centralização e 

concentração dos dados dos cidadãos. A segunda fase da análise, permite a efetiva gestão 

do relacionamento com o cidadão, através da avaliação do comportamento do cidadão em 

termos de padrões de escolha e prioridades. Na fase final, ação, realiza-se a decisão 

estratégica. O objetivo do ciclo de vida do CzRM é permitir à organização e aos 

colaboradores estarem atentos à opinião dos cidadãos nos contactos e transações 

estabelecidos com os mesmos. Além disso, o CzRM permite ao cidadão contactar a 

organização através do canal pretendido. 

 

3.2. Processo de implementação, fatores de adoção e CzRM 

A utilização de sistemas CzRM não terá utilidade se não resultar em conhecimento 

e informações úteis para a tomada de decisões das organizações. 

O foco principal de um sistema CzRM é alterar a forma de interagir da organização 

com os cidadãos, bem como o funcionamento interno da própria organização.  
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O valor potencial dos sistemas CzRM é enorme. No entanto, as organizações não 

têm tirado partido de todo o potencial destes sistemas. As organizações, e concretamente 

os municípios, devem compreender que os sistemas CzRM requerem mudanças 

significativas nas práticas, procedimentos e postura existentes. Por exemplo, os municípios 

devem pensar o que constitui um sistema CzRM e garantir o alinhamento com a cultura e o 

ambiente em que operam. Há a necessidade de proceder à personalização dos processos 

nos sistemas CzRM, de acordo com as mudanças introduzidas nos procedimentos dos 

municípios. Há a necessidade de desenvolver estratégias e processos de apoio coerentes 

[Boarman 2011].  

Atualmente a prestação de serviços das organizações públicas aos cidadãos 

processa-se ainda muitas vezes de forma pouco estruturada, conduzindo os cidadãos à 

confusão, ou seja, o cidadão para aceder à informação depara-se com procedimentos muito 

burocráticos [ICMA e Schellong 2008].  

De acordo com LeBeau [2009] o sistema CzRM constitui uma mudança prioritária 

e estratégica para os municípios. É uma ferramenta que permite melhorar as interações 

com os munícipes e empresas. A adoção do CzRM exige uma grande mudança na 

mentalidade e nos procedimentos das pessoas dos municípios. Para este autor a garantia de 

sucesso na adoção do CzRM, está na capacidade de desenvolver um projeto tendo por base 

os seguintes princípios:  

 Nomear um líder do projeto. É um membro da equipa com capacidade de 

liderança e com influência para conduzir o projeto até à sua conclusão. O líder 

deve gerir ativamente o processo de adoção do CzRM e todo o tipo de 

colaboradores da organização; 

 Uma característica comum a todos os projetos de CzRM é o patrocínio dos 

executivos ou gestores de topo. Com o apoio destes, a mobilização dos recursos 

humanos e técnicos para o projeto fica facilitada; 

 Constituir uma equipa. Incluir membros de todos os departamentos que vão 

utilizar o sistema CzRM. O líder do projeto deve certificar-se que todos os 

elementos que constituem a equipa conhecem o projeto e os seus benefícios, 

para poderem partilhar com os restantes colaboradores e cidadãos. Este é o 
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grupo que colabora com o consultor ou fornecedor de serviços na 

implementação do sistema CzRM; 

 Criar manuais. Colocar por escrito as regras de funcionamento e de utilização, 

do sistema CzRM. Observar como os colaboradores utilizam o CzRM e os 

registos que fazem da sua utilização; 

 Integrar dados existentes e disponíveis. A integração dos dados no sistema 

deve ser efetuada para estarem disponíveis à equipa do call center, bem como 

disponível e ativa na WEB. A disponibilidade dos dados deve ser assegurada e 

efetuada atempadamente; 

 Treino e formação dos utilizadores. É uma área prioritária e não deve ser alvo 

de contenção de custos pelos municípios. Preparar bem os utilizadores, orientá-

los na utilização do sistema CzRM e na interação com a equipa de projeto, para 

que seja possível obter a comunicação dos utilizadores sobre o novo sistema; 

 Implementar o projeto por fases. Permitir aos colaboradores a habituação ao 

novo sistema e aos processos de interação internos, para uma melhor prestação 

de serviços aquando do contacto com os cidadãos. Esta fase deve ser 

acompanhada pelo líder do projeto para a realização dos ajustes necessários;  

 Comunicar o novo sistema. Colaboradores e cidadãos devem atempadamente 

ter conhecimento do novo sistema colaborativo e da sua função. O sistema deve 

estar disponível através do call center e Portal da WEB; 

 Medir continuamente os resultados. Gestores de topo, líder do projeto e outros 

responsáveis envolvidos no projeto devem realizar reuniões periódicas, para 

discutir os objetivos propostos, os serviços prestados à população, a resolução 

das solicitações e as ocorrências anormais; 

 Comunicar os resultados. Os resultados dos testes e a identificação das 

melhores práticas devem ser analisados e debatidos pela organização e 

posteriormente comunicados e partilhados com os colaboradores e cidadãos. 

O sucesso da implementação de um sistema CzRM está na melhor informação 

disponível para a organização e cidadãos, maior eficiência dos colaboradores e satisfação 

dos cidadãos pelo serviço prestado. Também o nível da interação entre a organização e 
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cidadãos deve ser mais eficaz, melhorando o ambiente de trabalho e o índice de 

produtividade. 

Nas organizações públicas o foco do CzRM deve ser o cidadão, a desmaterialização 

dos processos, a eliminação da redundância da informação e da burocracia [King 2007]. 

As organizações devem compreender que o CzRM é um sistema desenvolvido para 

tratar a informação proveniente das interações entre os cidadãos e as organizações, numa 

base contínua, permitindo ao mesmo tempo gerir os dados provenientes dessas interações. 

Também permite criar oportunidades para que os cidadãos desempenhem um papel ativo 

nas ações e decisões dos gestores das organizações públicas [Schellong 2008]. 

A Internet proporcionou um alargamento no âmbito do conhecimento e das 

aplicações nas áreas de intervenção das TI dos municípios, criando deste modo projetos 

que transcendem os aspetos relacionados com a reorganização e modernização 

administrativa. 

Integrar todas as funções e processos que intervêm nas atividades da organização 

com os seus cidadãos, facilitando-lhe a vida, diminuir os custos de contexto que 

sobrecarregam as atividades económicas e modernizar a administração, são os grandes 

objetivos que se pretendem atingir com a implementação do CzRM. 

Com a implementação do CzRM é possível a uma organização pública, 

nomeadamente a um Município, qualificar e otimizar o funcionamento interno dos serviços 

municipais, melhorar a prestação de serviços aos munícipes e às empresas, promover a 

interação entre as diferentes administrações públicas, e contribuir para reforçar a qualidade 

da cidadania. 

Também para Ebbers, Pieterson e Noordman [2008] os cidadãos gostam de utilizar 

diferentes canais para comunicar com as organizações públicas. Neste contexto faz todo o 

sentido a adoção de sistemas CzRM. 

Portugal tem efetuado um forte investimento nas TI, para tornar o país mais 

competitivo. Em 2016, o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, 

apresenta de novo o SIMPLEX, sob a designação de “SIMPLEX + 2016”. É um programa 

do governo que visa a simplificação legislativa e administrativa, e modernização dos 



 

 
  61 
 

serviços públicos. Foi lançado em 2006, tendo sido até 2011, implementadas com sucesso 

várias medidas de simplificação administrativa e legislativa, incluído a administração 

eletrónica. Os resultados obtidos e a perceção positiva dos cidadãos e das empresas sobre o 

programa tornaram o SIMPLEX uma marca conhecida e associada a uma mudança 

positiva na redução da burocracia nos serviços públicos. Isso mesmo foi também 

reconhecido no relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE, 2008). “Making life easy for citizens and businesses in Portugal - Administrative 

Simplification and e-Government”. O SIMPLEX + 2016, mantém a sua abordagem 

conjunta das várias vertentes da simplificação, mas projeta desafios de um tempo novo. É 

mais participativo, mais co-criado, mais inovador. Decorreram muitas reuniões com 

confederações e associações empresariais, com empresas e autarcas, que permitiram 

identificar várias medidas de simplificação e modernização [República Portuguesa 2016]. 

A cada dia que passa exige-se mais que as pessoas e as organizações consigam 

efetuar mais tarefas em menor tempo, visando a execução de atividades com excelência e 

qualidade. 

Neste contexto, os sistemas CzRM assumem um papel preponderante na 

organização ao possibilitarem obter o máximo de informação organizada, proveniente dos 

cidadãos e, ao mesmo tempo, permitir a produção e disponibilização de informação de 

forma orientada, atempada e com qualidade. 

Num estudo realizado em 2009, dirigido a todos os municípios portugueses, sobre a 

adoção de CzRM nas autarquias locais, foi possível constatar que os sistemas CzRM 

exercem um papel preponderante no funcionamento dos serviços municipais, permitindo 

[Duque 2009]: 

 Melhorar o serviço de atendimento aos cidadãos; 

 Obter uma visão única dos cidadãos, pelos serviços municipais; 

 Melhorar o funcionamento interno dos serviços municipais (interoperabilidade 

entre os serviços, processos e sistemas tecnológicos); 

 Implementar plataformas tecnológicas adequadas e novos serviços online; 

 Aumentar o grau de relacionamento com o exterior; 
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 Implementar o balcão único, para evitar a dispersão geográfica dos serviços 

municipais; 

 Otimizar a circulação da informação, padronizar e monitorizar processos; 

 Contribuir para uma nova mentalidade dos utilizadores, face à mudança; 

 Melhorar a gestão da informação, eliminar a inconsistência e a dispersão da 

mesma em ilhas de informação; 

 Otimizar e uniformizar os processos internos; 

 Contribuir para a rentabilização dos recursos humanos; 

 Sistematizar na retaguarda os dados referentes aos contactos dos munícipes e 

aproveitá-los para tornar mais eficiente a gestão do Município; 

 Compatibilizar a informação para ser entendível e estar disponível aos cidadãos; 

 Implementar pontos únicos de atendimento aos cidadãos; 

 Otimizar o tratamento dos processos, cumprindo prazos; 

 Permitir aos serviços municipais um melhor conhecimento dos munícipes; 

 Implementar uma plataforma flexível e com capacidade de crescimento 

(escalável); 

 Gerar relatórios de suporte adequados à gestão. 

 

3.2.1. Estratégia de implementação CzRM para organizações públicas 

O CzRM na generalidade é entendido como uma gestão holística, suportada por 

uma tecnologia cujo foco é o cidadão, permitindo iniciar, manter e otimizar o 

relacionamento com os cidadãos, fidelizando-os e disponibilizando serviços e informação 

com qualidade. O objetivo principal do CzRM é otimizar o valor do cidadão durante o 

ciclo de vida deste com a organização [Bruhn e Homburg 2000]. 

As organizações públicas, tal como sucede com as empresas em geral, também 

devem aproveitar as funcionalidades do CzRM. Não tendo estas organizações uma 

finalidade comercial, o espírito de cooperação, disponibilidade, interação e fidelidade para 

com os cidadãos, é a sua maior preocupação. Neste contexto, as aplicações CzRM, 

significando no caso concreto Citizen Relationship Management, são instrumentos capazes 
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de aumentar a qualidade e a produtividade na prestação dos serviços. Os sistemas de 

CzRM possibilitam às organizações públicas obter o máximo de informação organizada, 

proveniente dos cidadãos e, ao mesmo tempo, permitem produzir e disponibilizar 

informação de forma orientada, atempada e com qualidade. 

O sistema CzRM deve ser entendido por todas as organizações, e em particular 

pelas organizações públicas, como muito exigente ao nível orçamental e dos recursos 

humanos. Não raramente as organizações públicas restringem no plano orçamental o 

investimento em TI e também sentem enormes dificuldades em envolver os recursos 

humanos em novos projetos, ou seja, prepará-los para a mudança [Schellong 2005].  

A implementação de um sistema CzRM no setor público deve estar sujeito a uma 

análise muito rigorosa, a partir de alguns pré-requisitos que não visam o lucro, mas que 

permitam à organização constatar que a implementação do novo sistema vai representar 

uma melhoria significativa na otimização dos recursos internos, na criação de valor e no 

relacionamento com os cidadãos. Para tal devem ser considerados e analisados um 

conjunto de critérios distribuídos pelos seguintes elementos [Schellong 2005]: Cidadãos, 

Canais e Organizações. 

Cidadãos 

 Ver o cidadão como um cliente; 

 Servir bem o cidadão a partir da experiência do cliente; 

 Monitorizar a satisfação do cidadão; 

 Identificar e caraterizar o cidadão, bem como os meios utilizados pelos 

utilizadores para comunicarem; 

 Segmentação; 

 Avaliação da qualidade da informação e dos serviços para os cidadãos; 

 Constatar os efeitos a todos os níveis (horizontal e vertical) da organização no 

relacionamento com os cidadãos; 

 Monitorizar os dados dos cidadãos partilhados por toda a organização e 

contributo para uma relação de sucesso. 
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Canais 

 Identificar os tipos de canais utilizados pelos cidadãos, na relação com as 

organizações; 

 Os processos de compreensão, volume e custos; 

 Garantir que os dados dos cidadãos são recolhidos e registados com base no 

perfil dos mesmos. 

Organizações 

 A estrutura da organização, os custos e a forma de tratar dos processos; 

 A rede de comunicações entre as organizações, facilita a disponibilidade e 

acesso à informação; 

 Novas formas das estruturas organizacionais e dos órgãos públicos; 

 Selecionar os dados que permitem melhorar os processos, os serviços e a 

qualidade da informação; 

 Garantir a acessibilidade à informação. 

É importante que o cidadão disponibilize às organizações, alguns dos seus 

conhecimentos, propostas, sugestões e recetividade para colaborar com os serviços 

públicos na implementação de novos sistemas de relacionamento. 

No processo de investigação sobre sistemas CzRM no setor público, há um 

conjunto de áreas a considerar, para compreender o cidadão como um cliente e 

implementar o sistema CzRM a um nível mais completo possível, ou seja:  

 O cidadão como cliente dos serviços públicos; 

 Tratamento dos processos ao nível do sector público; 

 Desenvolvimento adequado de um sistema de TI; 

 Encontrar novas formas de relacionamento e colaboração entre as empresas e os 

organismos públicos; 

 Pensar em novas formas de funcionamento dos serviços públicos e 

relacionamento com os cidadãos.  
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3.2.2. Gestão do relacionamento com o cidadão  

O CzRM é definido por Swift [2001] como um processo interativo que transforma 

informações sobre cidadãos em relacionamentos positivos com os mesmos. As 

organizações procuram identificar o cidadão, conhecer, diferenciar (avaliando as suas 

necessidades e exigências), interagir com o cidadão (reavaliando as suas necessidades) e 

personalizar este relacionamento. 

O CzRM pressupõe o redesenho dos processos e um modelo de relacionamento que 

gere o valor a longo prazo para o cidadão [Bretzke 2007]. Ainda segundo Bretzke [2007], 

os dois pilares do CzRM são: um processo de trabalho orientado para o cidadão, que 

premeia e é compartilhado por toda a empresa; e o uso intenso da informação do cidadão, 

suportado pela informatização da prestação de serviços. 

A implementação da Gestão de Relacionamentos com os Cidadãos significa para a 

administração pública municipal colocar os cidadãos e o relacionamento com estes como o 

foco principal da sua atuação [Schellong 2006]. 

O que sucede na gestão de relacionamentos com os clientes, por parte das 

empresas, também se processa da mesma forma com as organizações públicas municipais, 

ou seja, a integração dos sistemas tecnológicos e dos vários canais de comunicação, para 

permitir um atendimento mais personalizado aos cidadãos e possibilitar à organização 

conhecer os anseios e necessidades da população. 

Segundo Swift [2001], o CzRM deve ser visto pelos municípios como um processo 

interativo, um ciclo que envolve a sua estrutura, em quatro fases - Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Fases do CzRM 

Adaptado de [Swift 2001] 

 

Planeamento de políticas e ações 

Descoberta do conhecimento Interação com os cidadãos 

Análise e refinamento 
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Descoberta do conhecimento: proceder à análise das informações provenientes 

dos cidadãos identificando as suas expetativas em relação ao seu Município, a sua relação 

com o Município, as necessidades, dificuldades encontradas e outras. Os dados obtidos, as 

relações e transações estabelecidas com o cidadão devem ser contextualizados e 

transformados em informações e conhecimentos; 

Planeamento de políticas e ações municipais: definir os planos, programas e 

infraestruturas necessários para atender, elaborar e/ou conciliar o planeamento da gestão 

municipal com os anseios dos cidadãos; 

Interação com os cidadãos: fazer a gestão dos contactos e comunicações com os 

cidadãos. Podem ser efetuados levantamentos sobre as necessidades dos cidadãos e das 

empresas, avaliar o sucesso e o impacto de determinado projeto, programas executados, ou 

para auxiliar no planeamento para futuros projetos, e até mesmo para aumentar o grau de 

satisfação da população. Aqui também estão inseridas as mobilizações da população, 

como, por exemplo, um convite para a inauguração de uma obra ou participação nos 

debates organizados pelo Município sobre os mais variados temas; 

Análise e refinamento: a partir das interações estabelecidas com os cidadãos e as 

empresas, entra-se na fase da aprendizagem. Os processos e serviços que não vão ao 

encontro das necessidades e anseios da população são revistos e reestruturados, para que se 

proceda à otimização dos processos do ponto de vista do cidadão, pois é ele o elemento 

central da gestão municipal. 

 

3.2.3. Requisitos de implementação do CzRM nas organizações públicas 

Os sistemas CzRM nas organizações públicas e privadas, como afirma Payne 

[2005], podem constituir uma mais-valia e trazer benefícios, mas tudo depende da forma 

de implementar estes sistemas. 

As metodologias utilizadas pelos organismos públicos e, mais concretamente pelos 

municípios, assentam em alguns requisitos diferentes dos utilizados pelas empresas 

privadas verificando-se particularidades. A implementação de uma estratégia de TI nas 

entidades públicas tem como objetivo principal o foco no cidadão. Por outras palavras, é de 
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considerar a implementação de soluções Citizen Relationship Management, cuja finalidade 

é manter e otimizar o relacionamento com os cidadãos e incentivar a cidadania [Schellong 

2005]. A implementação de CzRM em organizações públicas e, concretamente, em 

municípios, obriga frequentemente a uma revisão profunda dos processos de interação, de 

modo a garantir que o cidadão se torne realmente o elemento central das atividades 

realizadas. A informação deve estar organizada para que o cidadão possa obter a mesma 

informação através de qualquer canal pelo qual comunica com o município e, em cada 

processo de interação, deverá ser possível ao município aprender algo mais sobre o 

cidadão, permitindo obter uma visão completa dos seus hábitos e suportando o processo de 

decisão [Duque et al. 2009]. 

Os municípios têm como principal objetivo a prestação de um serviço de qualidade 

às populações. Para satisfazer esse objetivo há a necessidade de aumentar a rapidez e a 

eficiência das respostas às solicitações colocadas aos municípios. 

No decorrer do trabalho da presente tese, através de contactos e pesquisas junto de 

alguns municípios Portugueses, foi possível constatar que há um conjunto de requisitos que 

devem ser satisfeitos com a implementação de um sistema CzRM. Destacam-se os 

seguintes: 

 Gerir de forma integrada a relação do Município com os munícipes; 

 Diversificar os canais de contacto disponibilizados ao munícipe; 

 Criar uma dinâmica de comunicação e colaboração entre os vários 

departamentos do Município; 

 Criar condições para a promoção da desmaterialização e otimização dos 

processos, bem como dos fluxos de circulação da informação; 

 Mudar a cultura e atitude face às TI; 

 Desenvolver uma sociedade de informação e uma economia baseada no 

conhecimento, que permita auxiliar as empresas e aumentar as oportunidades de 

emprego; 

 Criar um ponto único de atendimento ao cidadão; 

 Permitir uma maior celeridade dos processos; 

 Melhorar a qualidade do atendimento; 
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 Definir uma eficiente interoperabilidade e interação dos sistemas internos e 

externos para um melhor relacionamento com os cidadãos. 

No mesmo contexto e de forma explícita, os municípios devem perceber que podem 

ter vantagens com a adoção dos sistemas CzRM, para áreas como: 

 Promover a interoperabilidade entre sistemas aplicacionais, para facilitar o fluxo 

da informação e a tramitação dos processos, a comunicação entre os diversos 

setores de atividade e a interação com os cidadãos e as empresas. Uma 

plataforma de integração que visa dotar o Município de uma ferramenta 

partilhada que permita a interligação e integração da informação dos sistemas 

aplicacionais dos serviços desconcentrados municipais e a respetiva 

disponibilização de serviços eletrónicos multicanal; 

 A reengenharia de processos, desmaterialização dos processos, simplificação e 

transparência no tratamento dos processos, armazenamento dos dados, interação 

multicanal com os cidadãos e empresas através das aplicações na WEB, e 

transversais à organização; 

 O Atendimento Municipal deve registar e monitorizar os canais de comunicação 

utilizados na receção e envio da informação dos processos. Ou seja, os canais 

utilizados na receção devem ser os mesmos para comunicar com os cidadãos e 

empresas. Verificar e registar na bases de dados do Executivo Municipal as 

comunicações efetuadas e recebidas diariamente através da Internet, e-mail, 

SMS, telefone e FAX (destinatário, assunto, data/hora, setor de atividade, 

colaborador do Município). Também as respostas aos pedidos dos cidadãos e 

empresas, devem ter prazos de resposta bem definidos; 

 Monitorização dos processos pelos cidadãos. A tramitação dos processos desde a 

sua entrada, o seguimento e respetivos pareceres, o estado, documentos anexos, 

a sua conclusão e disponibilidade aos cidadãos, devem poder ser acompanhados 

pelos cidadãos; 

 O Executivo Municipal ter disponível informação tipificada proveniente dos 

setores de atividade, para apoio e suporte no contacto com os cidadãos e 

empresas, apresentações públicas, eventos, festas e romarias, inaugurações, 
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workshops, compromissos políticos e outros. A informação deve estar 

organizada por datas e locais, para consulta. Identificar e registar também, as 

entidades parceiras, acordos de cooperação/protocolos, contratos de prestação de 

serviços e fornecimentos, pedidos de apoio e colaboração, cópias das 

deliberações das reuniões de Câmara e Assembleia. 

O cumprimento e a satisfação dos requisitos enunciados deverão ter em conta 

CzRM [PT Prime 2010; CMCascais 2007]:  

1. Processo de consultoria a efetuar com o Executivo Municipal e um conjunto 

representativo de dirigentes e técnicos municipais. 

 Definir os principais objetivos estratégicos a atingir, tendo em vista 

identificar os objetivos operacionais necessários para os materializar; 

 Analisar o estado à data dos processos, aplicações informáticas e 

infraestruturas tecnológicas, bem como determinar como podem os sistemas 

existentes suportar os objetivos definidos; 

 Após a identificação das lacunas existentes, estabelecer prioridades de ação e 

definir um plano de implementação. 

2. Organização 

 Estratégia organizacional; 

 Criar um sistema de informação; 

 Otimizar processos internos e relacionamento com os cidadãos; 

 Gerir pontos de contacto; 

 Determinar a dispersão geográfica dos pontos de contacto; 

 Promover novos canais de contacto e relacionamento, bem como a integração 

multicanal; 

 Determinar o nível de especialização do atendimento; 

 Gerir a avaliação das capacidades humanas, tecnológicas e organizacionais; 

 Capacidade de crescimento futuro. 
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3. Sistemas 

 Rapidez no tratamento dos processos; 

 Obter informação consistente e fidedigna; 

 Visão única do cidadão; 

 Interoperabilidade e integração do CzRM com as aplicações que suportam os 

processos de negócio. 

4. Processos 

 Relacionar o front-office e o back-office; 

 Monitorizar melhoramentos contínuos. 

5. Recursos Humanos 

 Perfil dos recursos; 

 Formar adequadamente; 

 Rentabilizar. 

A metodologia a ser seguida para a implementação do sistema CzRM deve 

contemplar todas as dimensões relevantes de relacionamento entre os municípios e os 

cidadãos. 

 

3.3. Sistemas CzRM e CRM nas organizações públicas e nas organizações 

privadas 

As metodologias de implementação a serem seguidas pelas organizações públicas e 

privadas obedecem a critérios diferenciados. Pode-se observar através da tabela 3.1, os 

diferentes critérios a que está sujeito um sistema CRM no sector privado e no sector 

público. 

Tabela 3.1: Principais diferenças entre o CRM no Sector Público e no Sector Privado 

Adaptado de [Schellong 2005] 

Sector Privado  Sector Público 

Concorrência Monopólio 

Orientação para o mercado Jurisdição 

Milhões de relacionamentos Milhões/biliões de relacionamentos 
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Sector Privado  Sector Público 

Gama de produtos 

homogéneos/quantidade controlável 

Grande número de produtos heterogéneos 

(serviços)/incontroláveis devido à tomada 

de decisões políticas 

Personalização Aproximação igualitária para todos 

Segmentação (princípio de Pareto 80-20) - 

80% das consequências advém de 20% das 

causas 

Segmentação possível/não excluindo 

clientes não rentáveis 

Orçamento/custos irrecuperáveis Orçamento/custos irrecuperáveis 

Sistemas legados (TI) Sistemas legados (TI) 

Inovação e pró-atividade Serviços com imagem decadente 

Cultura da organização Cultura da organização 

Recursos humanos (habilitações literárias 

superiores e conhecimento) 

Recursos humanos (falta de conhecimento, 

não competem com os salários do sector 

privado) 

Leis Leis 

Prestação de contas Prestação de contas/federalismo 

Estratégia de mercado Influência política (ciclo de planeamento) 

Orientação para o lucro/valorizar ao 

máximo para os acionistas 

Compreensão democrática/filosofia 

 

Pode-se concluir que o setor privado e o setor público obedecem a princípios 

diferentes. O setor privado visa o lucro, ou seja tem por objetivo a criação de valor para a 

organização, através da rendibilização dos clientes e da sua fidelização no tempo. O sector 

público tem uma política de carácter social e de cidadania, ou seja, a criação de valor está 

na forma como serve da melhor forma os cidadãos, disponibilizando a informação 

necessária que vá ao encontro das suas necessidades. O serviço prestado deverá ser de 

forma igualitária e tendo sempre presente o conceito de justiça social. 

No capítulo seguinte propõe-se um conjunto de fatores influenciadores do sucesso 

da adoção de sistemas CRM em Municípios. 
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Capítulo 4 

4. Fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas 

CRM 

Como fica patente nos capítulos anteriores, diversos autores têm contribuído com as 

suas visões para o estudo e para o modelo de CRM a implementar. A partir destes 

contributos, procedeu-se à organização dos fatores influenciadores que constituem a base 

de um novo modelo de adoção do sistema CRM. 

A Tabela 4.1 identifica os fatores influenciadores para o modelo de CRM por 

ordem alfabética, com base na revisão bibliográfica realizada. 

Tabela 4.1: Fatores influenciadores para o Modelo CRM 

Fatores influenciadores para o 

Modelo CRM 
Referências 

N. de 

Ref. 

Adaptação aos sistemas existentes na 

organização 
[Band, Ragsdale e Schuler 2005]; 1 

Agregação de valor ao cliente ou 

cidadão 

[Xavier e Dornelas 2006]; [Ryals 2005]; 

[Sheth e Parvatiyar 1995]; 
3 

Apoio da gestão de topo 

[Duque 2009]; [Mendonza 2007]; 

[Winkler 2007]; [Wailgum 2007]; 

[Xavier e Dornelas 2006]; [Band et al. 

2005]; [Chalmeta 2005]; [Freeman e 

Seddon 2005]; [Mack e Mayo 2005]; 

[Damacena e Pedron 2004]; [Shang e 

Seddon 2002]; [Bretzke 2000]; 

[Lindgreen 2004]; [Chalmeta 2005]; 

14 

Auditoria à situação atual da 

organização 
[Urbanskiene et al. 2008]; 1 

Aumento da satisfação dos clientes ou 

cidadãos 

[Al-Khouri 2012]; [Bretzke 2008]; 

[Xavier e Dornelas 2006]; [Band et al. 

2005]; [Fangming e Steven 2004]; 

[Andrade 2003]; [Valente 2002]; 

[Verhoef 2002]; [Ozgener 2001]; 

[Wilson 1995]; [Evans e Laskin 1994];  

11 

Avaliação do desempenho 

[Payne 2006]; [Payne e Chalmeta 

2005]; [Zablah et al. 2004]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Winer 2001]; 

5 



 

 
  73 
 

Base de dados dos clientes ou 

cidadãos atualizada 

[Al-Khouri 2012]; [Urbanskiene et al. 

2008]; [Mitussis et al. 2006]; [Rowley 

2005]; [Ko et al. 2004]; [Park e Park 

2004]; [Valente 2002]; [Winer 2001]; 

[Greenberg 2001]; [Agosta e Swift 

2000]; 

10 

Comunicação do novo sistema [LeBeau 2009]; 1 

Comunicação dos resultados [LeBeau 2009]; 1 

Criação de programas de 

relacionamento 
[Winer 2001]; 1 

Criação de sistemas de medição [Curry e Kkolou 2004]; 1 

Criação de valor 

[Al-Khouri 2012]; [Al-Raisi e Al-

Khouri 2010]; [Frow e Payne 2009]; 

[Payne 2006]; [Lindgreen et al.2006]; 

[Schellong 2005]; [Payne e Frow 2005]; 

[Jayachandran et al. 2005]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Andrade 2003]; [Gefen 

e Ridings 2002]; [Funk 2002]; 

[Jenkinson e Jacobs 2002]; [Ozgener 

2001]; [Karimi et al. 2001]; [Swift 

2000]; [Kraft 2000]; [Wagner 2000]; 

[Friedman e Furey 1999]; [Sudharshan 

e Sanchez 1998]; 

20 

Criação de manuais de utilização [LeBeau 2009]; 1 

Definição de uma estratégia e 

metodologia organizacional para o 

CRM 

[Duque et al. 2009]; [Urbanskiene et al. 

2008]; [Payne 2006]; [Payne 2005]; 

[Chalmeta 2005]; [Schellong 2005]; 

[Zablah et al.2004]; [Curry e Kkolou 

2004]; [Hoffberg et al. 2003]; 

[Jenkinson e Jacobs 2002]; [Winer 

2001]; [Catalyst 2001]; 

12 

Definição do investimento em TI 

[Marakas 2008]; [Urbanskiene et al. 

2008]; [Balbinot 2007]; [Kim e Pan 

2006]; [Xavier e Dornelas 2006]; 

[Beasty 2005]; [Payne 2005]; 

[Schellong 2005]; [Kim 2004]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Damacena e Pedron 

2004]; [Serrano et al. 2004]; [Chen e 

Popovich 2003]; [Jenkinson e Jacobs 

2002]; [Institute of Direct Marketing 

2002];  

15 
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Definição dos pré-requisitos do 

projeto 
[Chalmeta 2005]; [Schellong 2005]; 2 

Definição da equipa responsável pelo 

CRM e nomeação do líder do projeto 

[LeBeau 2009]; [Atos Origin Company 

2007]; [Chalmeta 2005]; [Lindgreen 

2004]; [Curry e Kkolou 2004]; 

[Reichheld 1996]; [Wilson 1995]; 

[Evans e Laskin 1994]; 

8 

Desenvolvimento e otimização dos 

relacionamentos com clientes ou 

cidadãos 

[Al-Khouri 2012]; [PT Prime 2010]; 

[CMCascais 2007]; [Schellong 2006]; 

[Schellong 2005]; [Ngai 2005]; [Zablah 

et al. 2004]; [Buttle 2004]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Fangming e Steven 

2004]; [Gefen e Ridings 2002]; 

[Jenkinson e Jacobs 2002]; [Verhoef 

2002]; [Fayerman 2002]; [Winer 2001]; 

[Swift 2001]; [Swift 2000]; [Bruhn e 

Homburg 2000]; [Anderson Consulting 

1998]; [Buttle 1996]; 

20 

Desenvolvimento da criatividade [Jenkinson e Jacobs 2002]; 1 

Desenvolvimento de um método de 

aprendizagem 

[Gummesson 2004]; [Jenkinson e 

Jacobs 2002];  
2 

Envolvimento dos utilizadores 

[Duque 2009]; [Xavier e Dornelas 

2006]; [Chalmeta 2005]; [Band et al. 

2005]; [Strauss e Frost 2002]; 

[Dominguez 2001];  

6 

Flexibilidade dos processos [Band et al. 2005]; 1 

Formação dos colaboradores 

[LeBeau 2009]; [Urbanskiene et al. 

2008]; [Xavier e Dornelas 2006]; [Band 

et al. 2005]; [Buttle 2004]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Ferrão 2003]; [Brown 

2001]; [Stone 2001]; [Bretzke 2000]; 

10 

Garantia da privacidade e reputação 

[Payne e Chalmeta 2005];  [Zablah et al. 

2004]; [Curry e Kkolou 2004]; [Winer 

2001]; 

4 

Gestão da avaliação das capacidades 

humanas, tecnológicas e organizacionais 

[Payne e Chalmeta 2005];  [Zablah et al. 

2004]; [Curry e Kkolou 2004]; [Winer 

2001]; 

4 

Gestão da informação 

[Duque 2009]; [Payne 2006]; [Payne e 

Frow 2005]; [Payne e Chalmeta 2005]; 

[Curry e Kkolou 2004]; [Singh e 

Agrawal 2003]; [Buttle 2001]; [Winer 

11 
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2001]; [Greenberg 2001]; [Swift 2000]; 

[Glazer 1997]; 

Gestão de indicadores de desempenho 

[Al-Khouri 2012]; [Band et al. 2005]; 

[Chalmeta 2005]; [Payne e Chalmeta 

2005]; [Gummesson 2004]; [Zablah et 

al. 2004]; [Curry e Kkolou 2004]; 

[Winer 2001]; 

8 

Gestão de pontos de contacto 

[PT Prime 2010]; [CMCascais 2007]; 

[Payne 2006]; [Payne e Chalmeta 

2005]; [Payne e Frow 2005]; [Zablah et 

al. 2004]; [Curry e Kkolou 2004]; 

[Zablah et al. 2004]; [Singh e Agrawal 

2003]; [Funk 2002]; [Jenkinson e 

Jacobs 2002]; [Winer 2001]; [Buttle 

2001]; [Kraft 2000]; [Wagner 2000]; 

[Swift 2000]; [Friedman e Furey 1999]; 

[Sudharshan e Sanchez 1998]; [Glazer 

1997]; 

19 

Implementação do projeto do sistema 

CRM por fases 
[LeBeau 2009]; 1 

Integração dos dados existentes e 

disponíveis 

[LeBeau 2009]; [Andrade 2003]; 

[Bannister, Landsbergen e Wolken 

2001]; [Ozgener 2001];  

4 

Maior e melhor conhecimento dos 

clientes ou cidadãos 

[Greenberg 2010]; [Duque 2009]; 

[Xavier e Dornelas 2006]; [Band et al. 

2005]; [Sin e Yim 2005]; [Fangming e 

Steven 2004]; [Verhoef 2002]; 

[Fayerman 2002]; [Jenkinson e Jacobs 

2002]; [Swift 2001]; 

10 

Monitorização do funcionamento do 

sistema CRM 

[Chalmeta 2005]; [Payne e Chalmeta 

2005]; [Zablah et al. 2004]; [Curry e 

Kkolou 2004]; [Winer 2001]; 

5 

Organização dos processos internos 

[Urbanskiene et al. 2008]; [Payne e 

Chalmeta 2005]; [Zablah et al. 2004]; 

[Curry e Kkolou 2004]; [Winer 2001]; 

5 

Orientação dos recursos humanos 

[Urbanskiene et al. 2008]; [Payne e 

Chalmeta 2005]; [Zablah et al. 2004]; 

[Curry e Kkolou 2004]; [Winer 2001]; 

5 

Requisitos claros para a seleção do 

fornecedor 

[Marakas 2008]; [Band et al. 2005]; 

[Serrano et al. 2004] 
3 
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Os fatores identificados são descritos nas secções seguintes. 

4.1. Adaptação aos sistemas existentes na organização 

A organização deve considerar e garantir sistemas que permitam o processamento e 

gestão da informação. A interação dos sistemas CRM com os sistemas existentes na 

organização deve estar acautelada, contemplando o aumento da produtividade interna, a 

qualidade da informação, a eficácia e eficiência dos serviços e ao mesmo tempo servir 

melhor o cliente ou cidadão. 

Para permitir automatizar processos, partilha de informação e aumentar a satisfação 

dos clientes ou cidadãos, a TI a implementar deve garantir a interoperabilidade com os 

sistemas existentes, considerando sempre a complexidade dos processos. 

 

4.2. Agregação de valor ao cliente ou cidadão 

A agregação de valor ao cliente ou cidadão é possível através dos sistemas CRM no 

processo de interação, bem como nas relações e atividades desenvolvidas. Há um maior 

conhecimento dos clientes e cidadãos, que conduz a mudanças na forma de gerir o 

relacionamento com os mesmos. 

 

4.3. Apoio da gestão de topo 

O sucesso da adoção de sistemas CRM, tal como sucede no caso de outros 

sistemas, está muito dependente da administração de uma empresa ou do executivo de uma 

organização pública assumirem o projeto como compromisso prioritário para a 

organização. 

A participação e envolvência dos colaboradores na adoção de um novo sistema 

devem ser na plenitude. Neste sentido, não pode ocorrer a ausência de comprometimento 

da gestão de topo, mas sim o acompanhamento contínuo e o incentivo necessário para o 

sucesso da adoção de sistemas CRM. 
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4.4. Auditoria à situação atual da organização 

A organização, numa primeira fase, deve proceder a uma auditoria para ter a 

perceção e a visão do funcionamento dos serviços na tramitação e no tratamento dos 

processos, bem como na interação com os clientes. Deverá ter lugar uma auditoria do 

contexto organizacional para determinar fatores como a diferenciação do valor do cliente, a 

diferenciação e posicionamento dos valores da organização, e a forma como esta gere os 

relacionamentos com os seus clientes ou cidadãos, empresas, fornecedores, parceiros ou 

outros. 

Pretende-se que a organização possa identificar competências ao nível do trabalho 

com os clientes ou cidadãos, decisões incorretas e falhas, concorrentes, parceiros, e 

também a necessidade de implementar um sistema de CRM, com o intuito de definir uma 

estratégia adequada à realidade da organização. 

 

4.5. Aumento da satisfação dos clientes ou cidadãos 

A implementação dos sistemas CRM é vantajosa quando na relação com os clientes 

ou cidadãos, é possível satisfazer as suas solicitações, bem como adquirir a sua confiança, 

lealdade e fidelidade. Também os colaboradores, no desempenho das suas funções, devem 

sentir satisfação na utilização dos sistemas CRM, para que se traduza na satisfação dos 

clientes ou cidadãos. Os resultados devem ser bons para ambas as partes, para justificar o 

investimento em CRM e encoraje a organização para fazer evoluções e investimentos 

futuros. 

 

4.6. Avaliação do desempenho 

A organização procura avaliar o desempenho da implementação do sistema CRM, 

na ótica da organização, bem como dos clientes ou cidadãos. 

Na ótica da organização, avaliar as condições da disponibilidade dos serviços, da 

informação. Na ótica dos clientes e cidadãos, importa analisar a satisfação, lealdade, 

qualidade da prestação dos serviços e qualidade da informação. Através das avaliações, é 
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possível verificar os pontos fortes e fracos da implementação do sistema CRM e efetuar as 

melhorias e adaptações necessárias. 

 

4.7. Base de dados dos clientes ou cidadãos atualizada 

As bases de dados que suportam a informação de registos dos clientes ou cidadãos 

para os sistemas CRM, incluem informações sobre as transações e contactos, essenciais e 

importantes para os processos de interação e personalização dos serviços. 

As informações registadas e processadas nas bases de dados são fundamentais para 

comunicar e dar resposta às necessidades dos clientes ou cidadãos. 

As bases de dados são constituídas por um sistema integrado de armazenamento de 

dados de toda a organização, o que constitui para as organizações uma memória 

imprescindível sobre os clientes ou cidadãos e um sistema integrado de armazenamento de 

dados disponível pela organização, capaz de analisar dados relevantes. 

 

4.8. Comunicação do novo sistema 

A organização deve ter a capacidade de antecipadamente informar e comunicar aos 

colaboradores a intenção de implementar um novo sistema de informação. No decorrer do 

projeto de preparação e implementação do novo sistema, a tarefa de envolver os 

colaboradores fica facilitada e é mais colaborativa. Também para os clientes ou cidadãos a 

informação e comunicação é fundamental, para que estejam salvaguardadas a sua 

adaptação futura a novas funcionalidades e obrigações de comunicar com as organizações. 

Colaboradores e cidadãos devem ter conhecimento atempadamente do novo sistema 

e da sua função. O sistema deve estar disponível através do Portal de Serviços da WEB. 

 

4.9. Comunicação dos resultados 

No decorrer da implementação dos sistemas CRM, verificam-se e analisam-se os 

objetivos propostos, o seu cumprimento, o tipo de prestação de serviços e a sua qualidade. 

Os resultados dos testes, bem como as conclusões das melhores práticas devem ser 
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apresentadas e analisadas pela organização, comunicados e partilhados posteriormente com 

os colaboradores da organização e com os clientes ou cidadãos.  

 

4.10. Criação de programas de relacionamento 

Permitir uma maior interoperabilidade entre as organizações e os clientes ou 

cidadãos, é um dos objetivos da implementação dos sistemas CRM.  

É importante definir a forma de funcionamento interno e de relacionamento com o 

exterior. 

O programa ou plano de atividades que se pretende atingir com a implementação 

dos sistemas CRM, é conseguir aumentar o grau de relacionamento com os cidadãos, 

disponibilizar informação com qualidade e a organização dos processos internos. 

Aumentar a interação entre os cidadãos e as organizações. Contribuir para o aumento da 

satisfação e confiança dos clientes ou cidadãos nas organizações. 

 

4.11. Criação de sistemas de medição 

A implementação de novas soluções ou projetos deve prever um sistema de 

medição que permita avaliar a sua evolução. A organização deve compreender se a 

implementação do sistema CRM está a ser benéfica e vai ao encontro das espectativas dos 

clientes ou cidadãos. 

É importante para a organização perceber e poder interpretar a evolução do grau de 

relacionamento com os clientes ou cidadãos, bem como a satisfação, necessidades e 

expectativas dos mesmos. Isto requer a construção de um sistema de medição alimentado 

pela informação, que advém em parte do cliente ou cidadão e a restante informação será 

extraída dos sistemas computacionais da organização. 

 

4.12. Criação de valor 

As organizações públicas ou privadas têm nos sistemas CRM a possibilidade de 

valorizar os clientes ou cidadãos, através do atendimento efetuado com qualidade, ao 
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satisfazer os pedidos e solicitações dos mesmos. É importante para as organizações a 

fidelização dos clientes ou cidadãos, para a obtenção de informações, atualização dos 

conhecimentos através do feedback obtido nas interações entre as partes. 

As organizações criam valor para os clientes ou cidadãos, através da forma como 

disponibilizam a informação que vá ao encontro das suas necessidades. O atendimento, a 

disponibilidade da informação e a prestação do serviço, deverá ser de forma igualitária, 

para satisfação dos interessados. 

  

4.13. Criação de manuais de utilização 

Considera-se a criação de manuais de utilização algo primordial para a organização. 

Colocar por escrito todas as funções críticas, regras de utilização, procedimentos a utilizar 

para a realização e execução das tarefas.  

Os colaboradores devem registar os procedimentos da utilização do sistema CRM, 

bem como registar os erros retornados pelo sistema CRM, para resolução e informação aos 

utilizadores.  

Os manuais servem de orientação e apoio aos atuais colaboradores das 

organizações e aos que podem cooperar no futuro.  

 

4.14. Definição de uma estratégia e metodologia organizacional para o 

CRM 

A estratégia para a implementação de sistemas CRM deve ser de longo prazo. 

Devem ser considerados os requisitos, as prioridades, a arquitetura global do sistema e a 

tecnologia utilizada, para que a adoção do sistema CRM seja um sucesso. Neste sentido, há 

a considerar um conjunto de fatores que conduzam à aquisição, retenção, satisfação, 

fidelização e melhoria do serviço prestado aos clientes. 

A metodologia utilizada pelas entidades públicas tem de ter em conta diferentes 

critérios relativamente às empresas, ou seja, o foco principal dos organismos públicos e das 

suas estratégias são os cidadãos. Neste caso pretende-se otimizar o relacionamento com os 

cidadãos e incentivar a cidadania.  
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4.15. Definição do investimento em TI 

O investimento em sistemas CRM deve ser contínuo. Uma solução com 

características evolutivas e que permita inovar. Ou seja, a organização deve investir em TI, 

para uma boa gestão das informações críticas. 

A garantia de sucesso da adoção de implementação dos sistemas CRM depende do 

investimento contínuo das organizações nas tecnologias de informação. Realizar as 

atualizações necessárias e decorrentes do conhecimento obtido nas interações com os 

clientes e cidadãos. 

O investimento em TI e nos sistemas CRM, deve ter em consideração a aquisição 

de soluções para melhorar o sistema de informação e facilitar o acesso rápido e conciso à 

informação, respostas ao cliente ou cidadão, a qualidade dos dados, evitar dados 

desnecessários e duplicados, extrair e tratar dados de uma forma mais eficiente, e maior 

capacidade nas análises e previsões. 

 

4.16. Definição dos pré-requisitos do projeto 

Considerar alguns pré-requisitos antes e durante o projeto de implementação da 

adoção do CRM, permite potenciar o sucesso do projeto. É fundamental sensibilizar os 

superiores hierárquicos e colaboradores da organização para a importância do 

cumprimento dos objetivos do projeto, as mudanças que possam ocorrer e, muito 

importante, a minimização dos custos decorrentes da disponibilidade para mudança. 

A disponibilidade para a mudança é um dos processos mais complexos de lidar 

numa organização, dado que as pessoas frequentemente demonstram renitência 

relativamente a uma nova tecnologia que seja implementada. 

No setor público, o fator comercial não é considerado, no entanto toda a 

organização deve considerar que a implementação de um novo sistema pode contribuir 

para a otimização dos recursos internos, na criação de valor e no relacionamento com os 

cidadãos. 
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4.17. Definição da equipa responsável pelo CRM e nomeação do líder do 

projeto 

A organização deve considerar para a definição do âmbito do projeto e 

identificação dos requisitos, a constituição de uma equipa formada por colaboradores 

internos, quer o projeto seja desenvolvido internamente ou externamente. 

A equipa tem a responsabilidade de transmitir conhecimentos, experiências, casos 

práticos, emitindo pareceres e opiniões. Os seus contributos permitem evitar riscos que 

coloquem em causa os objetivos do projeto. 

A equipa deve ser constituída por elementos que possuam um conhecimento 

pormenorizado do funcionamento de todos os setores de atividade da organização.  

A nomeação de um líder do projeto é obrigatória. Este tem a responsabilidade de 

selecionar para a equipa os elementos que conhecem o projeto, os seus benefícios e 

partilharem com os restantes colaboradores da organização e cidadãos. O líder da equipa 

tem também a função de manter informados os superiores hierárquicos sobre o decorrer 

dos trabalhos. 

A equipa colabora com o consultor ou fornecedor de serviços na implementação ou 

adoção do sistema CRM, no caso do projeto ser desenvolvido por uma entidade externa. 

 

4.18. Desenvolvimento e otimização dos relacionamentos com clientes ou 

cidadãos 

A implementação de sistemas CRM facilita e beneficia a gestão de relacionamento 

com os clientes ou cidadãos. No processo de interação e relacionamento estabelecidos, é 

possível às partes conhecerem-se melhor, aumentar o grau de satisfação, obterem 

informações otimizadas e organizadas sobre os processos. 

A implementação do novo sistema deve representar uma melhoria significativa na 

otimização dos recursos internos, na criação de valor e no relacionamento com os 

cidadãos. 
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4.19. Desenvolvimento da criatividade 

A organização deve procurar proporcionar experiências positivas trazendo 

criatividade e criando empatias com os clientes ou cidadãos e permitir que estes adquiram 

experiências nos contactos com a organização. 

Os sistemas CRM permitem às organizações um nível de criatividade superior para 

melhorar as interações com os clientes ou cidadãos, para melhor compreendê-los e obter 

informações para os servir com maior eficácia e eficiência. 

 

4.20. Desenvolvimento de um método de aprendizagem 

A implementação de sistemas CRM é dinâmica, tendo em consideração os 

requisitos dos clientes ou cidadãos, as suas necessidades e preferências, que obrigam as 

organizações a recriarem-se, atualizarem-se constantemente e evoluírem nos processos 

interativos, para obterem o maior conhecimento dos clientes ou cidadãos. 

O método da aprendizagem nasce das interações estabelecidas com os clientes ou 

cidadãos.  

Nas interações entre a organização e os clientes ou cidadãos, os métodos definidos 

e utilizados para o tratamento dos processos e disponibilidade de serviços, devem ser 

revisitados constantemente e reestruturados, para satisfazer as necessidades dos clientes e 

cidadãos.  

 

4.21. Envolvimento dos utilizadores 

O envolvimento dos utilizadores compromete-os. Permite o acesso à informação 

proveniente do trabalho prático realizado na organização e do relacionamento com os 

clientes ou cidadãos. A importância do testemunho dos utilizadores, das dificuldades 

sentidas na obtenção da informação, da necessidade da clarificação e disponibilidade de 

sistemas de informação para apoiar no tratamento e disponibilidade da informação. 

O envolvimento dos utilizadores deve ser considerado a partir do momento em que 

é comunicada a intenção de implementar um novo sistema na organização. Evita a falta de 
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conhecimento dos utilizadores sobre o novo sistema a implementar. Facilita também, o 

envolvimento dos utilizadores, a sua função na estratégia CRM e nos objetivos a alcançar.    

 

4.22. Flexibilidade dos processos 

Os clientes ou cidadãos devem perceber que a organização preocupa-se em facilitar 

o acesso aos serviços e à informação, através da disponibilidade de meios e canais que 

permitem a localização e flexibilidade nos processos.  

A gestão da relação com os clientes ou cidadãos pode ser interpretada como a 

capacidade da organização de flexibilidade e gestão da mudança. Permite também a 

adequação dos seus recursos às expetativas dos clientes ou cidadãos. 

 

4.23. Formação dos colaboradores 

A formação dos utilizadores de sistemas CRM deve permitir que o retorno da 

utilização dos sistemas seja o esperado. Estes facilitam o contacto e o relacionamento com 

os clientes e cidadãos, bem como a disponibilidade da informação e a prestação de serviços 

com qualidade. Os colaboradores devem ter um conhecimento profundo da utilização e das 

funções dos sistemas CRM, para que a informação por processos, serviços, clientes e 

cidadãos esteja disponível de forma seletiva ao nível interno e externo. 

A organização deve proporcionar aos clientes uma visão única de toda a 

organização e aos colaboradores da organização uma visão unificada dos clientes ou 

cidadãos. 

 

4.24. Garantia da privacidade e reputação 

As organizações desenvolvem processos interativos com os clientes ou cidadãos, 

para obterem informações que permitam personalizar produtos e serviços de acordo com as 

preferências dos mesmos. Também deve estar garantida a privacidade dos clientes ou 

cidadãos. 
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A garantia da reputação advém das organizações procurarem manter consistência e 

fiabilidade em cada contacto com o cliente ou cidadão. 

 

4.25. Gestão da avaliação das capacidades humanas, tecnológicas e 

organizacionais 

A adoção dos sistemas CRM bem-sucedida requer uma estratégia interna da 

organização bem definida. Todos os processos devem estar bem definidos e entendíveis no 

seio da organização. Na fase mais adiantada da implementação do sistema CRM, os 

gestores devem poder avaliar o estado atual das potencialidades do CRM e perceber a 

possibilidade de executar de forma eficiente todos os processos previamente definidos. 

Todos os colaboradores devem conhecer bem as suas funções na organização, para que 

seja possível aos gestores avaliarem as capacidades humanas, tecnológicas e 

organizacionais. 

 

4.26. Gestão da informação 

Os sistemas de informação são essenciais para a implementação dos sistemas CRM, 

permitem a partilha da informação relevante sobre os clientes ou cidadãos na organização. 

A informação é armazenada de acordo com as preferências dos clientes ou cidadãos, é 

posteriormente analisada com o objetivo de gerar novas oportunidades de melhor servir os 

mesmos. 

 

4.27. Gestão de indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho permitem à organização monitorizar e avaliar os 

sistemas CRM, durante o seu ciclo de vida. O feedback permite maximizar a melhoria do 

desempenho e aprendizagem organizacional.  

O sucesso da implementação dos sistemas CRM tem que ser avaliado durante e no 

final do projeto. Devem ser utilizados vários tipos de indicadores para controlar o sucesso 
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do projeto. Permitir à organização acompanhar a evolução do desempenho dos sistemas 

CRM e nomeadamente medir as melhorias no valor do cliente ou cidadão. 

A partir da utilização de indicadores de desempenho e ferramentas de 

monitorização, deverá ser possível compreender se a implementação do sistema CRM é 

benéfica. Também a avaliação de desempenho permite à organização verificar os pontos 

fortes e fracos da implementação do CRM e efetuar melhorias e adaptações contínuas.  

 

4.28. Gestão de pontos de contacto 

Os sistemas CRM permitem às organizações utilizarem diferentes pontos e canais 

de contacto e comunicação. Os pontos de contacto devem ser diversificados. 

A integração multicanal conduz à criação de atividades que agregam valor para os 

clientes ou cidadãos, através da implementação de estratégias e processos de criação de 

valor.  

A organização através da integração de múltiplos canais deve ter a capacidade de 

reunir e distribuir informações dos clientes ou cidadãos dos diversos canais e integrá-los 

com outras informações relevantes. 

É importante disponibilizar pontos de contacto, como sejam, a WEB, o e-mail, 

serviços de mensagens móveis, o telefone/telemóvel e o presencial. A acessibilidade e a 

disponibilidade da informação deverá estar ao mesmo nível em qualquer tipo de canal em 

que há interação entre a organização e o cliente. Também é importante a organização 

considerar como prioritário o meio pelo qual o cliente ou cidadão contacta a organização 

ser o mesmo pelo qual deve ser satisfeito o seu pedido. 

Os sistemas CRM permitem a automação e integração da informação entre todos os 

pontos de contacto do cliente ou cidadão com a organização. Os pontos de contacto devem 

estar configurados para interagir com o cliente ou cidadão e disseminar as informações por 

toda a organização. 
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4.29. Implementação do projeto do sistema CRM por fases 

A implementação do sistema CRM deve ocorrer por fases e por módulos. O 

controlo e o rigor da implementação devem ser assegurados de forma progressiva e 

testados por fases. Permite reduzir o erro, facilita a interação com outros sistemas, a 

habituação dos utilizadores ao novo sistema e os processos de interação interna ficam 

facilitados, bem como a melhor prestação de serviços aquando do contacto com os clientes 

ou cidadãos. O líder do projeto deve acompanhar a evolução da implementação do sistema 

CRM, e intervir quando for oportuno, para realizar os ajustes necessários. 

O sucesso na implementação do sistema CRM depende essencialmente de uma boa 

planificação, de um controlo regular da execução, e da garantia de uma boa combinação 

entre a tecnologia, processos e pessoas. 

 

4.30. Integração dos dados existentes e disponíveis 

Os sistemas CRM permitem às organizações terem disponível informação sobre os 

clientes ou cidadãos, obtida através dos vários relacionamentos que se vão estabelecendo. 

A informação é registada de forma organizada e de acordo com o perfil dos clientes ou 

cidadãos. 

Os sistemas CRM procuram integrar processos dos clientes ou cidadãos, num 

sistema único de informação para toda a organização. As oportunidades criadas pela 

Internet, na conectividade e integração, permitiram às organizações um nível de 

criatividade para melhorar as suas relações com os clientes ou cidadãos. As organizações 

têm necessidade de entender os clientes ou cidadãos, compreendê-los e obter informações 

para os servir com maior eficácia e eficiência. 

 

4.31. Maior e melhor conhecimento dos clientes ou cidadãos 

A organização tem nos sistemas CRM, a possibilidade de obter um conhecimento 

importante dos clientes ou cidadãos. Através das várias interações entre as partes, há uma 

grande quantidade de dados que é gerada e que possibilita a obtenção de informação 
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valiosa. No processo de análise à informação que é gerada, obtêm-se profundos 

conhecimentos sobre todo o processo de prestação de serviços, rentabiliza-se o 

relacionamento e compreende-se melhor o cliente ou cidadão, bem como a identificação do 

valor que os mesmos representam para a organização. 

 

4.32. Monitorização do funcionamento do sistema CRM 

A organização procede ao acompanhamento contínuo do projeto implementado. 

Constata a evolução do projeto, ou seja, a implementação do sistema CRM vai ao encontro 

dos requisitos previamente definidos no plano estratégico. Verifica se há desvios e as suas 

causas, define as medidas corretivas necessárias, ajusta metas, melhora o nível de 

informação a prestar aos superiores hierárquicos, aos clientes ou cidadãos e empresas que 

são as entidades que pretendem tratar os seus processos, bem como as atividades que 

desenvolvem na relação com o Município.  

 

4.33. Organização dos processos internos 

A organização dos processos internos deve ser revisitada de forma contínua e 

atualizada, para que o enfoque seja a satisfação das pretensões dos clientes ou cidadãos, 

criar processos necessários para atingir os objetivos previamente definidos, bem como a 

qualidade da prestação dos serviços e da informação, estejam assegurados. 

 

4.34. Orientação dos recursos humanos 

No processo de implementação do CRM, a organização deve gerir bem os seus 

recursos humanos, no sentido de os integrar e envolver no projeto, para que o sucesso da 

implementação esteja garantido. Para ultrapassar dúvidas e receios, os colaboradores 

devem ter um conhecimento contínuo e evolutivo do projeto, serem envolvidos pelos 

gestores para monitorizar efeitos da resistência à mudança. Devem ser feitos esforços para 

dar a conhecer a toda a organização as vantagens da implementação do CRM e garantir 

uma formação adequada para minimizar os custos da adaptação. 
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Os recursos humanos devem ter a formação adequada. Estes são responsáveis pelo 

funcionamento do sistema CRM e na interação que é estabelecida pela organização com os 

clientes ou cidadãos. 

 

4.35. Requisitos claros para a seleção do fornecedor 

O processo de seleção do fornecedor de sistemas CRM deve contemplar a 

implementação da solução, bem como assegurar a interoperabilidade entre sistemas e 

possibilidade de escalabilidade futura. A manutenção dos sistemas deve ficar garantida. 

Também o fornecedor deve ter um conhecimento abrangente dos sistemas existentes, 

experiência na implementação de sistemas CRM e do funcionamento da orgânica interna 

da organização, para assegurar o funcionamento dos serviços necessários. 
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Capítulo 5 

5. Modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção de 

sistemas CRM em municípios  

No presente capítulo é proposto um novo modelo de fatores influenciadores da 

adoção de CRM em municípios, sendo o objetivo principal da presente tese. São também 

enunciados e detalhados os procedimentos metodológicos seguidos para a elaboração e 

corroboração do modelo. 

 

5.1. Enquadramento 

Nos últimos anos a grande maioria dos municípios Portugueses introduziu medidas 

de reorganização sustentadas nas tecnologias da informação. Essas medidas deram e estão 

a dar origem a mudanças profundas, na forma como os cidadãos se relacionam com o seu 

Município, e também na forma como os próprios municípios se organizam internamente 

[Duque 2009]. 

É, assim, de considerar nas entidades públicas a implementação de uma estratégia 

de TI cujo foco seja o cidadão. Por outras palavras, é de considerar a implementação de 

soluções CzRM, cuja finalidade é manter e otimizar o relacionamento com os cidadãos e 

incentivar a cidadania [Schellong 2005].  

A implementação de CRM, em organizações públicas e, concretamente, em 

municípios, obriga frequentemente a uma revisão profunda dos processos de interação, de 

modo a garantir que o cidadão se torne realmente o elemento central das atividades 

realizadas. A informação deve estar organizada de forma a que o cidadão possa obter a 

mesma informação através de qualquer canal pelo qual comunica com o município e, em 

cada processo de interação, deverá ser possível ao município aprender algo mais sobre o 

cidadão, permitindo obter uma visão completa dos seus hábitos e suportando o processo de 

decisão [Duque et al. 2011]. 
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Os municípios devem procurar entender, compreender e atender às necessidades 

dos cidadãos a partir de uma série de interações e comunicações, para os servir com 

qualidade. Para que isso seja realizável, é necessário adotar sistemas que promovam a 

interação entre os municípios e os cidadãos. Os sistemas CRM possuem as características 

necessárias para auxiliar a concretizar esses objetivos dos municípios. 

A adoção de um sistema CRM permite que a relação entre a organização e os seus 

cidadãos seja reforçada e melhorada. A informação disponibilizada deve servir os 

interesses e expectativas dos cidadãos, independentemente do meio pelo qual comunicam 

com a organização. 

Através de um estudo realizado por Duque [2009] junto dos municípios 

Portugueses, foi possível constatar que a maioria dos municípios não possuía um sistema 

CRM. Por outro lado, não foi possível identificar na literatura um modelo de apoio à 

adoção de sistemas CRM pelos municípios. 

Para auxiliar os municípios na adoção de sistemas CRM propõe-se um novo 

modelo de fatores influenciadores do sucesso, organizado em três fases: pré-adoção; 

adoção; e pós-adoção.  

   

5.2. Metodologia de investigação 

O uso de paradigmas de investigação na área dos sistemas CRM deve contribuir 

para a solução prática do problema identificado em determinadas organizações. Neste 

sentido, é importante a metodologia seguida, para dar resposta às questões provenientes da 

investigação em estudo, à conceção e desenho da solução para o problema em análise e 

simultaneamente à avaliação e validação do modelo desenvolvido. Vários investigadores 

na área dos sistemas de informação tiveram oportunidade de afirmar o valor da Design 

Science Research como um paradigma de investigação [Peffers et al. 2007]. 

Tendo em consideração a finalidade do trabalho, foi adotada a Design Science 

Research (DSR) como metodologia, dado ser bem aceite pela comunidade científica da 

área dos sistemas de informação [Vaishnavi e Kuechler 2015; Peffers et al. 2007] e de se 

afigurar adequada ao trabalho a realizar. 
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5.2.1. Design Science Research 

A Design Science Research aborda diretamente duas questões-chave: o papel 

central do artefacto e a importância da investigação. Esta metodologia utiliza um 

paradigma de investigação pragmática, que apela à criação de artefactos inovadores para 

resolver os problemas do mundo real e para abordar oportunidades promissoras. Também 

envolve o desenvolvimento de uma vasta gama de artefactos sociotécnicos, tais como 

sistemas de apoio à decisão, ferramentas de modelação, estratégias de governação, 

métodos para o desenvolvimento, avaliação e alteração de sistemas de software. Neste 

sentido, a Design Science Research em sistemas de informação combina o essencial do 

artefacto projetado com a prioridade relevante no domínio do aplicativo [Hevner e 

Chatterjee 2015]. 

Os artefactos definem-se como construções, modelos, métodos e instanciações. As 

construções formam a linguagem na qual os problemas são definidos e comunicados. Os 

modelos usam construções para representar uma situação do mundo real, auxiliam a 

perceber o problema e a sua resolução, e frequentemente representam a conexão entre o 

problema e as soluções, permitindo a exploração dos efeitos das decisões do design e as 

mudanças no mundo real. Os métodos definem processos, fornecem diretrizes sobre o 

modo como resolver os problemas. As instanciações mostram como construções, modelos 

e métodos podem ser implementados num sistema de trabalho. Mostram a viabilidade, 

permitindo uma correta avaliação da adequação do artefacto à sua finalidade [Hevner e 

Chatterjee 2015]. 

Na figura 5.1, é apresentado o processo de investigação segundo Vaishnavi e 

Kuechler [2015], considerando a metodologia de Design Science Research e o ciclo de 

etapas do processo. De seguida descrevem-se as várias etapas do processo. 
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Figura 5.1: Modelo processual da Design Science Research 

Fonte: [Vaishnavi e Kuechler 2015] 

 

Tomada de consciência do problema: o trabalho é iniciado com o processo de 

tomada de consciência de um problema ou a oportunidade de investigação. Procede-se à 

elaboração de um documento base, de carácter formal ou informal. 

A partir da tomada de consciência do problema, é realizado um estudo com o 

objetivo de compreender a envolvente e aumentar o conhecimento do investigador sobre o 

assunto. Decorre uma revisão da literatura exaustiva e cuidada para que a atividade seja 

executada [Peffers et al.2007]. 

Sugestão: Nesta etapa pretende-se que surjam soluções para a resolução do 

problema em estudo, a partir da elaboração de um protótipo e a conceção de um modelo 

hipotético que permita resolver o problema. 

Determinam-se os objetivos para uma solução a partir do problema a investigar e 

do conhecimento que é possível obter. Alguns investigadores entendem que é relevante a 

natureza do processo iterativo de pesquisa [Hevner et al. 2004]. 

Desenvolvimento: O investigador desenvolve e implementa os artefactos propostos 

na etapa anterior, com o objetivo de solucionar o problema em estudo. As técnicas de 

implementação selecionadas e utilizadas devem ser as que melhor se adequem ao artefacto. 
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No entanto é importante considerar a inovação na elaboração do modelo em detrimento da 

criação do artefacto. 

Avaliação: Nesta fase avaliam-se os artefactos capazes de solucionar o problema. 

Observa-se e considera-se o artefacto desenhado de acordo com o pretendido, bem como a 

possível solução para o problema a resolver. Após a construção do artefacto, segue-se a 

avaliação de acordo com os critérios definidos na proposta previamente elaborada. 

Eventuais desvios de natureza qualitativa ou quantitativa, entretanto verificados na sua 

execução relativamente ao previsto, devem ser considerados e explicados. 

Conclusão: Formulam-se as conclusões e procede-se à comunicação dos resultados 

obtidos, possibilitando a sua discussão. Caso se verifique que a tomada de consciência do 

problema não foi suficiente, os factos apresentados podem ser aperfeiçoados, bem como 

outros contributos menos conseguidos podem ser resolvidos em estudos futuros. 

 

5.2.2. Aplicação da Design Science Research na presente tese 

Na figura 5.2 está esquematizada a aplicação da metodologia Design Science 

Research a este trabalho de investigação, em que são seguidas as cinco fases do ciclo do 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Modelo Design Science Research aplicado a este trabalho de investigação 
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A primeira fase iniciou-se com o processo de tomada de consciência do problema, 

em que a partir da revisão da bibliografia se identificou um conjunto de fatores de sucesso 

a ter em consideração na implementação do CRM, mas que os mesmos não se encontram 

sistematizados. A partir desta fase, decorreu como sugestão conceber um modelo de fatores 

influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios. 

A partir da revisão da literatura e da consulta inicial a algumas organizações, 

seguiu-se a conceção e caracterização do modelo (versão preliminar).  

O desenvolvimento do modelo, a partir da versão preliminar, ocorreu, assim, de 

forma iterativa com a avaliação tendo sido fundamental a realização de diversas entrevistas 

para estudar casos de municípios e fornecedores de CRM. A fase da avaliação permitiu 

testar e evoluir o modelo com base no estudo de casos, conduzindo à organização dos 

fatores nas fases da pré-adoção, adoção e pós-adoção. 

Para a realização das entrevistas procedeu-se à definição do guião de entrevistas e à 

seleção dos municípios e fornecedores participantes. 

Os municípios selecionados possuem uma vasta experiência nesta área. Os seus 

sistemas CRM estão numa fase consolidada e os testemunhos das experiências vividas 

antes, durante e após a implementação dos sistemas CRM, foram uma mais-valia para o 

desenvolvimento do modelo. Também no processo de entrevistas foram envolvidos 

fornecedores de sistemas CRM, com uma vasta experiência na implementação destes 

sistemas. Os contributos dos fornecedores de CRM são fundamentais para a orientação da 

forma como os municípios podem planear e implementar os sistemas CRM.  

O guião utilizado nas entrevistas realizadas nos municípios e fornecedores de CRM 

é constituído por 10 questões. Em cada uma das 10 questões, foi solicitado aos 

respondentes que focassem o mais importante da adoção dos sistemas CRM. O guião foi 

utilizado para os municípios e fornecedores de CRM, tendo em consideração que há 

tipicamente o envolvimento das duas entidades. Ou seja, normalmente há a adoção pelos 

municípios e a implementação feita pelos fornecedores de CRM.   
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As questões que constituem o guião são explanadas no apêndice I e fazem 

referência ao seguinte:  

 Motivações para a implementação - Os motivos que conduziram à adoção de 

um sistema CRM. As necessidades e os requisitos a satisfazer ao nível interno e 

externo; 

 Processo de implementação - Fases e atividades do processo de implementação, 

exprimidos pelos municípios e pelos fornecedores de sistemas CRM; 

 Grau de satisfação relativamente à adoção do CRM e porquê - Satisfação 

relativamente ao CRM. Perceber se os requisitos, as necessidades e as 

expetativas, foram cumpridos com a implementação do CRM; 

 Fatores Pré-Adoção - O que é preciso assegurar antes da implementação do 

CRM para que o mesmo seja bem-sucedido; 

 Fatores no decorrer da Adoção - O que é preciso assegurar no decorrer da 

implementação do CRM para que o mesmo seja bem-sucedido; 

 Fatores Pós-Adoção - O que é preciso assegurar após a implementação do 

CRM para que o mesmo seja bem-sucedido; 

 Principais resultados obtidos com a implementação do CRM - O que resulta 

da implementação do CRM; 

 Principais problemas verificados no projeto - Dificuldades que surgiram e 

que tiveram que ser ultrapassadas. O que poderia/deveria ter sido feito de forma 

diferente;  

 Diferenças verificadas após a implementação do CRM, relativamente ao 

passado - O que mudou na organização e no relacionamento com os cidadãos;  

 Outras questões/aspetos relevantes - Outros assuntos relevantes sobre o tema. 

Para a realização das entrevistas foram convidados os seguintes diretores e gestores 

responsáveis pelos sistemas CRM das organizações (os dados são anonimizados devido a 

razões de confidencialidade): 

 Entrevistado - Município 01 - Diretor Municipal e Responsável pela Gestão 

dos Sistemas de Informação do Município 01. Este Município possui cerca de 

1690 colaboradores, dos quais, aproximadamente, 800 são utilizadores de CRM. 
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 Entrevistado - Município 02 - Coordenador de Gestão Documental e de CRM 

do Município 02. Este Município possui cerca de 9450 colaboradores, dos quais, 

aproximadamente, 5000 são utilizadores de CRM. 

 Entrevistado - Município 03 - Diretor Municipal e Responsável pela Gestão 

dos Sistemas de Informação do Município 03. Este Município possui cerca de 

590 colaboradores, dos quais, aproximadamente, 300 são utilizadores de CRM. 

 Entrevistado - Município 04 - Coordenador Técnico da Equipa Multidisciplinar 

de Tecnologias e Sistemas de Informação do Município 04. Este Município 

possui cerca de 780 colaboradores, dos quais, aproximadamente, 400 são 

utilizadores de CRM. 

 Entrevistado - Fornecedor 01 - Diretor Executivo de Sistemas e Tecnologias 

de Informação do Fornecedor 01, uma empresa na área dos Sistemas de 

Informação. Principais mercados: Serviços Financeiros; Setor Público; 

Comércio e Serviços; Telecomunicações; e Transportes. 

 Entrevistado - Fornecedor 02 - Diretor de Parceiros do Fornecedor 02, uma 

empresa na área dos Sistemas e Tecnologias de Informação. A empresa mantém 

parcerias com os setores Público e Privado. 

Após a realização de cada entrevista, procedeu-se à sua transcrição, efetuou-se a 

análise e estruturação dos dados obtidos e complementaram-se os fatores influenciadores 

para o modelo. 

Por último, a comunicação dos resultados, materializa-se nesta tese e na publicação 

de artigos científicos. 

 

5.3. Definição do modelo 

O modelo de adoção de sistemas CRM proposto nesta tese contempla três fases: 

pré-adoção; adoção; e pós-adoção. Cada uma das fases comporta um conjunto de fatores 

influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios.  

O trabalho de análise das entrevistas efetuadas nos quatro municípios e dois 

fornecedores de CRM foi determinante para refinar o modelo. 
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Na fase da pré-adoção, consideram-se os fatores determinantes para a definição da 

estratégia organizacional, das metodologias a seguir, para o cumprimento dos pontos 

críticos, ou seja, obter um ponto de situação a partir das necessidades e definir o caminho a 

seguir. 

Na fase da adoção, que sucede a pré-adoção, focam-se os fatores necessários à 

implementação e execução dos vários processos inerentes ao projeto de CRM. 

A pós-adoção considera os fatores determinantes para o acompanhamento contínuo 

do projeto implementado, permitindo promover a evolução do mesmo, bem como a 

necessidade de melhoria contínua. 

A tabela 5.1 está estruturada de acordo com as três fases (pré-adoção, adoção e pós-

adoção) e respetivos fatores influenciadores do sucesso da adoção do CRM em municípios. 

Estão também identificados os participantes (municípios e fornecedores), que contribuíram 

para o enquadramento dos fatores nas diversas fases. 

Tabela 5.1: Fatores influenciadores do sucesso da adoção do CRM em municípios 

(PR.A - Pré Adoção; AD - Adoção; PO.A - Pós Adoção) 

Fatores 

Municípios 
Fornece-

dores 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
1
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
2
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
3
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
4
 

F
o
rn

ec
ed

o
r 

0
1
 

F
o
rn

ec
ed

o
r 

0
2
 

Assegurar pré-requisitos estratégicos para 

adoção do CRM 
     PR.A 

Assegurar pré-requisitos técnicos para adoção 

do CRM 
PR.A   PR.A  PR.A 

Assegurar o apoio da Presidência do 

Município 
AD 

AD 

PO.A 

PR.A 

AD 
PR.A PR.A 

PR.A 

AD 

Reunir uma equipa de projeto interna forte 
AD 

PO.A 

PR.A 

PO.A 
PR.A PO.A 

PR.A 

AD 
PR.A 

Implementar uma comunicação eficiente com 

os colaboradores/utilizadores 

PR.A 

AD 

PR.A 

AD 

PR.A 

AD 
AD PO.A PR.A 
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Fatores 

Municípios 
Fornece-

dores 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
1
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
2
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
3
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
4
 

F
o
rn
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ed

o
r 

0
1
 

F
o
rn

ec
ed

o
r 

0
2
 

Definir e caracterizar o âmbito do projeto  PR.A PR.A  PR.A PR.A 

Reunir um conhecimento abrangente da 

realidade do Município 
PR.A PR.A     

Implementar um processo de seleção 

adequada de fornecedores para a 

implementação 

PR.A  PR.A  PR.A PR.A 

Repensar os processos do Município      PR.A 

Seleção de soluções rigorosa   PR.A  PR.A PR.A PR.A 

Assegurar a capacidade do fornecedor na 

prestação de serviços e suporte pós-venda 
   PR.A  PR.A 

Gerir a resistência à mudança e envolver os 

utilizadores no processo de mudança 
AD  

PR.A 

AD 
 

PR.A 

AD 

PR.A 

AD 

Assegurar interoperabilidade entre os 

sistemas existentes no Município 
AD   AD AD  

Garantir a facilidade de uso      AD 

Assegurar a formação adequada dos 

utilizadores 
AD AD  AD  AD 

Gerir de forma adequada o projeto      AD 

Obter melhoria dos processos internos PO.A AD 
AD 

PO.A 

AD 

PO.A 
 AD 
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Fatores 

Municípios 
Fornece-

dores 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
1
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
2
 

M
u

n
ic

íp
io

 

0
3
 

M
u

n
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íp
io

 

0
4
 

F
o
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o
r 

0
1
 

F
o
rn
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o
r 

0
2
 

Monitorizar as entidades, processos e 

atividades 
PO.A  PO.A  PO.A PO.A 

Conhecer, comunicar e interagir com os 

cidadãos  
PO.A   PO.A PO.A PO.A 

Garantir transparência, conveniência e 

disponibilidade da informação na prestação 

de serviços 

PO.A PO.A  PO.A PO.A  

Aumentar a produtividade e competitividade 

do Município 
  PO.A  PO.A  

Melhorar continuamente o serviço prestado 

aos cidadãos 
PO.A PO.A  PO.A PO.A  

 

 

5.4. Caraterização dos fatores influenciadores do sucesso nas fases da 

pré-adoção, adoção e pós-adoção 

Há três fases importantes no processo de adoção do sistema CRM [Al-Khouri 

2012]. Na primeira fase ou pré-adoção, as organizações precisam de definir as metas e 

objetivos de um sistema de CRM. Devem ser definidas as estratégias desejadas para o 

sistema de CRM e que seja possível construir uma estratégia de longo prazo. Esta fase 

também inclui a criação de uma proposta sob a forma de projeto para o novo sistema, na 

forma de requisitos, prioridades críticas, e a arquitetura global do sistema. Também devem 

estar listados os componentes de CRM e da tecnologia relacionados. O resultado desta fase 

será usado como entrada para a próxima fase da adoção do sistema. Na segunda fase, os 

componentes selecionados são implementados e os resultados monitorizados. A 

implementação incremental do sistema CRM é faseada no tempo. A terceira fase, pós-

adoção, mede o impacto do novo sistema e avalia o seu sucesso na prossecução dos 
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objetivos definidos e resultados. Esta abordagem interativa procura introduzir a inovação 

através do processo de feedback e de aprendizagem para redesenhar e reavaliar a 

implementação do sistema CRM. A inovação na adoção do CRM deve ser considerada 

para otimizar o processo de negócio e a melhoria da experiência na relação com o cidadão. 

Esta fase representa a última análise em que os governantes tentam criar e entregar valor 

aos cidadãos. 

O reconhecimento dos fatores de sucesso influência direta ou indiretamente os 

componentes envolvidos na estratégia de CRM, ou seja, pessoas, processos e tecnologia, 

que, de forma integrada, permitem às organizações compreenderem melhor os seus 

cidadãos. 

Neste ponto, procede-se à caraterização por fases (pré-adoção, adoção e pós-

adoção) de cada um dos fatores influenciadores de sucesso, apresentados na tabela 5.2, e 

que estão na base da constituição do modelo de apoio à adoção do CRM. 

Tabela 5.2: Modelo de apoio à adoção de CRM – Fases e fatores influenciadores do sucesso da adoção 

do CRM em municípios 

Fatores 
Fase 

Pré-Adoção Adoção Pós-Adoção 

Assegurar pré-requisitos estratégicos para 

adoção do CRM 
X   

Assegurar pré-requisitos técnicos para 

adoção do CRM 
X   

Assegurar o apoio da Presidência do 

Município 
X X X 

Reunir uma equipa de projeto interna forte X X X 

Implementar uma comunicação eficiente 

com os colaboradores/utilizadores 
X X X 

Definir e caracterizar o âmbito do projeto X   
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Fatores 
Fase 

Pré-Adoção Adoção Pós-Adoção 

Reunir um conhecimento abrangente da 

realidade do Município 
X   

Implementar um processo de seleção 

adequada de fornecedores para a 

implementação 

X   

Repensar os processos do Município X   

Seleção de soluções rigorosa  X   

Assegurar a capacidade do fornecedor na 

prestação de serviços e suporte pós-venda 
X   

Gerir a resistência à mudança e envolver os 

utilizadores no processo de mudança 
X X  

Assegurar interoperabilidade entre os 

sistemas existentes no Município 
 X  

Garantir a facilidade de uso  X  

Assegurar a formação adequada dos 

utilizadores 
 X  

Gerir de forma adequada o projeto  X  

Obter melhoria dos processos internos  X X 

Monitorizar as entidades, processos e 

atividades 
  X 

Conhecer, comunicar e interagir com os 

cidadãos 
  X 

Garantir transparência, conveniência e 

disponibilidade da informação na prestação 

de serviços 

  X 
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Fatores 
Fase 

Pré-Adoção Adoção Pós-Adoção 

Aumentar a produtividade e competitividade 

do Município 
  X 

Melhorar continuamente o serviço prestado 

aos cidadãos 
  X 

 

Seguidamente descrevem-se cada um dos fatores influenciadores de sucesso por 

fases. 

 

5.4.1. Fatores de sucesso: pré-adoção 

A pré-adoção é a fase da definição do que se pretende implementar e desenvolver. 

Consiste em perceber o que existe atualmente implementado, efetuar uma análise e um 

estudo aprofundado do que se pretende, com o objetivo de criar um documento de suporte 

para os municípios. 

O Município tem que dispor de um sistema que acrescente valor, reduza o erro, 

acelere os processos, aumente a produtividade e o grau de satisfação dos cidadãos. 

O conjunto de fatores de sucesso identificados nesta fase e apresentados de seguida 

são determinantes para o processo de adoção que se seguirá, procurando assegurar 

benefícios para a organização e evitar falhas no sistema a adotar. 

Os fatores identificados nesta fase são apresentados de seguida. 

Fatores influenciadores de sucesso na fase da Pré-Adoção: 

 Assegurar pré-requisitos estratégicos para adoção do CRM; 

 Assegurar pré-requisitos técnicos para adoção do CRM; 

 Assegurar o apoio da Presidência do Município; 

 Reunir uma equipa de projeto interna forte; 

 Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores; 

 Definir e caracterizar o âmbito do projeto; 
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 Reunir um conhecimento abrangente da realidade do Município; 

 Implementar um processo de seleção adequada de fornecedores para a 

implementação; 

 Repensar os processos do Município; 

 Seleção de soluções rigorosa; 

 Assegurar a capacidade do fornecedor na prestação de serviços e suporte pós-

venda; 

 Gerir a resistência à mudança e envolver os utilizadores no processo de 

mudança. 

De seguida são descritos e discutidos os diversos fatores referidos pelos 

entrevistados para a fase de pré-adoção. 

 

Assegurar pré-requisitos estratégicos para adoção do CRM 

 Casos: Fornecedor 02 

 

O projeto de adoção do sistema CRM deve contemplar como requisito fundamental 

o alinhamento estratégico das tecnologias e sistemas de informação com a estratégia do 

Município. Por outras palavras, não deve existir desvinculação entre estratégia de CRM e 

os objetivos estratégicos organizacionais [Payne 2006]. A importância do parceiro ou 

fornecedor de serviços é essencial, na medida em que deve conhecer bem os sistemas 

existentes e o ambiente da organização, facilita a implementação de uma solução que 

satisfaça os objetivos e a estratégia dessa mesma organização. 

As estratégias de CRM, permitem aos organismos públicos e, em particular aos 

municípios, implementar diferentes sistemas de informação para aceder e processar dados 

dos cidadãos, para conhecer comportamentos e necessidades dos mesmos [Kannabiran et 

al. 2004]. O CRM não serve apenas para recolher informação sobre os cidadãos, mas 

também para uma melhor utilização da mesma [Kannabiran et al. 2004]. 
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Os primeiros passos para a implementação do sistema CRM é desenvolver uma 

estratégia com base na avaliação a partir da disponibilidade e recetividade da organização 

para a mudança. Os elementos da avaliação são cruciais e incluem a pesquisa e construção 

do conhecimento sobre o cliente [Payne 2006; Payne e Frow 2005], a determinação das 

capacidades internas da organização [Lindgreen 2004; Lindgreen e Crawford 1999] e a 

avaliação das estruturas e funções da organização [Buttle 2004; Lindgreen et al. 2006; 

Payne 2006; Payne e Frow 2005; Rigby et al. 2002]. A esta avaliação segue-se uma outra 

relacionada com a criação de valor para o cliente e para a organização [Payne 2006; Payne 

e Frow 2005], para que a fase do projeto considere o cliente no contexto da organização. 

O CRM não é apenas um pacote de aplicações informáticas, mas uma abordagem 

estratégica abrangente para gerir a evolução da relação da organização com os clientes, que 

exigem uma contínua adaptação para responder às necessidades. Para o desenvolvimento 

dos processos de negócios e o relacionamento com os clientes, em muito contribuem a 

integração da cultura organizacional, os processos, a tecnologia existente nas organizações, 

conjugados com as características das pessoas [Finnegan e Willcocks 2007]. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, os pré-requisitos estratégicos devem 

ser considerados, para que o processo de adoção do sistema CRM não se complique. Há a 

considerar nesta fase dois momentos importantes. O momento do ponto de vista do cidadão 

e o momento do ponto de vista do Município. Do ponto de vista do cidadão, há a 

necessidade de caracterizar com clareza os processos de interação. Como é que se atendem 

e distinguem as pessoas, como se disponibilizam os documentos, como são certificados 

uma série de aspetos de interação. O cidadão interage com o Município, e ao mesmo 

tempo, transmite informação sigilosa. No caso do Município, deve considerar o nível e 

amplitude dos dados disponíveis. Há aspetos importantes a ter em consideração e a 

certificar sobre as solicitações e necessidades do cidadão. Também há os processos da área 

de negócio, ou seja, sobre um pedido submetido pelo cidadão no Município é importante 

que a tramitação dos processos seja transparente para o cidadão e que a este seja permitido 

acompanhar a análise aos processos, as validações e os pareceres inerentes realizados pelo 

Município. O cidadão deve poder acompanhar a tramitação dos processos, até à decisão ou 

parecer final. Os municípios têm os colaboradores que interagem entre si, para que os 
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pedidos e solicitações dos cidadãos sejam processados, e também interagem com os 

cidadãos para que estes entendam os processos. Para que tudo funcione é necessário juntar 

tudo numa estrutura coerente. Há a necessidade de lidar com pessoas de relação e nível 

político que atendem cidadãos e pessoas que lidam com os processos de negócio (técnicos 

e chefias intermédias). Ao mesmo tempo lidar com a informática que é responsável por 

tudo funcionar e conseguir que todos colaborem.  

Em que, deve-se procurar: 

 Avaliar a importância do fornecedor de serviços em conhecer bem os 

sistemas e o ambiente da organização; 

 Avaliar a recetividade da organização para a mudança; 

 Definir uma estratégia que permita criar valor para o cidadão e para a 

organização; 

 Transparência no tratamento dos processos; 

 Caraterizar os processos de interação (o atendimento e distinção das pessoas, 

a disponibilidade dos documentos e a certificação de vários aspetos da 

interação). 

 

Assegurar pré-requisitos técnicos para adoção do CRM 

 Casos: Municípios 01 e 04 - Fornecedor 02 

 

Segundo o Diretor Executivo do Fornecedor 02, a maioria dos municípios 

portugueses atingiram níveis de maturidade razoáveis que lhes permite evoluir para a 

implementação de sistemas CRM. 

Um dos aspetos importantes é a conectividade. A importância de uma boa rede e 

sistemas de telecomunicações não pode ser subestimada na prestação de serviços ao 

cidadão. É importante para uma interação dos cidadãos com os municípios, que a entrega 

dos serviços possa ser efetuada através de qualquer canal de comunicação. A tecnologia de 

rede contribui para a confiabilidade da prestação de serviços [Freeman e Seddon 2005]. 
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As tecnologias de comunicação e informação permitem a automação de processos, 

integridade de dados e segurança relativamente à confidencialidade necessária para o 

cidadão. Aumenta a confiança e os níveis de conveniência para o cidadão. Com o uso 

generalizado de telemóveis e com os avanços tecnológicos, os canais de atendimento ao 

cidadão foram adaptados na fase da implementação. Os portais da Internet como uma única 

janela de comunicação e interação têm sido implementados ao nível do poder central 

[Bukhsh e Weigand 2011; Lenihan 2008; Monga 2008]. Diferentes departamentos da 

organização estão envolvidos com os cidadãos através de uma interface padronizada de 

portais da Internet. 

Segundo o Diretor Municipal do Município 01, há requisitos técnicos que devem 

ser entendidos e considerados na pré-adoção do CRM, para que na fase da adoção a 

integração dos processos decorra normalmente. Deve-se preparar o Município e os 

cidadãos para o tratamento da informação em suporte digital. O CRM integra a gestão 

documental, ou seja, o atendimento é realizado através do CRM e a informação tramita 

pelo Município através da gestão documental. Há uma integração da gestão documental no 

CRM. Também é possível o acesso remoto à informação residente no CRM, ou seja, os 

responsáveis municipais acederem e despacharem processos/assuntos a partir de qualquer 

local. Independentemente do canal utilizado pelo cidadão para comunicar com o Município 

e submeter processos, a informação prestada deverá ser sempre da mesma forma. A 

integração com outras aplicações existentes no Município deverá ser assegurada pelo 

fornecedor de sistemas CRM. Com este tipo de sistemas, os políticos sentem-se preparados 

para responder às populações. 

Segundo a Coordenadora Técnica do Município 04 nos municípios, à imagem do 

que acontece nas empresas, a solução CRM deve ser projetada e concebida à medida do 

Município e não adquirida “Chave na Mão”, ou seja, deve ser procurada uma solução 

desenvolvida à medida e transversal à organização. A realidade vivida nos municípios, 

bem como o trabalho realizado é diferente de Município para Município. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, alguns fornecedores de sistemas CRM 

consideram como condição básica para a implementação do sistema CRM, a existência de 

uma plataforma, o mais próximo possível de um ERP. Representa o lado transacional com 
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os cidadãos, onde é possível obter os impactos financeiros, ou seja, ter uma contabilidade 

estruturada, conjuntamente com um sistema organizado, com a capacidade de gerir 

pedidos, bem como, gerir o ciclo de vida dos pedidos. Previamente, há a necessidade de 

um ambiente de escritório eletrónico minimamente definido. A estrutura de rede básica 

implementada, a infraestrutura com postos de trabalho baseados em elementos de 

processamento de qualidade, por exemplo os PCs ou outros. Contudo, a infraestrutura não 

é só física, também é lógica. O objetivo é verificar o que existe e o que deve ser 

implementado.  

Em que, deve-se procurar: 

 O sistema CRM ser transversal a toda a organização; 

 Preparar o Município e os cidadãos para o tratamento da informação em 

suporte digital; 

 A integração da gestão documental no sistema CRM; 

 O acesso remoto à informação residente no CRM; 

 A integração com outros sistemas existentes no Município; 

 A informação prestada ao cidadão ser da mesma forma, independentemente 

do canal utilizado para solicitar; 

 A integração do fornecedor de sistemas CRM nesta fase do projeto; 

 Excelentes redes de comunicações instaladas, infraestruturas tecnológicas, 

PCs, sistemas de bases de dados e outros. 

 

Assegurar o apoio da Presidência do Município 

 Casos: Municípios 03 e 04- Fornecedores 01 e 02 

 

O apoio da Presidência do Município ou da gestão de topo de uma organização 

deve estar sempre presente na elaboração de um projeto de CRM. O não envolvimento 

destas entidades superiores pode ser o primeiro passo para o insucesso. A gestão de topo 

deve estar sempre informada sobre todos os procedimentos que estão a ser efetuados. Por 

princípio, nenhum projeto se deve iniciar sem o consentimento da gestão de topo. Esta 
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deve ser envolvida no projeto, desde a sua fase inicial e principalmente na fase de 

desenvolvimento e implementação, para que se possa obter uma resposta da mesma, e 

também conhecimento sobre o que se está a fazer.  

A gestão de topo de uma organização deve estar sempre presente na elaboração de 

um projeto. É fundamental manter a gestão de topo sempre informada, sobre todos os 

procedimentos, envolvê-la no projeto, desde a sua fase inicial, e principalmente na fase de 

desenvolvimento e implementação, para que se possa obter o feedback sobre o que se está 

a fazer [Duque et al. 2013]. 

Os gestores de topo do Município são pessoas com poder de decisão e 

características exigidas para se envolverem no projeto CRM. Estas pessoas envolvidas 

conhecem bem o ambiente da organização, é conveniente possuírem alguns conhecimentos 

na área das TI e estarem motivadas para promover as mudanças necessárias. Também 

devem procurar promover a discussão, para que surjam novas ideias e sugestões que 

enriqueçam o projeto. 

O planeamento melhora a visão sobre o processo de implementação. Um elemento 

significativo que gera o sucesso ou fracasso da adoção do CRM é o apoio da Presidência 

do Município, para a formulação das estratégias [Winkler 2007]. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, a gestão de 

topo deve acompanhar o projeto CRM desde o seu início na pessoa de um Vereador ou 

Diretor Municipal. O envolvimento destes responsáveis credibiliza mais o projeto e há uma 

maior envolvência e responsabilidade dos utilizadores.  

O envolvimento da gestão de topo deve estar garantido desde o início do projeto. 

Efetuar apresentações periódicas aos gestores de topo, para que tomem conhecimento e 

acompanhem a definição do âmbito do projeto e permitir que disponibilizem contributos. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04, o envolvimento da Gestão de Topo 

no projeto CRM é imprescindível na medida em que facilita aos responsáveis pela adoção 

do sistema CRM, a comunicação da implementação de um novo sistema aos vários setores 

de atividade, bem como transmitir a importância do CRM. Também facilita o trabalho de 

levantamento e tipificação dos documentos, para o carregamento dos dados. Este tipo de 
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trabalho é exaustivo e só é possível com o envolvimento da gestão de topo, das pessoas 

que estão no terreno e dos diversos serviços municipais. A troca de informação entre os 

responsáveis pelo projeto no Município e o fornecedor tem que ser sempre do 

conhecimento da gestão de topo. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, no projeto de adoção do sistema 

CRM é importante considerar o que faz aparecer o projeto, ou seja, o seu patrocínio. A 

componente tecnologia terá menor impacto e menor importância na primeira fase. A 

importância recai sobretudo no sucesso da gestão da mudança. A gestão da mudança só é 

possível com o compromisso total dos seus responsáveis máximos. O primeiro elemento a 

considerar é o patrocínio dos gestores de topo de uma organização. Quando se trata de um 

processo de mudança, a comunicação da medida tem de partir da gestão de topo, caso 

contrário é muito complexo levar essa transformação ao terreno, para todas as pessoas que 

compõem uma organização. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02 o apoio da gestão de topo tem uma 

importância enorme. Este apoio tem de passar por criar condições e regras internas que 

impeçam a “sabotagem”. Muitas aplicações são “sabotadas” pelos utilizadores. As 

aplicações só fazem sentido se forem usadas. O CRM ao não ser utilizado não ganha valor, 

a base de dados não cresce, não ganha informação e fica incoerente. Os utilizadores 

utilizam outras aplicações para efetuarem o seu trabalho e evitam as novas plataformas. 

Por vezes a adoção deve ter um caracter de imposição. É condição fundamental para que 

tudo funcione, que os utilizadores adotem a solução de CRM para o tratamento da 

informação e tramitação dos processos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Envolver a Presidência do Município para credibilizar o projeto e 

responsabilizar os utilizadores; 

 Informar permanentemente a Presidência do Município sobre o decorrer do 

projeto; 

 Que a Presidência do Município comunique a implementação de um novo 

sistema aos setores de atividade e transmita a importância do CRM; 
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 Que o projeto de adoção do sistema CRM conduza à mudança e permita obter 

o compromisso e colaboração de todos; 

 O apoio e o envolvimento da Presidência do Município para impedir a 

“sabotagem”, ou seja, que as aplicações implementadas sejam as utilizadas e 

não outras.  

 

Reunir uma equipa de projeto interna forte 

 Casos: Municípios 02 e 03 – Fornecedores 01 e 02  

 

A equipa de acompanhamento deve existir independentemente do projeto estar a ser 

desenvolvido interna ou externamente. Os seus pareceres, opiniões, informações e 

conhecimentos, são de extrema importância para a realização de um projeto. Ao nível do 

acompanhamento é importante uma equipa de projeto interna para controlar, evitar riscos 

que possam colocar em causa os objetivos que se pretendem atingir. 

Um dos pré-requisitos para o desenvolvimento e implementação de um projeto de 

sistemas CRM é a equipa de projeto, para o cumprimento dos objetivos do projeto 

considerando as contingências de tempo e orçamento [Liagkouras e Metaxiotis 2014]. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, as equipas 

envolvidas no projeto CRM devem ser multidisciplinares, com pessoas ligadas à 

administração de sistemas de base de dados, servidores e alguma experiência em 

programação e desenvolvimento. O executivo municipal deve nomear pessoas qualificadas 

e com competências para a execução, implementação e acompanhamento do sistema CRM.  

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, é importante 

o município criar uma equipa para acompanhar o projeto CRM desde o seu início. Uma 

equipa de técnicos a trabalhar em todos os procedimentos ligados à implementação do 

CRM. A equipa interna pode ser a responsável pelo desenho de todos os pressupostos e 

circuitos desde o ponto zero, acompanhando os procedimentos desenvolvidos pelo 

fornecedor de serviços. Também a envolvência dos colaboradores é determinante para o 
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sucesso da implementação do CRM. À equipa interna é mais fácil recolher informações a 

partir da envolvência dos colaboradores. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 não basta ter uma liderança forte, o 

projeto e o processo de transformação devem envolver uma equipa alargada de agentes da 

mudança que representam toda a organização. O apoio dos responsáveis máximos no 

processo de mudança é fundamental. 

Segundo o Diretor Executivo do Fornecedor 02, a equipa interna da organização 

que integra o projeto tem um papel fundamental no trabalho de levantamento dos 

requisitos, comunicação com as pessoas, e no apoio à consultoria que caracteriza com 

clareza o que se pretende com a adoção do sistema CRM. Cooperar no desenvolvimento 

dos vários processos e procedimentos da organização, nas várias funções que suportam os 

processos e na infraestrutura que dá suporte. Deve ser criado um documento com todas as 

propostas a realizar pelo fornecedor de serviços na implementação do CRM e 

acompanhado pela equipa de projeto interna da organização. Ou seja, criar um documento 

de consultoria, que caracteriza o que se pretende, como vão ser trabalhados os vários 

processos de negócio, as várias funções que suportam os processos e a infraestrutura. O 

documento produzido pela equipa de consultoria é passado ao fornecedor de serviços que 

procede à implementação do projeto CRM, com o acompanhamento da equipa de projeto 

interna. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a equipa de projeto seja multidisciplinar, ou seja, formada por pessoas 

com conhecimentos e experiência em gestão de projetos, sistemas de base de 

dados, gestão de redes, programação e outros; 

 Que a equipa interna possa ser responsável pelo desenho dos pressupostos e 

circuitos a disponibilizar ao fornecedor de sistemas CRM; 

 Envolver uma equipa alargada de agentes responsáveis pelo processo de 

mudança; 

 Que a equipa interna seja responsável pelo levantamento dos requisitos, na 

comunicação com as pessoas e no apoio à consultoria, para caraterizar o que 

se pretende com a adoção do sistema CRM; 
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 A criação de um documento, com o registo de todas as propostas a realizar 

pelo fornecedor de sistemas CRM e com o acompanhamento da equipa 

interna do projeto. 

 

Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores 

 Casos: Municípios 01, 02 e 03 – Fornecedor 02  

 

Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores é um 

fator importante a considerar em qualquer projeto a desenvolver na organização. Deve-se, 

assim, procurar comunicar com os utilizadores a implementação de um novo sistema de 

forma eficiente, envolvendo-os, para que sejam parte ativa e co-responsáveis no projeto a 

desenvolver e a implementar. Também são eles que vão utilizar o novo sistema e a sua 

participação é necessária para que os problemas possam ser antecipados e evitados. As 

críticas e as sugestões dos utilizadores devem ser consideradas para uma melhor conceção 

da solução. Ao mesmo tempo deve-se evitar linguagem muito técnica no trato com os 

utilizadores, para que a compreensão dos mesmos sobre os sistemas seja mais fácil. 

Para o Diretor Municipal do Município 01, a envolvência dos utilizadores do 

Município desde o início do projeto de implementação de um novo sistema é essencial. As 

pessoas sentem-se comprometidas e responsáveis pelo trabalho que é desenvolvido. É 

fundamental reunir com as pessoas e explicar o que se pretende implementar para a 

melhoria do funcionamento dos serviços, ouvir as pessoas e informar sobre o que se espera 

das mesmas. 

É também importante considerar o processo de identificação do cidadão, a forma da 

organização se relacionar com o mesmo, bem como o plano de comunicação a ser 

desenvolvido, para que se construa um bom relacionamento entre as partes. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, a organização 

deve ter preparado um plano de comunicação a dois níveis, interno e externo. Ao nível 

interno, comunicar às pessoas a missão e os objetivos a atingir com a implementação de 

um novo sistema. Também o contributo das pessoas e o seu desempenho na 
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implementação do novo sistema, para evitar conflitos e a relutância à mudança. Por sua 

vez, os setores de atividade devem contribuir com informação para estar disponível no 

CRM.  

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03 é importante 

preparar as pessoas para a entrada em funcionamento de um novo sistema e informar das 

alterações a serem operadas. Estes procedimentos são bem entendidos ao nível interno e 

externo do Município. 

Segundo o Diretor Executivo do Fornecedor 02, é fundamental existir um guião 

capaz de agregar o contributo de todas as pessoas dos diferentes departamentos. As pessoas 

dos diversos departamentos devem cooperar e informar dos procedimentos e funções 

utilizados na execução dos processos, mesmo que seja contrário às suas pretensões. Os 

interesses pessoais não podem sobrepor-se aos interesses da organização. Com o patrocínio 

da gestão de topo, tudo é possível concretizar. 

Em que, deve-se procurar: 

 Reunir os colaboradores e explicar o que se pretende com a implementação 

do novo sistema CRM. Preparar a mudança; 

 Evitar linguagem demasiado técnica no trato com os utilizadores; 

 Envolver os utilizadores, comprometê-los e responsabilizá-los, para que 

muitos dos problemas sejam antecipados e evitados. Ou seja, as pessoas da 

organização devem ser envolvidas no processo, entenderem as várias decisões 

e sentirem-se responsáveis; 

 Preparar as pessoas para a entrada em funcionamento de um novo sistema. 

 

Definir e caracterizar o âmbito do projeto 

 Casos: Municípios 02 e 03 – Fornecedores 01 e 02  

 

A adoção do sistema CRM implica mudanças profundas. Há a considerar os efeitos 

relevantes do sistema CRM na cultura da organização, nos objetivos, na estrutura 

organizacional, nos processos e nas políticas de recursos humanos. 
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A adoção de sistemas de CRM envolve grandes responsabilidades, ultrapassar 

obstáculos e desafios. O CRM não é um sistema que pode ser implementado com um 

“truque de magia” e que logo resulta na maior satisfação do cidadão. Um sistema de CRM 

é um conjunto abrangente de processos e ferramentas apoiadas por tecnologia. O 

planeamento adequado e uma abordagem faseada são recomendados para a adoção de um 

sistema deste tipo [Al-Khouri 2012]. 

É necessária a definição dos objetivos a serem atingidos com a adoção do sistema 

CRM, garantindo um conhecimento profundo sobre os potenciais benefícios do CRM para 

a organização.  

O redesenho dos processos da organização, é um elemento fundamental para que 

não se informatizem os velhos procedimentos da organização. O sucesso do CRM 

pressupõe, muitas vezes, uma mudança de filosofia da gestão de topo da organização. 

Os processos organizacionais em geral são automatizados e informatizados; é 

necessário avaliá-los e, em muitos casos, redefini-los [Bretzke 2000; Chalmeta 2005]. 

No processo de prestação de serviços, ao longo do ciclo de vida do serviço, há uma 

grande quantidade de dados que é gerada e é possível obter informação valiosa. A análise 

desta informação proporciona profundos conhecimentos sobre todo o processo de 

prestação de serviços e uma melhor compreensão do cidadão. Um bom sistema de análise 

ajuda à tomada de decisão e a melhorar os procedimentos do Município [Freeman e 

Seddon 2005]. 

As tecnologias da informação permitem alcançar os objetivos, mas não constituem 

a solução para resolver os problemas estratégicos das organizações. O que deve ser o foco 

das organizações para a mudança de estratégia, é a mudança que ocorre ao nível da 

transformação dos processos. As tecnologias são meios que permitem acelerar 

processamentos, mas as deficiências do sistema funcional, mantêm-se intactas. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, a adoção do 

sistema CRM obriga o Município a perceber o que pretende, a balizar o projeto, a definir 

bem os requisitos, o âmbito do projeto e a considerar que um sistema CRM modifica o 

funcionamento de uma organização. Caraterizar e organizar por setores de atividade as 
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responsabilidades e tarefas dos colaboradores, bem como a respetiva informação relevante 

para o projeto de adoção de um sistema CRM. A recolha de dados, o envolvimento dos 

responsáveis máximos, coordenadores, a preparação dos utilizadores para a mudança, o 

compromisso das pessoas envolvidas e a documentação de todos os procedimentos, tarefas 

e decisões, devem ser considerados nesta fase do projeto. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, o Município 

que pretende adotar um sistema CRM, deve efetuar um levantamento e um estudo sobre as 

soluções CRM adotadas por outros municípios. Observar e conhecer a realidade do 

trabalho realizado no processo de adoção deste tipo de sistemas. Também é importante 

considerar a envolvência dos colaboradores, pelos seus conhecimentos e experiência, bem 

como para facilitar o processo de mudança. 

Segundo o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 os municípios devem conhecer 

bem as ofertas existentes no mercado e que permitem uma maior aproximação entre os 

municípios e os munícipes, empresas públicas ou privadas, para que seja prestado um 

serviço com qualidade, transparência e conveniência. Os municípios também têm o dever 

de perceber que só com processos bem definidos é que se criam projetos com medidas de 

sucesso. Como em qualquer organização os projetos começam mal, devido às expectativas 

criadas, bem como à má definição do âmbito do projeto. As expectativas são mal geridas e 

acabam por ser do ponto de vista interno e externo, más partidas. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, ao contrário de muitas soluções de 

pequeno porte, as soluções CRM são transversais às organizações. Todos os setores de 

atividade fazem parte da solução CRM. A maneira de resolver e ultrapassar algumas 

situações, é através de uma abordagem mais consultiva, como acontece ao nível de 

projetos de outra natureza. O Município não deve criar expetativas sobre o que não é 

possível atingir ou fazer com a adoção do sistema CRM. O fornecedor deve informar o 

Município do que não vai conseguir obter. A fase consultiva é muito importante para o 

projeto, as pessoas envolvidas no projeto, elaboram a estruturação do projeto, avaliam e 

decidem o que deve ser implementado. Ambas as partes (Município e Fornecedor) devem 

estar de acordo e disponibilizarem os recursos necessários. O Município tem de mostrar 

como está organizado para que seja possível ao fornecedor efetuar a parte consultiva e que 
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esta fase da conceção reflita a realidade de determinado Município. Definir os objetivos, 

reunir políticos e chefias para encontrarem pontos de convergência. Após a definição dos 

objetivos, há um conjunto de condições que devem ser satisfeitas, para se concretizarem os 

objetivos. Há a organização, determina-se o responsável, o tipo de relação entre as pessoas 

e a estrutura ao nível das competências. Caraterizam-se as responsabilidades das pessoas 

no Município, a relação com os outros municípios e organizações, define-se o valor que o 

Município atribui à população e vice-versa. O utilizador deve colaborar ao nível da 

consultoria e da conceção, para que o projeto não esteja condenado ao fracasso. As pessoas 

têm de ser envolvidas no processo e entenderem as várias decisões, bem como sentirem-se 

responsabilizadas pelas decisões tomadas na parte da consultoria e conceção de alto nível. 

Refere ainda o Diretor Executivo do Fornecedor 02 que no projeto CRM, o fundamental é 

começar pequeno e a organização focar-se nos processos de negócio fundamentais. Cada 

processo exige tempo para pensar, maturar, definir, decidir, implementar e acompanhar. Se 

forem muitos processos não há tempo para controlar, monitorizar e supervisionar, o que 

pode conduzir ao fracasso. Tudo deve ser feito por partes. Pode ser mais moroso, mas foca-

se o trabalho por processo e evita-se o insucesso do projeto. 

Em que, deve-se procurar: 

 Definir bem o que se pretende, os requisitos e o âmbito do projeto; 

 Assegurar que a adoção do sistema CRM altera o funcionamento da 

organização; 

 Definir para o projeto as funcionalidades importantes por setor de atividade e 

a contribuição da informação para o CRM; 

 Recolher dados, envolver os responsáveis máximos, coordenadores, preparar 

os utilizadores para a mudança, comprometer as pessoas envolvidas e 

documentar todos os procedimentos; 

 Dar a conhecer ao Município as ofertas existentes no mercado, para que a 

solução encontrada permita maior aproximação entre o Município e os 

cidadãos e uma prestação de serviço com qualidade; 
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 Controlar as expectativas relativamente ao projeto, ou seja, não devem ser 

criadas expectativas sobre o que não é possível atingir com a implementação 

do sistema CRM; 

 Definir objetivos, reunir políticos e chefias para se encontrarem portas de 

convergência e os compromissos serem assumidos pelas partes. 

 

Reunir um conhecimento abrangente da realidade do Município 

 Casos: Municípios 01 e 02  

 

Os envolvidos no processo devem ter conhecimentos sobre o ambiente e a realidade 

das organizações. Tal é fundamental, para que a implementação de mudanças e 

transformações a operar nas diversas áreas sejam possíveis e efetuadas com sucesso. 

Para o Diretor Municipal do Município 01, o parceiro responsável pela 

implementação do sistema CRM deve conhecer a realidade dos municípios, para que 

compreenda os dados que lhe são passados e a tramitação dos processos, e entender bem o 

que tem a realizar. Também deve ter experiência na implementação de sistemas CRM. A 

equipa de projeto interna tem a responsabilidade de conhecer a realidade do Município e a 

sua cooperação na determinação do âmbito do projeto é fundamental.  

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, o trabalho 

preparatório para a implementação do sistema CRM, ou seja, o levantamento das 

necessidades, definição do âmbito e requisitos, deve ser efetuado por técnicos municipais 

que conhecem a realidade do Município. No entanto esta realidade e conhecimento são 

transmitidos ao fornecedor de serviços que é envolvido no processo de implementação, 

evitando-se implementações à medida do fornecedor e originárias dos sistemas. 

Em que, deve-se procurar: 

 O trabalho de levantamento das necessidades, definição do âmbito e 

requisitos, deve ser efetuado por técnicos municipais que conhecem a 
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realidade do Município e posteriormente transmitidos ao fornecedor de 

sistemas CRM, para implementação; 

 Evitar implementações à medida do fornecedor e originárias dos sistemas. 

 

Implementar um processo de seleção adequada de fornecedores para a implementação 

 Casos: Municípios 01 e 03 – Fornecedores 01 e 02  

 

A seleção do fornecedor para a implementação do sistema CRM, deverá ser 

efetuada de acordo com um estudo e uma análise da sua experiência na implementação do 

mesmo tipo de projetos e do conhecimento que tem deste género de organizações, bem 

como o sucesso que tenha alcançado com a implementação de outros projetos. 

Para o Diretor Municipal do Município 01, o parceiro escolhido para a 

implementação do CRM, deve ter um conhecimento abrangente da realidade do Município. 

Estar presente, para que compreenda os dados que lhe são passados e entender o que é 

necessário realizar. Envolver-se no trabalho que é realizado pelos municípios, compreender 

a forma de tratar os dados, obter os conhecimentos suficientes, para prestar os serviços 

necessários, através da implementação do projeto CRM. No entanto, quem deve conhecer a 

realidade da tramitação dos processos são os colaboradores do Município. Refere ainda o 

Diretor Municipal do Município 01, que o CRM deve ser implementado em municípios 

com alguma dimensão. A implementação do CRM em municípios de pequena dimensão 

não tem uma equipa a atender, tem um conjunto de pessoas a fazer esse tipo de trabalho. O 

grau de proximidade é muito grande e pode não justificar o investimento que é necessário 

fazer. 

Segundo o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, o 

parceiro ou fornecedor para a implementação de um sistema CRM deve ser escolhido pela 

sua capacidade demonstrada na implementação e realização de trabalhos em municípios. O 

mais importante neste tipo de projetos é o sucesso da implementação, que sirva os 

objetivos do Município e dos munícipes. 
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Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, o fornecedor quando dialoga com um 

Município deve ter a capacidade de descrever e evidenciar os processos de um Município e 

como são utilizados numa implementação. Um fornecedor com experiência possui um 

conjunto de metodologias que permitem a um Município diminuir o risco e o tempo de 

implementação de uma solução de CRM. O fornecedor deve ter a capacidade de olhar para 

o sistema CRM e conseguir a partir de um processo padrão, pré-defini-lo e adaptá-lo às 

características e necessidades dos municípios. Considera também o Diretor de Parceiros do 

Fornecedor 01, que é responsável desenvolver um ecossistema de parceiros complementar 

e competente e analisar as empresas que melhor conhecem os municípios. Estes devem 

conhecer as ofertas que existem no mercado e que permitem uma maior aproximação entre 

o Município e os munícipes que dele dependem. Permitir que seja garantido aos cidadãos 

um serviço com qualidade, transparência e conveniência. Os parceiros ou fornecedores de 

serviços devem ter um bom conhecimento do mercado em várias áreas e ao mesmo tempo 

estarem bem integrados com as ferramentas tecnológicas permitindo-lhe parametrizá-las de 

acordo com as necessidades de cada organização. Ou seja, o objetivo central das 

organizações públicas é servir os cidadãos. No caso dos municípios é servir os seus 

munícipes. Para isso, há empresas que concentram os seus esforços na obtenção do 

conhecimento da realidade destas organizações. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, um fornecedor de sistemas CRM deve 

ter a capacidade de reduzir o tempo de implementação para as mesmas funcionalidades e 

considerar a possibilidade de muitos dos sistemas implementados poderem ser 

reutilizáveis. Na implementação do sistema CRM, o fornecedor deve ser capaz de aplicar 

os conhecimentos obtidos na relação com outros municípios, informar os municípios das 

experiências vividas nos processos e procedimentos de implementação que decorreram em 

determinados municípios, para que as partes se sintam confortáveis no processo de 

implementação do sistema CRM. No entanto, o fornecedor deve informar sempre o 

Município da “fórmula” do sucesso da adoção e implementação dos sistemas CRM. O 

processo de seleção do fornecedor para a implementação deve contemplar a experiência do 

fornecedor em mercados diferentes, como por exemplo o setor financeiro, os operadores de 

telecomunicações, a administração pública central, e outras. Deve ter uma ligação e relação 

com entidades fornecedoras de aplicações e sistemas informáticos, bem como possuir 
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recursos humanos formados e certificados nas várias tecnologias para facilmente proceder 

à implementação. Tudo associado a uma capacidade consultiva, com uma visão técnica, de 

negócio e financeira. Por exemplo, quando há um cliente que solicita a implementação de 

uma determinada plataforma, o fornecedor deve ter a capacidade de informar da sua 

viabilidade. A capacidade de informar o município dos possíveis riscos futuros associados. 

O Diretor Executivo do Fornecedor 02, considera ainda que deve ser contemplado pelo 

Município uma gestão de contratos rigorosa, em que o procedimento normal é 

estabelecerem-se parcerias com os fornecedores de serviços. Os fornecedores 

comprometerem-se em cumprir o que está previamente estabelecido no contrato entre as 

partes. Por sua vez, os municípios trocam impressões com outros parceiros do mesmo tipo 

de atividade, para se inteirarem do historial de determinado fornecedor. Também acontece 

os municípios estarem integrados em projetos digitais que envolvem um conjunto de 

municípios, em que para estes casos particulares a contratualização dos serviços a prestar 

pelos fornecedores passa por processos de seleção mais rigorosos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a escolha do fornecedor de sistemas CRM tenha por base um 

conhecimento na área de atividade dos municípios, um conhecimento do 

ambiente e da realidade dos municípios e o seu envolvimento no trabalho que 

é realizado; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM esteja presente, para compreender os 

dados que lhe são transmitidos e perceba o que é necessário realizar; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM seja escolhido pela sua capacidade 

demonstrada na implementação e realização de trabalhos em municípios; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM tenha a capacidade de reduzir o tempo de 

implementação para as mesmas funcionalidades e reutilizar muitos dos 

sistemas implementados; 

 Que o fornecedor aplique os conhecimentos obtidos na relação com outros 

municípios; 
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 Que o fornecedor de sistemas CRM tenha a capacidade de utilizar 

metodologias que permitam diminuir o risco e o tempo de implementação do 

sistema CRM; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM tenha a capacidade de pré-definir um 

processo típico de um setor de atividade de mercado e transformar num 

produto adaptável para municípios; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM possua um conhecimento de mercado e 

ao mesmo tempo esteja integrado com as ferramentas tecnológicas, para 

poder parametrizar o sistema de acordo com as necessidades do Município; 

 Que transmita ao Município o sucesso obtido com a implementação do 

sistema CRM noutros municípios e a fórmula utilizada; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM tenha conhecimentos noutras áreas de 

atividade, permitindo-lhe ter recursos humanos formados e certificados em 

várias áreas tecnológicas e facilmente chegar à implementação; 

 Que sejam utilizadas técnicas consultivas desenvolvidas por pessoas 

experientes, com visão técnica, de negócio e financeira. Pessoas com 

capacidade de analisar e prever custos de manutenção e custos com a 

evolução tecnológica; 

 Que o fornecedor cumpra o que está estabelecido no contrato realizado entre 

as partes. 

 

Repensar os processos do Município 

 Casos: Fornecedor 02  

 

Um aspeto importante é a forma como o sistema CRM serve de base à 

reestruturação que se venha a efetuar na organização. Ter em conta procedimentos ao nível 

do funcionamento interno dos serviços municipais, o trabalho que se desenvolve, como é 

feita a interação entre os serviços e interoperabilidade entre os sistemas, a qualificação e 

apetência dos colaboradores, as infraestruturas tecnológicas que dão suporte aos serviços, 
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as próprias instalações onde estão localizados os serviços, a dispersão geográfica, como é 

feito o contacto e estabelecidos os relacionamentos com os cidadãos, obrigam a um 

trabalho exaustivo e a um conhecimento profundo destes processos. 

Segundo Finnegan e Currie [2010], a maioria dos problemas na implementação do 

CRM não são técnicos, mas organizacionais. A implementação do CRM deve contemplar 

mudanças organizacionais e de rutura com o passado. Os pontos de vista e informações 

sobre os clientes devem ser diferentes e haver mudanças nos processos de negócio. 

Variáveis como o apoio e o patrocínio da gestão de topo, mudanças de atitude e cultura dos 

colaboradores, formação dos utilizadores, processos de negócios eficazes para os 

utilizadores finais, reconfiguração e estabelecimento de sistemas de recompensa, podem 

desempenhar um papel importante no processo de implementação do CRM [Finnegan e 

Currie 2010]. Para Becker et al. [2009] a parte interessada e responsável da organização 

deverá dar todo o apoio e suporte à implementação e desempenho do CRM. Para Moreno e 

Melendez [2011] fatores organizacionais como a gestão de recursos humanos, a estrutura 

organizacional e de alocação de recursos, têm um impacto no sucesso da implementação 

do CRM. Também Hung et al. [2010] propõe um modelo integrado que incorpora fatores 

organizacionais, tais como: dimensão da organização; capacidade dos recursos humanos; 

inovação da alta administração; e a capacidade da gestão do conhecimento. Estes fatores 

são determinantes para a implementação do CRM. 

A cultura da organização deve ser alterada e refletir sobre as ideias que estão na 

base da adoção do CRM. Segundo Greenberg [2004], a cultura é a parte mais ignorada e 

subvalorizada da estratégia de CRM. A cultura da organização na maioria das situações 

não muda, mesmo quando a administração está a tentar reorientar a organização para os 

clientes. Na realidade, a organização deve concentrar-se sobre a forma de orientar os 

colaboradores para os objetivos do CRM. É necessário compreender que os clientes 

representam o ativo mais importante da organização e que esta tem de permitir-se efetuar 

mudanças e ter uma maior abertura [Curry e Kkolou 2004]. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o Município deve olhar para si próprio 

e considerar as pessoas capazes e responsáveis para liderar um projeto de adoção do 

sistema CRM. Considerar o tipo de relação existente entre as pessoas do Município, bem 
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como a relação com outras organizações. O valor que o Município atribui à população e 

vice-versa. Ser capaz de identificar as prioridades dos diferentes processos, as operações 

efetuadas por cada serviço. Determinar o custo de cada serviço, o canal utilizado pelos 

cidadãos para a submissão dos pedidos, as atividades inerentes aos pedidos e o tipo de 

infraestrutura que suporta as atividades. A organização deve repensar todos os processos e 

procedimentos, para ser capaz de implementar uma estratégia que sirva os objetivos da 

organização e dos munícipes.  

Em que, deve-se procurar: 

 Que a implementação do CRM contemple mudanças organizacionais e de 

rotura com o passado; 

 Que a cultura da organização seja alterada e reflita sobre as ideias que estão 

na base da adoção do sistema CRM; 

 Desenhar todos os processos, circuitos e fluxos para o tratamento da 

informação; 

 Que o Município se concentre no sentido de orientar os colaboradores para os 

objetivos do CRM; 

 O Município reflita sobre si próprio e considere as pessoas responsáveis e 

com capacidade para liderar um projeto de adoção do sistema CRM; 

 Que seja considerada a relação existente entre o Município e os cidadãos, 

bem como o valor que é atribuído pelo Município à população; 

 Determinar o custo de cada serviço, canal utilizado para a submissão dos 

pedidos dos cidadãos, atividades afetas aos pedidos e a infraestrutura que dá 

suporte às atividades.  

 

Seleção de soluções rigorosa 

 Casos: Municípios 02 e 04 – Fornecedores 01 e 02 

 

A solução que venha a ser implementada deve suportar as pretensões da 

organização. 
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A escolha da ferramenta tecnológica. A ferramenta de suporte ao sistema deve estar 

adequada à área de negócio e de fácil manuseamento. De considerar determinante a 

opinião dos colaboradores, são eles os utilizadores [Bretzke 2000; Ryals e Knox 2001]. 

O projeto de implementação do sistema CRM não acontece simplesmente 

adquirindo uma aplicação informática e instalando-a em todos os pontos de contacto da 

organização. Para o projeto de implementação do CRM ser verdadeiramente eficaz, deve-

se perceber quem são os clientes e o seu valor ao longo do tempo, nas interações com a 

organização [Wailgum 2007]. 

A determinação do sistema CRM a implementar, deve ser definida na fase da pré-

adoção, ou seja, a seleção do software e do hardware que compõem a parte tecnológica do 

CRM é considerada um fator de sucesso pois deve ser flexível e estar ligado ao modelo de 

relacionamento que a organização deseja ter com o cidadão. 

Segundo o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, o 

Município deve liderar todo o processo de desenvolvimento e implementação do sistema 

CRM, bem como definir as tarefas que o sistema CRM deverá cumprir e evitar que o 

fornecedor adapte “cegamente” uma solução de outros municípios. As realidades são 

sempre diferentes. Perceber bem o ambiente do fornecedor, as implementações efetuadas 

em municípios e os resultados obtidos, para se perceber se é capaz de assegurar os serviços 

necessários no projeto de implementação do CRM. Considerar também que não é possível 

ao fornecedor assegurar serviços através de uma plataforma desenhada antecipadamente. 

Também não deve a implementação do sistema CRM estar condicionada a uma 

candidatura a fundos de financiamento, em que há tempos e algumas normas restritivas a 

cumprir. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04, o Município deve envolver um 

fornecedor com conhecimentos e experiência na adoção de sistemas CRM. O projeto CRM 

tem o seu tempo e o seu percurso e não deve estar condicionado por nenhum fator. 

Recolher informações de outros municípios sobre os procedimentos a seguir. A solução 

CRM deve ser à medida e transversal a toda a organização. Também para a Coordenadora 

Técnica do Município 04, o fornecedor envolvido na implementação do sistema CRM, 

deve ter conhecimentos e experiência relativamente ao trabalho realizado nas áreas de 
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atividade dos municípios. No caso particular dos municípios não chega o fornecedor ter 

conhecimento apenas em sistemas CRM. Por exemplo, o CRM para uma entidade 

financeira tem especificações diferentes dos municípios. O fornecedor deve conhecer bem 

o ambiente dos municípios. O papel dos fornecedores de sistemas CRM é muito 

importante, pela experiência e conhecimentos adquiridos na implementação do sistema 

CRM nos municípios. O Município deve efetuar um levantamento de mercado para 

constatar qual o fornecedor ideal para a implementação do CRM. O sistema CRM deve 

integrar o atendimento multicanal, a gestão documental e as diversas áreas de atividade do 

Município. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, há ofertas tecnológicas com 

processos estudados e desenvolvidos de acordo com as exigências e necessidades de 

determinado tipo de organizações. O mesmo é possível fazer relativamente aos municípios. 

Há fornecedores que observaram e avaliaram o SIMPLEX Autárquico e os seus requisitos, 

a plataforma tecnológica que tinham disponível e definiram uma solução. Construíram um 

acelerador de processos autárquicos, inspirados nas medidas que o SIMPLEX Autárquico 

determinava. Os fornecedores de sistemas CRM, na sua maioria, possuem recursos 

necessários para analisarem, desenvolverem, disponibilizarem e implementarem os 

sistemas CRM por módulos e à medida das características e necessidades dos municípios, 

bem como satisfazerem as exigências de interoperabilidade com outros sistemas existentes 

nas organizações.  

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o fornecedor pode contribuir para o 

insucesso de um projeto CRM, por motivos de imaturidade. Acontece que algumas 

empresas fornecedoras propuseram-se trabalhar com o CRM, sem terem um passado de 

lidar com este tipo de soluções transversais que suportam a informação de muitas áreas 

dentro das organizações. As abordagens realizadas são somente técnicas, e esta deve ser a 

última vertente a ser tratada na organização. As organizações esperam ouvir da empresa 

fornecedora algo relacionado com a área de negócio e não relacionado com áreas técnicas. 

Por exemplo, o responsável de uma organização entende e colabora melhor quando se fala 

de formação comportamental de quem está a atender ou de quem está à frente de um 

balcão. O responsável da organização ganha mais com essa conversa sobre a experiência 
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de organizar e formar pessoas para estar à frente de um balcão, do que com questões 

técnicas. As organizações esperam que os fornecedores lhes transmitam experiências, 

preparem as pessoas para colaborarem com conhecimentos para atender os cidadãos. 

Também para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o sistema CRM é transversal a toda a 

organização. É um pressuposto que os fornecedores devem conhecer. Todos os setores de 

atividade são abrangidos pelo CRM. É fundamental conhecer bem as áreas de atividade 

dos municípios e demonstrar com clareza o que é possível aos municípios obterem com a 

adoção do CRM. A consulta que é feita pelos fornecedores a todos os serviços municipais 

permite obter informação para conceber um projeto CRM que acrescente valor às 

atividades dos municípios, dos cidadãos e empresas. Refere ainda o Diretor Executivo do 

Fornecedor 02, que incorporar a experiência e conhecimentos de uns municípios para os 

outros, é muito importante. A experiência vivida pelo fornecedor noutros mercados, como 

por exemplo, o setor financeiro, operadores de telecomunicações, administração pública 

central e a ligação e relação com entidades fornecedoras de aplicações e sistemas 

informáticos, permite ter recursos formados e certificados nas várias tecnologias e 

facilmente chegar à implementação. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que o Município lidere todo o processo de implementação do sistema CRM e 

evite que o fornecedor adapte “cegamente” uma solução de outros 

municípios; 

 Que a escolha da ferramenta tecnológica seja adequada à área de negócio e de 

fácil manuseamento; 

 Que o Município obtenha informações sobre a capacidade do fornecedor em 

prestar serviços na área dos sistemas CRM; 

 Que a parte técnica do projeto seja a última a ser tratada; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM transmita experiência, prepare as pessoas 

para o atendimento aos cidadãos; 

 Que o Município efetue um levantamento de mercado para perceber qual o 

fornecedor mais indicado para implementar o sistema CRM; 
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 Que o sistema CRM seja transversal a toda a organização. É um pressuposto 

que todos os fornecedores de sistemas CRM devem conhecer; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM tenha a capacidade de demonstrar ao 

Município o que é capaz de obter com a implementação do sistema CRM; 

 Que o fornecedor de sistemas CRM incorpore a experiência de uns 

municípios para outros. 

 

Assegurar a capacidade do fornecedor na prestação de serviços e suporte pós-venda 

 Casos: Município 04 – Fornecedor 02  

 

O acompanhamento contínuo do projeto deverá ser assegurado. Deve existir a 

preocupação de acompanhar o projeto após a sua implementação e ao longo dos anos, para 

observar se tudo está bem ou se há necessidade de adotar novas funcionalidades e 

tecnologias [Bretzke 2000; Chalmeta 2005]. 

Após a adoção deverão ocorrer reuniões periódicas entre os gestores da 

organização, a equipa do projeto interna e o fornecedor, para reavaliar o projeto 

implementado, custos inerentes e a qualidade dos serviços prestados. Também deverá ser 

avaliado o contributo do fornecedor na fomentação de uma cultura de mudança, 

conhecimento e preparação dos utilizadores face ao projeto implementado. 

Segundo a Coordenadora Técnica do Município 04, a contratação do fornecedor de 

sistemas CRM deve recair em quem reúna os requisitos essenciais. Assegurar que o 

fornecedor é responsável pela integração dos sistemas, gestão documental, cumprimento 

dos prazos, experiência demonstrada na implementação de sistemas CRM em municípios, 

manutenção e suporte pós-venda. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o fornecedor e prestador de serviços 

deve conceber e implementar o sistema CRM o mais simples possível, para apoiar quem 

atende. A pessoa que está no atendimento tem por missão resolver os casos e os problemas 

apresentados pelos cidadãos, socorrendo-se de informação disponível na aplicação. A 

informação registada no sistema CRM deve ser segura e fidedigna. Neste sentido, o papel 
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do prestador de serviços em cooperação com a equipa de informática do Município 

desempenham um papel determinante em garantir a qualidade da informação, através da 

manutenção ao sistema CRM. Quando os utilizadores aplicacionais estão perante dados 

críticos informam a equipa de informática do Município, que numa primeira fase avaliam a 

possibilidade de resolver. Para os problemas que não têm resolução no Município, solicita-

se a colaboração do prestador de serviços que remotamente ou presencialmente deve 

garantir a sua resolução. Também, para a informação disponibilizada e recebida a partir 

dos vários canais de comunicação é necessário garantir a sua veracidade e segurança, nas 

várias interações entre o Município e os cidadãos. Mais uma vez o papel do prestador de 

serviços é muito importante, para garantir que a plataforma informática é estável e 

confiável no processamento da informação e na tramitação dos processos.  

Ainda para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, a manutenção é formada por 

dois tipos: 

A manutenção funcional – deve ser feita pelo próprio Município. Alguém que 

conheça bem o negócio e seja capaz de efetuar a manutenção na hora e não esperar 

“tempos infinitos” para que o trabalho seja feito por um prestador de serviços. 

A manutenção técnica – no que respeita aos aspetos técnicos ao nível da 

infraestrutura já se justifica que a manutenção seja efetuada por um fornecedor de serviços. 

Não se justifica o Município ter pessoas formadas em diversas áreas, para tratar dos 

aspetos técnicos (por exemplo, tratar a parte da programação). 

Em que, deve-se procurar: 

 Avaliar o contributo do fornecedor para fomentar uma cultura de mudança, 

conhecimento e preparação dos utilizadores face ao projeto implementado; 

 Assegurar o acompanhamento contínuo do projeto; 

 Que a conceção do sistema CRM seja o mais simples possível, para apoiar as 

pessoas do atendimento; 

 Que a manutenção técnica, aspetos relacionados com a infraestrutura, sejam 

asseguradas pelo fornecedor do sistema CRM.  
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Gerir a resistência à mudança e envolver os utilizadores no processo de mudança 

 Casos: Município 03 – Fornecedores 01 e 02 

 

A dimensão, estrutura, cultura organizacional e impactos da mudança na 

organização devem estar associadas ao projeto de implementação do CRM [Iriana e Buttle 

2006; Ko et al. 2008; Zikmund et al. 2003]. A implementação do CRM requer a integração 

funcional e alinhamento [Bygstad 2003; Chen e Popovich 2003; Piercy 1998] apropriado 

dos processos internos [Day 2000; Kotorov 2003] para a gestão da mudança. Além do 

contexto organizacional dos projetos CRM, também contribuem para o sucesso da 

implementação do CRM, as interações e a comunicação com os utilizadores. Estes fazem 

parte integrante da construção do relacionamento e confiança que se espera obter com a 

adoção do CRM [Colgate e Danaher 2000; Gremler, Gwinner e Brown 2001]. 

O comportamento dos utilizadores potenciais do CRM difere em termos de 

disposições pessoais e no conhecimento adquirido [Avlonitis e Panagopoulos 2005]. Nos 

fatores individuais que mais influenciam o comportamento dos utilizadores, destacam-se a 

ansiedade em trabalhar com o computador, a inovação pessoal e a resistência à mudança. 

Para o utilizador a ansiedade em trabalhar com o computador tem uma carga afetiva 

negativa ou fatalismo [Hart et al. 2004]. As pessoas tendem a ver negativamente o 

processo de implementação do sistema CRM. A inovação pessoal significa a predisposição 

do utilizador para utilizar uma nova tecnologia de informação e um novo método, bem 

como a sua recetividade para mudar [Standing et al. 2009]. 

Para Winkler [2007], a análise dos requisitos permite ilustrar a situação atual da 

organização. Esta análise deve ser executada em relação aos colaboradores, para gerar 

atitudes positivas, reduzir a resistência à mudança e conflito potencial dos utilizadores. 

A integração e o envolvimento dos diferentes departamentos é muito importante. O 

CRM necessita de informação disponível nos diferentes departamentos da organização. É 

necessário que os departamentos partilhem a informação do cliente. Além disso, por ser 

uma estratégia corporativa, o CRM envolve colaboradores e utilizadores das diferentes 

áreas [Ryals e Knox 2001; Peppers e Rogers 2004; Payne 2006]. 
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Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, a 

envolvência dos colaboradores é determinante para o sucesso da adoção do sistema CRM. 

Os colaboradores aceitam bem a mudança, se a envolvência no projeto for total. 

Perceberem que o CRM significa maior rigor, disponibilidade, melhor tratamento da 

informação, e fundamentalmente, que o seu testemunho e processo colaborativo é essencial 

para o desempenho do Município.  

Segundo o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 é fundamental preparar a 

organização para a mudança. As pessoas devem sentir-se parte integrante dessa 

transformação. É fundamental o feedback dos utilizadores, relativamente ao que se 

pretende fazer e ao que se pretende implementar. É comum nas organizações 

desenvolverem-se projetos para a implementação de soluções e na fase de conceção do 

documento referir a importância da envolvência dos utilizadores. No entanto, na fase da 

conceção e desenvolvimento para a implementação da solução, os utilizadores são 

surpreendidos pela falta de feedback da organização. Quando falam entre pares também 

rapidamente percebem que não foram envolvidas. É importante criar um veículo para que 

as pessoas possam dar feedback, envolvê-las e analisar o que delas se espera. Definir para 

cada uma das pessoas o que esperam da mudança e nos casos em que se aplica o processo 

de mudança, dar-lhes instrumentos, seja de formação, aplicações informáticas, para que a 

mudança aconteça.  

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, a resistência à mudança provém de 

vários motivos, como por exemplo: o receio de inadaptação das pessoas às novas 

tecnologias. As pessoas têm receio que os processos fiquem completamente diferentes, 

mas o que acontece é uma desmaterialização dos processos que traz benefícios ao 

Município, como por exemplo, a poupança de papel. O processo de consulta é efetuado em 

suporte digital, através do computador, sem necessidade de impressão. O receio que a 

automação transforme os processos, também é um aspeto que tem influência nas pessoas. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a dimensão, estrutura, cultura organizacional e os impactos da mudança 

no Município estejam associados à adoção do CRM; 
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 Controlar a reação e apreensão das pessoas quanto à adoção de um novo 

sistema a implementar no Município. As pessoas devem perceber a 

transformação e a associação à desmaterialização dos processos no 

Município; 

 Preparar a organização para a mudança; 

 Controlar a resistência à mudança pelos utilizadores. 

 

5.4.2. Fatores de sucesso: adoção 

A fase da adoção do sistema CRM pelos municípios tem como objetivo a 

implementação do sistema CRM. 

A adoção do sistema CRM exige uma cultura organizacional adaptativa [Hart et al. 

2004] e orientada para o cliente [Iriana e Buttle 2006]. Um estudo de Ko et al. [2008], 

sobre a estrutura e cultura organizacional mostrou a perceção de toda a organização sobre 

os benefícios decorrentes diretamente do CRM e os impactos ao nível da adoção do CRM. 

A dimensão e gestão organizacional consideram-se fatores essenciais na sofisticação dos 

sistemas de informação e na capacidade para adotar um sistema CRM. O trabalho 

desenvolvido por Zikmund et al. [2003] chama a atenção para o facto de que as técnicas de 

gestão de projetos utilizadas para implementar sistemas CRM devem variar de acordo com 

o tamanho da organização e a centralização da tomada de decisão da organização. 

Também é importante garantir a realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento ao projeto de implementação do CRM e observar a sua evolução. 

A fase da adoção está dependente de aspetos relacionados com desenvolvimentos 

no momento da conceção. Há alterações que ocorrem nos processos e procedimentos. É 

fundamental o Município estar preparado para a mudança. As pessoas devem sentir que 

fazem parte integrante da transformação. A envolvência dos utilizadores, dos vários 

responsáveis e diretores, o patrocínio da hierarquia superior, é importante na fase da 

consultoria e conceção do projeto de adoção do sistema CRM. Toda a estrutura deve 

sentir-se responsável pelo trabalho que é realizado, ou seja, pela transformação e mudança 

a implementar no Município. 
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O Município tem de dispor de uma solução que acrescente valor, reduzindo o erro e 

acelerando os processos, aumentando a produtividade, mostrar competência e ao mesmo 

tempo elevar o grau de satisfação dos cidadãos e empresas. 

Os fatores identificados nesta fase são apresentados de seguida. 

Fatores influenciadores de sucesso na fase da Adoção: 

 Assegurar o apoio da Presidência do Município; 

 Reunir uma equipa de projeto interna forte; 

 Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores; 

 Gerir a resistência à mudança e envolver os utilizadores no processo de 

mudança; 

 Assegurar interoperabilidade entre os sistemas existentes no Município; 

 Garantir a facilidade de uso; 

 Assegurar a formação adequada dos utilizadores; 

 Gerir de forma adequada o projeto; 

 Obter melhoria dos processos internos. 

 

De seguida são descritos os diversos fatores desta fase. 

Assegurar o apoio da Presidência do Município 

 Casos: Municípios 01, 02 e 03 - Fornecedor 02  

 

O apoio da gestão de topo é determinante para a implementação de um sistema 

CRM. A mesma deve assegurar uma estrutura organizacional que aplique os objetivos 

previamente definidos e uma estratégia bem definida para o CRM, para que seja possível 

obter os resultados esperados [Maleki e Anand 2008; Reicher et al. 2015]. 

A Presidência do Município tem um papel importante na motivação e 

acompanhamento dos colaboradores da organização, bem como na transmissão de dados 

que envolvam o novo projeto de implementação do sistema CRM [Bretzke 2000; 

Lindgreen 2004; Chalmeta 2005]. 
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Segundo o Diretor Municipal do Município 01, o desenvolvimento do projeto 

deverá ser acompanhado por um gestor de topo ou coordenador municipal. O 

envolvimento destes responsáveis facilita a implementação de determinadas medidas na 

organização e cria expectativas junto dos utilizadores. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, no projeto 

CRM é fundamental a organização saber o que pretende implementar e obter. A Gestão de 

Topo coopera com os serviços municipais para determinar o que é possível oferecer e o 

que se pretende obter dos colaboradores para o projeto CRM. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03 a presidência 

do Município deve estar informada da evolução do desenvolvimento do projeto de adoção 

de sistemas CRM. 

O Diretor Executivo do Fornecedor 02 refere que no projeto CRM há elementos 

muito importantes a considerar. Há entidades, ou seja, o Município e cidadãos, que 

interagem, relacionam-se e desenvolvem um conjunto de atividades. Há as entidades, as 

suas atividades e os pedidos ligados a cada atividade. Por sua vez os colaboradores do 

atendimento identificam as pessoas ou entidades, os processos e as atividades para o 

processamento e a tramitação dos pedidos no Município. Todos os procedimentos estão 

relacionados diretamente com os três elementos e também é importante saber gerir os 

elementos. O cidadão deverá ter a oportunidade de acompanhar e ver a tramitação dos 

processos, bem como as referências aos mesmos. Também interagem com outras pessoas 

que na retaguarda processam os pedidos dos cidadãos. Os processos devem ser tratados de 

forma coerente através de uma plataforma informática. Há a necessidade de lidar com 

pessoas do nível operacional na relação com o nível político, para a resolução dos 

processos. É importante considerar a cooperação com a informática, responsável por 

colocar tudo a funcionar e conseguir que todos colaborem. Tal é possível com o apoio da 

gestão de topo. A agenda e as responsabilidades de quem está no departamento de 

informática é diferente de quem está no departamento financeiro, a atender, a relacionar, 

ou seja, têm missões diferentes e pode conduzir a um conflito de interesses que têm que ser 

geridos por quem está acima de todas as pessoas de cada um dos departamentos. 

Normalmente nos municípios está-se a falar do Presidente, Vice-Presidente e outros de 
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nível superior. O não envolvimento dos gestores de topo pode ter como consequência o 

insucesso do projeto CRM.  

Em que, deve-se procurar: 

 Envolver alguém ligado à Presidência do Município. Facilita as 

implementações e dá confiança aos utilizadores; 

 A determinação de coordenadores para o projeto, permite a disponibilidade de 

informação necessária para o projeto; 

 Que a Presidência do Município seja informada da evolução do projeto de 

adoção do sistema CRM. 

 

Reunir uma equipa de projeto interna forte 

 Casos: Município 01 – Fornecedor 01  

 

A equipa de projeto nomeada pelo Executivo Municipal ou Gestão de Topo tem por 

missão garantir o acompanhamento do projeto a adotar. Esta deve identificar, gerir e 

mitigar os riscos do projeto. Manter informados os superiores hierárquicos do decorrer e da 

evolução dos trabalhos de adoção e implementação do sistema CRM. Cooperar e apoiar os 

utilizadores aplicacionais na integração e adaptação à nova solução. 

Para o Diretor Municipal do Município 01, é muito difícil para um Município ter 

disponíveis recursos humanos a dar resposta ao processo de adoção de um sistema CRM. 

Também não faz sentido manter esses recursos humanos. O que faz sentido é “incorporar 

na equipa de projeto duas ou três pessoas do Município habilitadas, para no futuro dar o 

apoio necessário ao sistema CRM e aos utilizadores”. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, o CRM é um processo da gestão da 

mudança. É indispensável que a organização identifique os agentes da mudança, os que 

estão recetivos para cooperar com os utilizadores mais renitentes. Na organização é 

importante a envolvência dos elementos chave da gestão da mudança e que integram a 

equipa de projeto.  
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Em que, deve-se procurar: 

 Manter informados os superiores hierárquicos da evolução do projeto de 

adoção do sistema CRM; 

 Que a equipa de projeto incorpore pessoas do Município, para no futuro 

apoiar os sistemas implementados; 

 Que perante o cenário de mudança, a equipa interna que integra o projeto, 

desempenhe um papel importante. 

 

Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores 

 Casos: Municípios 01, 02, 03 e 04  

 

A comunicação com os utilizadores permite a troca de ideias, obter informação e 

conhecimento para o projeto. A envolvência e a participação dos utilizadores no processo 

de implementação, permite a adaptabilidade, efetuar testes ao novo sistema e antecipar 

alguns problemas para serem evitados. Aceitar as críticas e as sugestões dos utilizadores, 

para uma melhor conceção do produto. 

Para o Diretor Municipal do Município 01 o feedback que é estabelecido com os 

utilizadores permite a recolha de informações, sugestões, melhoria contínua dos processos 

de interação e acrescenta valor ao projeto. Também para os recursos humanos do 

Município o apoio aos utilizadores deverá ser efetuado por colaboradores do Município, 

dado que pacifica a forma de entender a importância do CRM para o Município. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02 a comunicação 

e interação com os utilizadores devem contar com o apoio dos superiores hierárquicos. A 

hierarquia dos colaboradores municipais deve ser rigorosamente cumprida e o responsável 

pelo projeto de implementação do CRM deve estar autorizado a falar com qualquer diretor 

municipal e este estar totalmente disponível para colaborar, bem como os assessores da 

vereação e das restantes chefias superiores. 

Segundo o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, a 

envolvência dos colaboradores é importante para o sucesso da implementação do sistema 
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CRM. Deste modo a mudança é bem aceite e todos entendem a importância da 

implementação dos sistemas CRM. Comunicar antecipadamente aos colaboradores o que 

se pretende implementar e para que serve o novo sistema, é uma forma de ultrapassar 

barreiras. Também sucede o mesmo com os cidadãos.  

Para a Coordenadora Técnica do Município 04, a necessidade de uniformizar e 

tipificar os pedidos e melhorar o serviço de atendimento aos cidadãos, conduz à adoção de 

um sistema CRM. Surgem dificuldades em comunicar a necessidade da organização adotar 

um novo sistema, mas com o envolvimento dos superiores hierárquicos a tarefa torna-se 

mais fácil. Fazer entender aos vários setores de atividade a importância do CRM. O 

levantamento das necessidades, o carregamento dos dados, as tipificações dos documentos 

instrutórios e outros, obriga à envolvência dos colaboradores. O feedback dos utilizadores 

é muito importante para identificar situações que não estão em conformidade e devem ser 

reportadas ao gestor do projeto, para uma análise conjunta e encontrar a melhor solução. A 

experiência dos utilizadores permite obter a melhor informação, pelo conhecimento obtido, 

melhora a informação de suporte aos processos e procedimentos a realizar. Os superiores 

hierárquicos devem explicar aos munícipes as razões para o Município implementar um 

sistema CRM. 

Em que, deve-se procurar: 

 A envolvência dos utilizadores nesta fase é fundamental para o sucesso da 

implementação do sistema CRM; 

 Recolher sugestões para o projeto; 

 Envolver os superiores hierárquicos, para facilitar a comunicação com os 

utilizadores; 

 O trabalho realizado permite a adaptabilidade aos novos processos e 

procedimentos do sistema CRM, bem como obter o feedback dos utilizadores 

para encontrar a melhor solução. 
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Gerir a resistência à mudança e envolver os utilizadores no processo de mudança 

 Casos: Municípios 01 e 03 - Fornecedores 01 e 02 

 

As organizações devem informar os colaboradores da importância dos objetivos, 

benefícios e implicações do projeto CRM. Os colaboradores devem aprender o significado 

do sistema CRM. Utilizar meios eletrónicos, audiovisuais, publicações internas, como 

forma de divulgar os objetivos, benefícios e implicações do sistema CRM. 

As organizações não devem subestimar a importância da gestão da mudança 

inerente a qualquer projeto de CRM. As iniciativas de CRM por vezes ignoram o facto das 

pessoas serem responsáveis na organização pelo sucesso dessas iniciativas [Kale 2004]. As 

pessoas devem estar habilitadas a trabalhar na área do atendimento ao cliente e terem o 

conhecimento necessário das funções do CRM. Também devem estar preparadas para as 

mudanças tecnológicas que influenciam a forma de trabalhar [Sue e Morin 2010]. 

Para o Diretor Municipal do Município 01 o envolvimento dos recursos humanos 

do Município no processo de mudança, o apoio e formação serem efetuados por 

funcionários do Município, pacifica a forma de entender a importância do CRM para o 

Município. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03 o CRM 

responsabiliza e envolve mais cada um dos colaboradores. Os colaboradores devem ter 

acesso ao processo evolutivo de cada uma das tarefas que realiza. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, neste tipo de projetos contínuos, 

quando uma organização decide ser mais transparente e de melhor serviço, é uma jornada 

que inicia e não tem um epílogo. Ciclicamente precisa de se refrescar através do feedback 

que vai recebendo e ajustar os seus processos, as suas próprias ferramentas, para ir lidando 

com as alterações de contexto, que a vida vai impondo. 

O Diretor Executivo do Fornecedor 02 considera que o utilizador deve colaborar e 

comprometer-se no processo de consultoria e conceção do projeto de implementação do 

sistema CRM. Não se verificando a envolvência dos utilizadores, o projeto de 
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implementação do sistema CRM pode falhar. Quando as pessoas se sentem envolvidas no 

processo, entendem as várias decisões que são tomadas e ao mesmo tempo sentem a 

responsabilidade das decisões tomadas pela consultoria e pela conceção do projeto. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que o município tenha a preocupação de informar os colaboradores dos 

objetivos, benefícios e implicações do projeto CRM; 

 Que seja dado apoio e formação aos utilizadores para pacificar o processo de 

mudança e a forma de entender a importância do CRM para o Município; 

 Que a interação e envolvência das pessoas no processo de mudança facilitem 

o trabalho de implementação do CRM; 

 Que o CRM responsabilize e envolva mais os colaboradores; 

 A colaboração e o comprometimento dos utilizadores no processo de 

consultoria e conceção do projeto de implementação do CRM. 

 

Assegurar interoperabilidade entre os sistemas existentes no Município 

 Casos: Municípios 01 e 04 - Fornecedor 01 

 

A interoperabilidade entre os sistemas existentes no Município e a sua 

disponibilidade são elementos que contribuem para a obtenção da informação pelos 

cidadãos. Os sistemas integrados, não devem conduzir à redundância e à dispersão da 

informação, mas antes permitir que a informação esteja mais organizada e disponível. 

Segundo o Diretor Municipal do Município 01, a integração entre os sistemas 

existentes no Município, permite uma eficaz circulação da informação. Por exemplo, 

quando um processo é dirigido à gestão urbanística vai instruído com a parte da arquitetura 

do desenho, decorre a tramitação através da gestão documental e um workflow estruturado. 

O processo tramita, as pessoas validam com a informação necessária e termina no 

despacho do vereador do urbanismo. A interoperabilidade entre os sistemas e a funcionar 

corretamente contribui de forma decisiva para a satisfação dos utilizadores dos sistemas e 

para os cidadãos. 
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Para a Coordenadora Técnica do Município 04 os municípios devem adotar 

soluções que permitam a integração dos sistemas e da informação. O CRM é um sistema 

que permite integrar o atendimento presencial e multicanal, a gestão documental e as 

componentes das várias áreas de atividade dos municípios. A solução de CRM permite aos 

municípios o cumprimento dos prazos de resposta, a uniformização e a coerência na 

disponibilidade da informação aos cidadãos, empresas e executivo municipal, e evitar a 

redundância da informação. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 uma empresa que pretenda investir 

em Portugal, escolhe um determinado Município, por razões de celeridade e 

disponibilidade das informações e não pelos critérios do Município. As empresas ou 

pessoas não querem perceber o tipo de complexidade para a disponibilidade da 

informação. Cada Município tem a sua dimensão, estrutura e forma de trabalhar própria, 

mas para quem quer investir num determinado Município o que se pretende são respostas 

às solicitações, sem querer conhecer a complexidade. Um cidadão ao submeter ou entregar 

numa data um processo de pedido de licenciamento, pretende obter qualidade e rapidez na 

resposta. O sistema CRM deve ser um sistema de informação integrado, para que o 

Município consiga entregar a informação com qualidade e em tempo útil, de maneira a 

servir os propósitos de transparência, rapidez e conveniência aos munícipes e agentes 

económicos. O tema da integração requer que exista uma arquitetura de integração. É 

necessário ter um sistema de integração e ter uma lógica que acompanhe estes 

procedimentos. Por exemplo, um procedimento de alteração de um elemento de 

identificação do cidadão como a morada ou alteração do número de polícia deve ser 

realizado de forma automática no sistema. O Município deve permitir que a alteração seja 

efetuada e assegurar que a informação é validada e disseminada por todos os sistemas. Para 

que este procedimento ocorra tem de haver uma arquitetura de integração e um processo 

que tenha sistemas de dados mestre, com capacidade de disseminação e atualização. 

Em que, deve-se procurar: 

 A integração com outras aplicações ou sistemas para uma eficaz circulação da 

informação; 
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 Que o CRM integre o atendimento presencial e multicanal, a gestão 

documental e diversos serviços das áreas de atividade do Município; 

 Que o sistema CRM elimine a redundância da informação; 

 Que o sistema CRM permita celeridade no tratamento dos processos e 

decisões.  

 

Garantir a facilidade de uso 

 Casos: Fornecedor 02 

 

A facilidade de uso é fundamental para a adequação dos utilizadores e, facilitar a 

interação com os sistemas. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02 é importante garantir que as interfaces 

dos sistemas aplicacionais sejam intuitivas e de fácil habituação para os utilizadores. Por 

exemplo as interfaces do sistema poderão ser desenhadas para se assemelharem a outras 

que já são usadas pelos utilizadores. Há vantagens para o utilizador ao ter um ambiente 

conhecido e mais amigável, facilitando a navegação e o acesso aos conteúdos 

aplicacionais. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que as interfaces dos sistemas aplicacionais sejam intuitivas e de fácil 

habituação para os utilizadores. 

 

Assegurar a formação adequada dos utilizadores 

 Casos: Municípios 01, 02 e 04 - Fornecedor 02 

 

A adoção do sistema CRM deve ser entendida pelos utilizadores no sentido de 

aumentar o grau de qualidade e produtividade da organização. Os programas de 

acompanhamento para os utilizadores estão contemplados no sentido de facilitar a 
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habituação ao novo sistema e para minimizar o impacto na produtividade. A seleção do 

novo sistema CRM deve ser ponderada para facilitar a adaptação dos utilizadores e o 

normal funcionamento da organização. 

A resistência à mudança acontece com a implementação de novos projetos, por 

obrigar a mudanças de ordem cultural, de atitude e disponibilidade dos utilizadores. 

Disponibilizar formação e treino são formas para diminuir a resistência e motivar os 

colaboradores [Bretzke 2000; Ferrão 2003]. 

A inovação implica a adoção de sistemas inovadores, que desempenham um papel 

fundamental em termos de renovação e formação dos recursos disponíveis nas 

organizações, bem como melhorar as suas competências e rotinas [Matthews e Shulman 

2005]. A inovação e os sistemas inovadores permitem às organizações reagir às fraquezas 

internas e pressões externas, consequentemente, tornam-se uma ferramenta importante para 

os decisores e para as tomadas de decisão. Este conceito ao nível do setor público é uma 

solução útil, que permite fazer face a períodos de fortes pressões económicas [Salge 2011]. 

A formação adequada dos utilizadores faz parte da elaboração de um projeto. A 

formação aos utilizadores sobre o sistema que está a ser implementado é um processo 

decisivo para o sucesso do projeto. O acompanhamento que é feito aos utilizadores na fase 

de testes e o feedback dos mesmos é uma importante ajuda para o projeto. Após a 

implementação do projeto, a formação deve ser contínua e constar no contrato que se 

estabelece com os fornecedores. Para as novas versões aplicacionais disponibilizadas, os 

utilizadores devem estar preparados para as utilizar. Destaca-se mais uma vez a 

importância da envolvência dos utilizadores na fase do desenvolvimento do projeto. A 

habituação e adaptação ao novo sistema ficam facilitadas. 

Os fatores como a formação dos colaboradores e a partilha de conhecimentos, 

através do envolvimento de todos os membros da organização, promovem o sucesso do 

CRM [Lawre e Lane 2015]. 

Segundo o Diretor Municipal do Município 01, na fase da adoção devem ser 

envolvidos todos os utilizadores do sistema CRM. Envolvem-se todas as 
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pessoas/colaboradores e fecham-se os caminhos de entrada da era tradicional. Só assim se 

adotam os novos processos de trabalho com o sistema CRM. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, o 

acompanhamento ao sistema CRM e formação aos utilizadores podem ser efetuados pela 

equipa interna do Município. No entanto, o apoio e acompanhamento do fornecedor de 

serviços devem estar assegurados. Numa primeira fase a formação decorre em sala com 

todos os utilizadores e posteriormente há o acompanhamento no local de trabalho, pelo 

tempo necessário. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04 os municípios devem preparar os 

colaboradores para atenderem os munícipes de forma uniforme. Para o mesmo tipo de 

assunto deve ser respondido da mesma forma pelos diferentes colaboradores que atendem. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02 o envolvimento dos utilizadores a partir 

da pré-adoção facilita a sua integração e adaptação ao sistema CRM. A formação que 

decorre na fase da adoção já é vista pelos utilizadores como um contributo para ajustar o 

sistema CRM. Nesta fase foram ultrapassados os receios e os utilizadores sentem-se mais 

confiantes. A aplicação já não é uma novidade, mas é entendida com uma ferramenta de 

trabalho imprescindível. Na pré-adoção, normalmente há alguma resistência, mas com a 

envolvência e o contacto nos domínios da consulta e conceção do projeto, apercebem-se da 

importância do CRM. A formação também é importante para o contacto com os cidadãos. 

A informação produzida no CRM é uniforme e está tipificada, permitindo aos utilizadores 

do CRM informarem os cidadãos de uma forma equitativa. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a adoção do sistema CRM seja entendida na organização como um 

processo de mudança no sentido de aumentar o grau de qualidade da 

informação e produtividade; 

 Que na fase da adoção todos os utilizadores que utilizam o CRM devem ser 

envolvidos; 
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 Que a formação dos utilizadores do sistema CRM pode ser desenvolvida pela 

equipa interna do Município, com o acompanhamento do fornecedor do 

sistema CRM; 

 Que os utilizadores do sistema CRM entendam que este é imprescindível ao 

Município; 

 Que a formação é importante para o contacto com os cidadãos. A informação 

produzida no CRM é uniforme e está tipificada, permitindo informar os 

cidadãos de forma equitativa.   

 

Gerir de forma adequada o projeto 

 Casos: Fornecedor 02 

 

A adoção do sistema CRM conduz à implementação de mecanismos de apoio à 

gestão operacional ou à existência de uma unidade de apoio para os utilizadores internos. 

A organização deve contemplar no plano e orçamento uma rubrica destinada ao 

investimento no desenvolvimento e implementação de projetos tecnológicos e na formação 

dos utilizadores. Para a gestão adequada de um projeto, a organização deve dispor de 

meios que permitam calcular o tempo médio gasto na correção de problemas operacionais, 

técnicos e da organização no suporte às tecnologias, aos utilizadores e para a 

disponibilidade da informação com qualidade e atempadamente aos cidadãos. 

Para Chen e Popovich [2003] o sistema de CRM é uma combinação de pessoas, 

processos e tecnologia (…) e gerir com sucesso uma implementação de CRM requer uma 

abordagem integrada e balanceada de tecnologia, processos e pessoas. Ou seja, é preciso 

considerar e gerir estas três vertentes de forma a garantir o sucesso na implementação. 

Segundo o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o importante para uma gestão 

adequada de um projeto de sistemas CRM é poder identificar o que é possível ao cidadão e 

ao Município obterem ou o que era bom que obtivessem. A partir deste pressuposto 

procura-se criar um conjunto de funcionalidades que servem o cidadão e o Município. Este 

conjunto de funcionalidades está no domínio do CRM. Não deve a organização permitir 
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que as empresas fornecedoras de sistemas CRM façam a gestão do projeto ou a 

implementação de estratégias. 

Ainda para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, o cidadão também deve ser 

gerido de forma independente. O cidadão não serve apenas para entregar receitas ao 

Município. O cidadão existe e é o destinatário final da razão da existência do Município. É 

fundamental a interação do cidadão com o Município para a existência de registos no 

Município. Todas as interações do cidadão com o Município, pedidos, reclamações, 

consultas, pedidos de informações, devem ficar registadas e atendidas. O que é importante 

e decisivo para o cidadão é ter as suas situações resolvidas. Para o Município é importante 

ter a capacidade de saber gerir os seus cidadãos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que seja fácil perceber e identificar o que é possível ao cidadão e ao 

Município obterem ou o que era bom que obtivessem; 

 A gestão de um projeto CRM deve contemplar um conjunto de requisitos que 

permitam o suporte às tecnologias, aos utilizadores e a disponibilidade da 

informação e serviços aos cidadãos; 

 Que para o sucesso da implementação de um sistema CRM é importante 

considerar a integração de tecnologia, processos e pessoas; 

 Que o Município tenha a obrigação de criar condições para os cidadãos 

interagirem e o Município poder gerir. Ao cidadão devem ser criadas 

condições para transmitir as suas situações e estas poderem ser geridas e 

resolvidas pelo Município. 

 

Obter melhoria dos processos internos 

 Casos: Municípios 02, 03 e 04 - Fornecedor 02 

 

A melhoria dos processos internos é um dos maiores desafios da organização. A 

melhoria pode ser conseguida com a implementação do sistema CRM. É necessário que a 

organização promova a união das pessoas para trabalharem as informações dando-lhes um 
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sentido comum, permitindo a integração e a partilha pelos vários departamentos da 

organização. A implementação da estratégia de CRM é um projeto corporativo, que 

envolve todos os departamentos da organização. 

As organizações que realizam uma aprendizagem adaptativa tendem a conduzir os 

processos de uma forma totalmente diferente, ao invés de utilizarem apenas um modelo 

focado em identificar o potencial dos cidadãos, as organizações procuram entender as 

necessidades dos cidadãos em todos os aspetos para operacionalizar uma solução ideal que 

aumente o valor do cidadão para a organização e vice-versa [Edwards e Allenby 2003]. 

Para que seja possível atingir os objetivos e o efeito desejado, o sistema CRM deve ser 

mais do que um alojamento de informações transacionais. Deve incluir todos os planos e 

estratégias provenientes da pesquisa e análise sobre os cidadãos, os padrões de consumo 

dos cidadãos, informações de outras aplicações e um registo detalhado das interações da 

organização com os cidadãos [Rust e Verhoef 2005]. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, a adoção do 

sistema CRM permite a integração e partilha da informação e muitas das aplicações 

implementadas nos municípios deixem de fazer sentido. Os departamentos e divisões 

municipais estão muito ligados às suas aplicações e constituem ilhas de informação. É um 

processo complicado de gerir, desde a desconfiança dos utilizadores da organização que 

não realizam determinados procedimentos até não estarem propensos à mudança. A reação 

à mudança está documentada e tem que ser tratada, pensada e criada uma estratégia para a 

sua resolução. Os municípios deparam-se com alguma falta de qualidade dos dados. É 

difícil para o Município lidar com situações em que o mesmo cidadão pode estar 

identificado e criado várias vezes nos sistemas do Município. Também pode acontecer o 

mesmo cidadão estar identificado de várias formas. Para a resolução destas situações e 

melhor os processos internos, a solução viável é a adoção do sistema CRM. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, os cidadãos, 

colaboradores, chefias, são unânimes em afirmar que o sistema CRM regula a circulação 

da informação e dos documentos. A informação e os documentos que se extraviavam, a 

desorganização que imperava e o atendimento aos cidadãos sem qualidade. A adoção do 

CRM conduz à organização e gestão da informação.  
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Para a Coordenadora Técnica do Município 04, o CRM permite efetuar a 

uniformização da informação, bem como a sua tipificação. Os registos dos pedidos dos 

cidadãos são realizados no CRM, na base de dados do conhecimento, são processados e 

filtrados. A tipificação da informação permite, por exemplo, que um colaborador do 

Município informe os cidadãos dos documentos instrutórios necessários anexar ao 

formulário de pedido de um determinado licenciamento.  

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02, perante uma realidade que se altera as 

pessoas temem que a realidade modifique. Com a adoção de um novo sistema as pessoas 

têm receio que os processos fiquem completamente diferentes. É preciso fazer perceber 

que a nova realidade é a desmaterialização, uniformização, tipificação e tramitação dos 

processos, a interoperabilidade e disponibilidade da informação, o que constituem enormes 

vantagens (por exemplo, evitar a impressão de documentos e optar pela consulta no 

monitor). O receio de que a automação transforme os processos, também é um aspeto que 

tem influência nas pessoas, mas estas devem ter a perceção dos benefícios para a 

organização e para os cidadãos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que o CRM elimine as ilhas de informação constituídas a partir das várias 

aplicações dos departamentos municipais e a falta de propensão dos 

utilizadores para a mudança; 

 Que o CRM regule a circulação da informação e dos documentos; 

 Que o CRM permita a uniformização da informação e a sua tipificação; 

 Que a adoção do CRM conduza à desmaterialização dos processos. 

 

5.4.3. Fatores de sucesso: pós-adoção 

A adoção do sistema CRM pelos municípios deve permitir a modernização dos 

serviços de atendimento aos cidadãos. Subjacente ao projeto de adoção do sistema CRM, 

está a criação do conceito de balcão único. Este conceito permite centralizar num único 

local todos os serviços de atendimento aos munícipes, possibilitando também uma maior 

proximidade entre os cidadãos e os municípios. 
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Os municípios ao adotarem e implementarem o sistema CRM, procuram a 

reestruturação do atendimento aos cidadãos e empresas. Os objetivos previamente 

estabelecidos ao nível da melhoria do tratamento dos processos, aumento da transparência, 

qualidade, rapidez e eficiência das respostas, devem ser cumpridos. A pós-adoção é 

determinante para que tal seja efetivamente materializado. 

Os fatores identificados nesta fase são apresentados de seguida. 

Fatores influenciadores de sucesso na fase da Pós-Adoção: 

 Assegurar o apoio da Presidência do Município; 

 Reunir uma equipa de projeto interna forte; 

 Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores; 

 Obter melhoria dos processos internos; 

 Monitorizar as entidades, processos e atividades; 

 Conhecer, comunicar e interagir com os cidadãos; 

 Garantir transparência, conveniência e disponibilidade da informação na 

prestação de serviços; 

 Aumentar a produtividade e competitividade do Município; 

 Melhorar continuamente o serviço prestado aos cidadãos. 

De seguida são descritos os diversos fatores desta fase. 

 

Assegurar o apoio da Presidência do Município 

 Casos: Município 02  

 

Segundo Mendonza [2007] para o sucesso da implementação de sistemas CRM é 

determinante o apoio da gestão de topo. O envolvimento e o compromisso clarificam todos 

os colaboradores que a adoção da estratégia de relacionamento é prioritária para a 

organização. Os gestores de topo fazem a interface entre os objetivos centralizados nos 

clientes, comunicando e acompanhando os processos junto dos colaboradores. 
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Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02 o 

envolvimento direto do executivo municipal e dos decisores políticos é um dos fatores 

decisivos para a adoção do CRM no Município. A nomeação por despacho ou outra via 

oficial dos coordenadores é determinante para o projeto CRM. Todos estão informados da 

coordenação do projeto e as pessoas sob a sua responsabilidade. Os colaboradores estão 

obrigados a disponibilizar continuamente todo o tipo de informação necessária para o 

projeto. 

Em que, deve-se procurar: 

 O apoio permanente da Gestão de Topo, para que todos percebam o que se 

pretende implementar e obter. 

 

Reunir uma equipa de projeto interna forte 

 Casos: Municípios 01, 02 e 04  

 

A equipa de projeto do Município deve garantir o acompanhamento do sistema 

CRM implementado e o apoio aos utilizadores aplicacionais. Acompanhar o 

comportamento do sistema CRM, a sua capacidade evolutiva e as necessidades de 

integração de novos módulos. Reportar aos superiores hierárquicos a integração e 

adaptabilidade dos sistemas existentes e do CRM, bem como a sua prestação e contributo 

para o aumento da produtividade, disponibilidade e qualidade da informação. 

Para o Diretor Municipal do Município 01 é muito importante incorporar pessoas 

do Município na equipa de projeto, para junto dos utilizadores garantir o apoio contínuo 

necessário e o funcionamento do sistema CRM, conjuntamente com o Fornecedor de 

serviços.  

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02 no futuro a 

formação ministrada aos utilizadores sobre o sistema CRM, bem como o acompanhamento 

aos mesmos no local de trabalho, deve estar a cargo de pessoas qualificadas e com ligação 

ao Município. Deve estar garantido um canal de comunicação único e direto para o apoio e 

acompanhamento aos sistemas e aos utilizadores. 
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Para a Coordenadora Técnica do Município 04, a nomeação do gestor do projeto é 

importante e necessária. É ele que responde internamente pelo que está a ser desenvolvido 

e comunica com os serviços do Município, para agregar toda a informação necessária. Para 

o projeto de CRM, deverá ser nomeado um gestor ou pessoa responsável que contacta com 

os serviços, agrega informação, recebe a comunicação do fornecedor das necessidades e 

internamente envia para os diversos serviços. Definem-se prazos e garante-se que os 

mesmos são cumpridos para não comprometer a data prevista para a implementação do 

projeto. Também deverá ser considerada a formação dos elementos da equipa interna do 

projeto, que asseguram a manutenção do sistema CRM e fazem por reduzir ao máximo a 

intervenção do fornecedor. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a manutenção funcional seja feita pelo Município, com a cooperação do 

fornecedor de sistemas CRM; 

 Que a equipa envolvida na conceção do sistema CRM integre pessoas do 

Município. A formação, acompanhamento, alteração e integrações futuras 

podem ser realizadas por pessoas do Município que integram a equipa de 

projeto. 

 

Implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores 

 Casos: Fornecedor 01  

 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 a comunicação é uma parte 

importante e deve estar implícita na adoção de um novo sistema. A comunicação para 

todos aqueles que fazem parte da mudança e implementação de um sistema deve ser bem-

feita. É fundamental ter clareza na comunicação com todas as pessoas que participam no 

processo e também ser exigente na comunicação. Perceber muito bem o que faz o sistema 

CRM e comunicar com antecedência, durante o processo de adoção e pós-adoção. Perceber 

o que está a ser atingido e comunicar de forma entendível às pessoas as consequências da 
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adoção de uma mudança. Entender as consequências e explicar o impacto da adoção do 

sistema CRM para o Município internamente e para quem ele serve. 

Ainda para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 a comunicação externa serve 

uma ambição dos munícipes, das pessoas, das empresas e das organizações. É muito 

importante saber escolher os momentos e as mensagens que se pretendem passar, para algo 

que se pretende fazer e disponibilizar. O Município deve ter o propósito de melhorar um 

conjunto de aspetos, que estão na base do serviço que presta, pela conveniência, 

transparência e velocidade, assim como tem o dever de saber comunicar estes aspetos às 

empresas e aos munícipes. É muito importante o envolvimento de alguns cidadãos, 

empresas e municípios na construção e definição da estratégia e do plano de 

implementação. Também facilita a comunicação do novo sistema, as novas 

funcionalidades e serviços que passam a estar disponíveis para a comunidade. Não serve de 

muito, por exemplo, um determinado Município disponibilizar um serviço, que os 

munícipes não têm conhecimento. O Município deve conhecer bem as audiências para 

quem comunica os serviços disponíveis, para o conteúdo da comunicação ter impacto em 

todos os alvos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Comunicar aos cidadãos, o novo sistema que se pretende implementar. A 

comunicação externa deve servir também para estabelecer uma ambição para 

os municípios, para as pessoas e as organizações servidas; 

 Medir o impacto da implementação do novo sistema e comunicar aos 

envolvidos o que está a ser atingido; 

 Melhorar os serviços que presta, pela conveniência, transparência e 

velocidade da disponibilidade da informação; 

 Envolver cidadãos, empresas e municípios na construção e definição da 

estratégia e plano de implementação. 
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Obter melhoria dos processos internos 

 Casos: Municípios 01, 03 e 04 

 

Segundo Sun et al. [2006] a finalidade principal dos sistemas CRM é a 

aprendizagem adaptativa. É o processo de extrair informação reservada em base de dados, 

informação valiosa dos clientes, que permite conhecer as suas preferências, prever 

comportamentos futuros e estimar o valor dos mesmos. O sistema CRM é parte integrante 

da aprendizagem organizacional, como descrito por Senge et al. [1999]. A aprendizagem 

organizacional deve ser continuamente adaptável aos seus ambientes, monitorando 

mudanças externas e também adaptar a sua cultura e processos internos relativamente às 

mudanças do meio envolvente. 

Segundo o Diretor Municipal do Município 01, o CRM é uma mais-valia para o 

tratamento dos processos internos e dos recursos. O CRM permite fazer coisas diferentes, 

interagir com outros sistemas, obter e disponibilizar informação de forma diferente, e que 

as pessoas inovem. O CRM permite a diminuição dos tempos de atendimento. As pessoas 

passam a ser atendidas com uma qualidade superior. 

Segundo o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03, no 

passado cada utilizador possuía a sua base de dados com as suas informações. Cada 

departamento possuía a numeração das suas informações e um documento formatado para 

as suas informações. Cada administrativo utilizava uma folha de Excel para colocar as suas 

informações. Com a adoção do CRM os procedimentos alteraram-se e passou a existir 

organização na informação, melhoria no tratamento dos processos e disponibilidade da 

informação ao nível interno e dos cidadãos. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04, a informação prestada por qualquer 

colaborador do Município é sempre a mesma para o mesmo assunto, consequência da 

tipificação da informação. Também o trabalho desenvolvido nos departamentos do 

Município para o tratamento da informação é mais fácil e permite o aumento da 

produtividade dos recursos humanos. 
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Em que, deve-se procurar: 

 Obter informação relevante e conhecer as preferências dos cidadãos, para a 

formulação de estratégias e uma melhor adaptação às mudanças do meio 

envolvente;  

 Que a adoção do sistema CRM conduza à interoperabilidade com outros 

sistemas e que as pessoas inovem; 

 Obter a tipificação da informação.  

 

Monitorizar as entidades, processos e atividades 

 Casos: Municípios 01 e 03 – Fornecedores 01 e 02 

 

Monitorizar as entidades, processos e atividades, consiste em acompanhar e 

verificar o cumprimento dos compromissos estabelecidos no plano estratégico. Há 

benefícios que podem ser garantidos com a monitorização: apurar os desvios e a sua causa, 

identificar os constrangimentos futuros, definir as medidas corretivas e preventivas, ajustar 

metas, aumentar a responsabilização, gerir de forma mais eficaz, melhorar o nível de 

informação a prestar aos superiores hierárquicos, aos cidadãos e empresas que são as 

entidades que pretendem tratar os seus processos, as atividades que decorrem na relação 

com o Município e reforçar a imagem interna. 

A monitorização das entidades, processos e atividades, é um procedimento a efetuar 

periodicamente, de acordo com os benefícios estratégicos e económicos previstos no início 

do projeto, possibilitando a tomada de ações corretivas durante todo o desenvolvimento. 

Para o Diretor Municipal do Município 01 a adoção do CRM, permite monitorizar 

os tempos de resposta, relativamente ao tratamento dos processos internos e externos. É 

possível com o CRM aumentar o grau de automatização da alarmística. O sistema de 

alertas é importante para aumentar a eficácia e eficiência do tratamento de processos. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03 o Município 

deve contemplar no projeto uma equipa de colaboradores internos, que monitoriza, analisa 
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os fluxos, a tramitação dos processos e das atividades das entidades, e garantir o suporte ao 

sistema CRM implementado. 

Segundo o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, é importante na implementação 

destes projetos na administração pública local considerar indicadores que meçam o nível 

de desempenho dos processos, o que foi atingido, o que não foi atingido e o que é preciso 

transformar. É importante que a Gestão de Topo de um Município acompanhe com 

regularidade o que está a acontecer. O que está a acontecer não só pela via do que a 

solução está a fornecer do ponto de vista de indicadores, mas também o que são os novos 

desafios que estão a pressionar o Município no sentido de realizar constantemente os 

ajustes, a adaptação e a evolução da solução, para que a mesma se mantenha viva e 

continue a cumprir os seus objetivos. Confirmar se a solução corresponde ao esperado, 

como está a evoluir, o que se pretende implementar, para que novos serviços possam fazer 

parte da solução e se obtenha uma resposta positiva. 

Segundo o Diretor Executivo do Fornecedor 02, após a entrada em produção, a 

plataforma é lançada e começa a ser utilizada. Na fase inicial é fundamental haver algum 

apoio no terreno aos utilizadores aplicacionais. No CRM há atividades, quando a pessoa 

está para ser atendida no Município, identifica-se e passa a haver atividade. Associa-se a 

pessoa às suas atividades. A pessoa dá início a um pedido que constitui a ramificação de 

um conjunto de processos (entidade, a sua atividade e os seus pedidos ligados a cada 

atividade). As ramificações por vezes complicam-se e as pessoas apercebem-se de que 

estavam habituadas a ter as coisas mais simples, mas sem interação. As pessoas do 

Município estavam habituadas a ter entidades para um lado, processos para o outro, mas 

aqui estes dois mundos fundem-se. Juntam-se estes dois mundos com um terceiro, as 

entidades, processos e atividades (atividades é o cidadão entrar num processo via Internet e 

informar para atualizar os dados pessoais e outros, assim como proceder à consulta dos 

processos e o seu estado). As pessoas começam a aperceber-se que estão perante uma 

plataforma com muita informação complexa. Perante esta complexidade deve haver uma 

primeira fase de acompanhamento para as pessoas interiorizarem estes conceitos. 

Fundamentalmente quem está a atender deve perceber que tem pessoas, processos, 

atividades e é em função destas três componentes que tudo vai ocorrer. O colaborador deve 



 

 
  155 
 

perceber que todo o trabalho que realiza está ligado a uma determinada atividade, vai 

atender uma pessoa, as coisas vão estar vinculadas e os colaboradores têm que aprender a 

lidar com os conceitos. 

Em que, deve-se procurar: 

 Monitorizar os tempos de resposta em relação aos processos internos e 

externos; 

 Que o sistema de alertas permita aumentar a eficácia e eficiência no 

tratamento dos processos; 

 Que a equipa interna tenha a responsabilidade de monitorizar os fluxos da 

informação, interligação dos processos e garantir suporte ao sistema CRM; 

 Implementar indicadores que medem o nível de desempenho dos processos, 

ou seja, as metas atingidas, o que é necessário alterar, ajustar, adotar e 

acompanhar a evolução do sistema CRM; 

 Monitorizar e acompanhar todos os procedimentos do atendimento, a 

interação entre o Município e os cidadãos. A coerência e a qualidade da 

informação prestada e disponibilizada. 

 

Conhecer, comunicar e interagir com os cidadãos 

 Casos: Municípios 01 e 04 – Fornecedores 01 e 02 

 

O sistema de CRM deve permitir conhecer, comunicar e interagir com os cidadãos. 

A conveniência do serviço ao cidadão está em disponibilizar múltiplos canais de 

comunicação. O cidadão tem à sua disposição, um conjunto de serviços que lhe permite 

comunicar e interagir com a organização, e receber a melhor prestação de serviços 

[Freeman e Seddon 2005]. 

O Município deve preocupar-se em informar os cidadãos dos meios disponíveis 

para comunicar com a organização. A quantidade de procedimentos efetuados pelos 

cidadãos diretamente na organização, por e-mail, Internet, telefone, fax ou outro. 
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Monitorizar o nível de integração e disponibilidade da informação para os cidadãos 

tratarem dos seus processos. 

A organização deve definir uma estratégia de relacionamento com o cidadão. A 

organização deverá definir um plano eficiente e eficaz para comunicar com os cidadãos 

[Bretzke 2000; Winer 2001; Zablah et al. 2004; Ferrão 2003; Chalmeta 2005; Payne 2006]. 

O modelo de CRM apresentado por Chaffey [2003] mostra como o relacionamento 

com os clientes pode ser gerido. O modelo propõe que os clientes estão primeiro e que um 

bom processo de comunicação é determinante para criar valor. Só é possível manter os 

clientes através da prestação de um serviço de qualidade. O relacionamento é estabelecido 

através da entrega de produtos e serviços de acordo com a segmentação de mercado e dos 

clientes. Significa que o CRM utiliza informações e tecnologia de comunicações para 

recolher dados, que podem ser analisados para fornecer informações necessárias à 

segmentação e criação de uma interação mais intima com os clientes [Swift 2001; 

Brohman et al. 2003; Pan e Lee 2003]. Ao nível das operações, Bose [2002] considera que 

o CRM é uma integração de tecnologias e processos de negócios, adotados para satisfazer 

as necessidades dos clientes durante uma determinada interação. Os benefícios potenciais 

são atraentes, mas a implementação do CRM deve ser gerida cuidadosamente para 

produzir resultados com os utilizadores do sistema envolvidos e gerir de forma controlada 

as expectativas [Gefen e Ridings 2002]. Os processos de negócio devem ser alterados, bem 

como a tecnologia [Goodhue et al. 2002; Swift 2002; Campbell 2003]. Com os dois 

processos interligados, a gestão do conhecimento e gestão de interação, vistos como 

elementos chave por Zablah et al. [2004], permitem gerar uma visão do cliente e orientar 

para um segmento de mercado mais rentável na aquisição de produtos e serviços. 

A presença das tecnologias permite a personalização dos serviços para os cidadãos. 

Uma grande parte da personalização na prestação de serviços pode ser alcançada através da 

compreensão dos perfis dos cidadãos. Sistemas implementados em pontos de prestação de 

serviços fornecem informações sobre a presença dos cidadãos. O conhecimento sobre a 

presença dos cidadãos nos diferentes locais facilita a entrega do serviço solicitado e a 

criação de perfis do cidadão [Freeman e Seddon 2005]. 
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Segundo o Diretor Municipal do Município 01, o ponto único do sistema de 

atendimento permite ter e centralizar a informação. O procedimento a seguir é 

descentralizar, ou seja, agora tudo está centralizado, a lógica é nas freguesias mais 

distantes, colocar um posto de atendimento exatamente com as mesmas valências do 

Município. Tudo passa a estar em suporte digital, a disponibilidade da informação e dos 

documentos aos cidadãos e empresas, podem ser efetuados sem que os mesmos se 

desloquem ao Município. Estão criadas as condições para complementar os postos de 

atendimento ao cidadão instalados ou a instalar nas freguesias. Todas as valências podem 

estar disponíveis num único computador. Ganha-se a capacidade de descentralizar. 

Ainda segundo o Diretor Municipal do Município 01 a transparência no tratamento 

dos processos é fundamental. Os cidadãos devem poder acompanhar o estado dos 

processos. A referenciação dos pedidos efetuados pelos munícipes para a unidade orgânica 

correspondente do Município, são requisitos importantes a considerar, e que permitem aos 

munícipes acompanhar a tramitação e o estado dos processos. Um conhecimento mais 

completo possível do cidadão que se desloca ao Município, é um dos objetivos a atingir 

com a adoção do CRM. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04 a adoção do sistema CRM permite 

aumentar a qualidade do serviço prestado, efetuar uma melhor gestão da proximidade com 

o Munícipe. Os munícipes deslocam-se ao Município e é importante conhecê-los. O 

atendimento deve ser direcionado para o tipo de pessoa, em função do seu perfil. Por 

exemplo, perante um Munícipe com um nível elevado de interações (reclamações, 

sugestões, pedidos e outros) com o Município, deve existir um outro tipo de atenção, 

relativamente a um outro Munícipe menos interventivo. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 é importante quando o Município 

estabelece uma ambição para os munícipes, empresas e organizações que serve. Saber 

escolher os momentos e as mensagens que pretende passar, para algo que quer realizar. Se 

o Município visa melhorar um conjunto de aspetos, que estão na base do serviço que 

presta, pela conveniência, transparência e velocidade, também deve saber comunicar estes 

aspetos às empresas e aos munícipes. A importância do envolvimento das pessoas para a 

definição do processo e para o que se pretende realizar. Um Município deveria eleger 
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alguns municípios, alguns munícipes, algumas empresas, para obter contributos, para a 

construção e definição da sua estratégia e do plano de implementação. Utilizar estas 

entidades como pilotos durante o processo, escolher os veículos próprios e os momentos 

certos para comunicar às suas audiências o que está a acontecer, o que devem esperar, 

como podem ser servidas pelas alterações a adotar e os novos serviços que se pretendem 

implementar. O Município deve estar preparado para comunicar com pessoas de todas as 

idades. Conhecer bem as audiências para quem se quer comunicar. Os meios e conteúdos 

de comunicação utilizados devem ter impacto nos interessados. 

Para o Diretor Executivo do Fornecedor 02 o Município deve ter um conhecimento 

do cidadão, para poder relacionar-se com ele. Por exemplo, um Município pretende 

realizar um orçamento participativo, deve saber quem participa. Deve haver um 

conhecimento que conduza à memória real baseada no relacionamento. Quando uma 

pessoa se desloca ao Município para efetuar uma solicitação sobre determinado assunto, 

deve ficar sinalizado e identificado. Para memória futura, ações desenvolvidas pelo 

Município, podem facilmente chegar ao conhecimento da pessoa para ser convidada a 

participar. Não tornar a pessoa genérica. Criar uma fronteira não resulta. Não podemos ter 

de um lado cidadãos e do outro a organização Municipal. Esta é a visão fragmentada que o 

cidadão tem do Município. O cidadão tem necessidade de tratar assuntos no Município e 

não sabe a quem se dirigir, como, e de que forma deve tratar os seus processos, por muito 

que pesquise nas fontes de informação. Os municípios criam portais pouco apelativos e 

conteúdos sem interação. Há um problema de visibilidade do cidadão para o Município. 

No atendimento presencial, acontece com regularidade o cidadão tratar determinado 

assunto e existir um outro a prescrever e o funcionário que o atende não informar da 

situação. O Município tem que conhecer bem o cidadão, aproveitando para isso, os 

momentos de interação. Este procedimento foi muito bem explorado pela banca durante 

muitos anos, para vender determinados produtos num determinado período do ano, fruto do 

conhecimento que foram angariando. É fundamental conhecer bem o perfil das pessoas. 

Em que, deve-se procurar: 

 Referenciar os pedidos dos munícipes para os departamentos correspondentes 

do Município; 
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 Que os cidadãos acompanhem o estado e a tramitação dos processos; 

 Descentralizar os processos e a sua disponibilidade em suporte digital, para 

permitir aos cidadãos o acesso à informação a partir de qualquer local, 

utilizando diferentes canais para comunicar; 

 Aumentar a qualidade do serviço prestado e permitir uma melhor gestão da 

proximidade com os cidadãos; 

 Determinar o perfil dos cidadãos para um melhor atendimento; 

 Conhecer bem as audiências e saber comunicar com as pessoas de todas as 

idades; 

 Comunicar aos cidadãos os serviços prestados pelos municípios, para permitir 

aumentar o nível de conveniência, transparência e velocidade da prestação 

dos serviços; 

 Que o Município conheça bem os cidadãos para poder relacionar-se com eles. 

Não podem existir fronteiras. O cidadão deve ser convidado a participar nas 

iniciativas e atividades do Município.  

 

Garantir transparência, conveniência e disponibilidade da informação na prestação de 

serviços 

 Casos: Municípios 01, 02 e 04 – Fornecedor 01 

 

O sistema CRM permite estabelecer uma relação entre os diferentes departamentos 

de uma organização. É possível disponibilizar pontos de contacto para o cliente interagir 

com a organização de forma eficaz. A acessibilidade à informação pode ser através do 

portal de serviços, que permite servir o cliente de forma rápida e transparente no processo 

de interação [Chen e Popovich 2003]. Segundo estes autores, os diferentes pontos de 

contacto e a acessibilidade variam entre organizações. No entanto o acesso à informação e 

o contacto com a organização deverá ser possível a partir de diferentes canais, em qualquer 

local e hora. De acordo com Davids [1999], uma das principais preocupações do CRM é 

sincronizar os diferentes pontos de acesso da empresa para fornecer uma mensagem 

unificada ao cliente em cada ponto de interação. 
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O CRM é implementado com o objetivo de fornecer uma visão única do cidadão, 

bem como das funções, canais de comunicação, produtos e dados provenientes das 

interações com os clientes. O CRM tem a capacidade de disponibilizar conhecimento na 

hora e no formato adequado, para a pessoa certa [King e Burgess 2008]. 

A transparência e disponibilidade da informação devem ser abrangentes. Os 

serviços disponíveis na Internet e plataformas de integração de negócios, permitem que 

base de dados distintas trabalhem em conjunto, fornecendo informações completas 

provenientes de diferentes fontes de dados. Todo este procedimento permite transparência 

nas transações de prestações de serviços, em que estão envolvidas diferentes entidades no 

processo de entrega e a trabalhar com diferentes aplicações para os processos de negócio 

da organização [Freeman e Seddon 2005]. 

Segundo o Diretor Municipal do Município 01, a implementação do CRM conduz a 

uma maior transparência no tratamento dos processos, com o acompanhamento da 

tramitação dos processos pelos cidadãos. Também permite ao Município ter uma ideia 

concreta dos requerimentos submetidos pelos munícipes e principalmente os assuntos 

requeridos por setor de atividade do Município. É possível referenciar os pedidos. É 

possível saber a quem se dirigem os pedidos efetuados e para que zona/unidade orgânica 

do Município foram direcionados. Para a referenciação dos pedidos/solicitações contribuiu 

a obrigatoriedade da entrega dos documentos em suporte digital. Os cidadãos ao 

submeterem todos os documentos dos processos ou projetos, em suporte digital, permitem 

um tratamento diferente pelo Município. A partir do momento em que o Município 

disponibiliza as ferramentas próprias para o tratamento da informação, os cidadãos devem 

entregar os seus processos em suporte digital, justificando parte do investimento no 

sistema CRM. Há uma maior transparência e desaparece a discriminação. As pessoas são 

atendidas nos mesmos tempos e nas mesmas condições. Os tempos do tratamento dos 

processos são encurtados, libertam-se as pessoas para outras tarefas, com maior valor 

acrescentado. Consegue-se em qualquer momento ter uma visibilidade dos processos. A 

perda e extravio de processos desaparecem, com a implementação do sistema CRM. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02, o sistema 

CRM permite uma rastreabilidade dos processos. Paralelamente à tecnologia e à resposta 
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da funcionalidade do sistema ocorre uma reestruturação dos serviços, numa lógica de olhar 

e aliar os assuntos a processos e não a documentos ou a eventos isolados. O enfoque é o 

Munícipe, disponibilizam-se meios que melhorem as condições de acesso ao Município. 

Perceber o que se passa em cada local, a referenciação é fundamental, integrada com o 

sistema CRM, responde aos requisitos e necessidades do Município e do Munícipe. A 

rastreabilidade de processos é tentar perceber através de um olhar pelo sistema, onde está o 

processo, com quem está e o seu estado. Para um Munícipe com processos a decorrer no 

Município, é possível ter a informação disponível online e o acesso aos pareceres técnicos. 

Há transparência e imparcialidade no tratamento dos processos e da informação, que 

podem ser acompanhados e consultados pelos munícipes. O CRM permite caracterizar de 

forma diferente a entidade Munícipe e em simultâneo existir uma maior transparência no 

tratamento dos dados e da informação. 

Para a Coordenadora Técnica do Município 04, a adoção do CRM, permite a 

uniformização dos procedimentos dos municípios perante os munícipes e implica uma 

mudança de mentalidades. Os munícipes devem sentir-se satisfeitos com a informação 

prestada. A transparência e disponibilidade da informação são importantes para o 

Munícipe, para que não se sujeite aos tempos de espera do atendimento. Também ao nível 

do poder político é uma importante ferramenta de apoio às tomadas de decisão e resposta 

aos munícipes, permitindo aumentar a credibilidade. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, a definição de CRM no seio da 

Administração Pública encontrou uma designação de Balcão Único. Significa sobretudo 

transparência, conveniência e serviço da administração pública como um todo. Nos 

municípios e para os seus Stakeholders (parte interessada), que são a razão da existência do 

Município, os cidadãos, agentes públicos e económicos que do Município fazem parte, a 

transparência e conveniência são fatores de extrema importância. Conveniência e 

transparência são duas ambições que estão longe de estarem concretizadas, 

independentemente de aproximadamente 10% dos municípios portugueses já 

implementaram sistemas CRM. Importa sublinhar, na sequência da conveniência e 

transparência, que nos dias que correm, há experiências e tarefas que as pessoas e as 

empresas cada vez mais vivem no seu dia-a-dia, relativamente às restantes atividades que 
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desenvolvem, nomeadamente no setor privado. Perceber que, quando os cidadãos 

telefonam ou contactam o município, quando estão numa loja do cidadão ou no Município, 

quando estão a utilizar a Internet como veículo de chegada e de contacto com a sua 

realidade junto do Município, a informação que precisam, a informação relacionada com 

os seus processos esteja disponível da mesma maneira. Alguém que através do portal de 

serviços consulta um processo, recebe e visualiza no portal da mesma maneira, como se 

estivesse a receber do colaborador que está no atendimento do Município, na loja do 

cidadão ou da pessoa que lhe atendeu o telefone no Call Center. O cidadão deve receber a 

informação que solicitou da mesma maneira e não desvirtuada pelo meio que comunica. 

Esse é o sentido de continuidade. Na prestação de serviços a conveniência e 

disponibilidade da informação significa o cidadão poder consultar, solicitar, sugerir e 

reclamar, a partir de qualquer hora e local. Enquanto Município querendo ser mais 

competitivo, a mobilidade e disponibilidade dos serviços é fundamental. Como requisito 

considera-se que não há nada que um sistema CRM possa dar se os processos na 

organização não estiverem bem definidos, parametrizados e implementados. Os sistemas 

que alimentam a vertente social, económica, educacional, cultural, entre outras do 

Município, devem estar devidamente implementados e definidos, para que o sistema de 

informação funcione e sirva os cidadãos e empresas. Por exemplo, uma gestão documental 

que esteja a servir o urbanismo, os fluxos devem estar bem definidos e parametrizados, 

para ao submeter um novo processo e enviar a informação, ela terá que ser canalizada e 

entrar num estádio de tratamento interno. No entanto se o sistema não estiver interligado 

com o sistema de atendimento, os cidadãos ao consultarem os processos apercebem-se que 

não existem. O processo de transparência significa que ao submeter um processo hoje, não 

vai haver nenhuma dúvida que o processo entrou no sistema hoje e o tempo de resposta 

entre este dia e o da resposta do Município está marcado a partir do momento em que o 

relógio começou a “tocar” e no momento em que o processo entrou no sistema. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que a adoção do sistema CRM conduza a uma maior transparência no 

tratamento dos processos. Os cidadãos devem poder acompanhar o estado dos 

processos; 
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 Que o tratamento dos processos seja feito em suporte digital e no sistema 

CRM. Há uma maior transparência no tratamento dos processos e desaparece 

a discriminação. A qualquer momento há uma visibilidade dos processos; 

 A rastreabilidade dos processos a partir do CRM. Permite identificar a 

localização dos processos, com quem estão e o seu estado; 

 Que o CRM permita a uniformização dos procedimentos dos municípios 

perante os munícipes e conduza à mudança de mentalidades; 

 Que o sistema CRM na administração pública encontre a designação de 

balcão único. Significa transparência, conveniência e serviço da 

administração pública como um todo; 

 Que a informação esteja disponível ao cidadão da mesma maneira, a partir de 

qualquer local e hora, independentemente do canal utilizado para comunicar. 

 

Aumentar a produtividade e competitividade do Município 

 Casos: Município 03 – Fornecedor 01 

 

A produtividade e competitividade estão muito dependentes do investimento em 

tecnologias de informação. As atualizações das plataformas de suporte à informação e a 

aquisição adequada de tecnologia permitem obter à organização vantagens competitivas. 

Para o Diretor Municipal de Sistemas de Informação do Município 03 o CRM é 

uma aplicação que envolve cada um dos colaboradores. Um colaborador que realiza uma 

tarefa tem a responsabilidade de a efetuar, fazer tramitar e preocupar-se com o estado da 

mesma. Ao entrar no CRM, há uma lista de tarefas que os colaboradores vão querer fazer o 

mais rápido possível, por uma questão de objetivos, aumento de produtividade e avaliação 

própria. Também o facto de visualizar a etapa seguinte, permite constatar o seguimento e a 

tramitação dos processos, e as pessoas com responsabilidade de os tratar. Com a 

implementação do CRM há um acompanhamento natural dos processos. 

Segundo o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, o grande desafio que se coloca a 

qualquer organização é o índice de produtividade. Na administração pública e mais 
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concretamente nos municípios, o desafio é grande. Os níveis de produtividade são ainda 

baixos, fazem-se muitas coisas com poucos recursos, ou seja, com pouco recurso à 

utilização da tecnologia e esta enquanto alavanca. A tecnologia não é uma resposta para 

tudo. A produtividade também está relacionada com os índices médios de formação que 

ainda existem na administração pública, embora estejam a mudar. A prioridade das 

organizações é a melhoria da produtividade. Uma maior e consolidada integração da 

informação e sistemas a corresponderam às solicitações, permitem libertar os 

colaboradores dos municípios para outras tarefas. Os sistemas automáticos de informação 

servem por si só os munícipes. Ser permitido tratar de assuntos com o Município, que não 

obrigam a uma deslocação ao Município, que não obrigam sequer a telefonar, em virtude 

de estarem acessíveis a despoletar os processos. Por exemplo, ter que pedir uma licença e 

não precisar de uma deslocação ao Município, tendo disponíveis portais de serviços e 

sistemas devidamente interligados. Melhora-se a produtividade do Município, com o 

propósito de o colocar no regime de competitividade, para cativar novos munícipes e novas 

empresas. A ausência de transparência, qualidade e velocidade afasta pessoas e 

investidores. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que o sistema CRM envolva os colaboradores; 

 Que o utilizador acompanhe cada uma das fases dos processos. Permite o 

cumprimento de prazos, a celeridade no tratamento dos processos, aumenta a 

produtividade e conduz a uma avaliação do utilizador; 

 Reduzir a falta de produtividade registada na administração pública. A 

integração da informação e de sistemas permite responder às solicitações e 

libertar recursos humanos para outras funções; 

 Disponibilizar informação através de meios multicanal, para permitir maior 

competitividade e captação de novos munícipes.  
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Melhorar continuamente o serviço prestado aos cidadãos 

 Casos: Municípios 01, 02 e 04 – Fornecedor 01 

 

A melhoria do serviço prestado é o Município ter a capacidade de gerar informação 

de qualidade que sirva os interesses dos cidadãos. É importante efetuar uma segmentação 

dos cidadãos, bem como conhecer o ciclo de vida dos mesmos. Medir o nível de satisfação 

dos cidadãos e a percentagem de reclamações relativamente aos serviços prestados. 

Um dos objetivos e motivações principais da adoção de um sistema CRM é o foco e 

a procura da satisfação do cidadão. A automatização dos processos e a personalização do 

atendimento faz com que o cidadão compreenda o valor na organização. 

A eficiente gestão dos serviços públicos é determinada pela satisfação dos cidadãos. 

A satisfação é um termo utilizado nos setores privados, referindo-se à forma como um 

produto e serviço prestado por uma organização atende as expectativas dos cidadãos 

[Soudagar et al. 2011].  

A organização pode atender melhor, mais rápido e com qualidade, um cidadão, se 

estiver informada do que ele precisa e quando. A informação é utilizada para satisfazer e 

reter o cidadão, através de um eficaz atendimento, diminuição do tempo de entrega do 

pedido/sugestão ou pela escolha do canal de atendimento [Wenningkamp 2013]. 

Na última década assistiu-se a um esforço feito pela administração pública e em 

particular pelos municípios no sentido da modernização dos seus serviços, e na prestação 

de serviços. A maioria dos esforços foi no sentido da melhoria da eficiência e eficácia das 

operações internas de gestão organizacional, sistemas de comunicações, relação e 

transações com cidadãos e empresas. Procuraram também disponibilizar serviços e 

informações na Internet [Feller, Finnegan e Nilsson 2011]. 

O conceito de inovação é complexo e diverso. É importante tentar encontrar formas 

de oferecer melhores serviços aos utilizadores, abrangendo mudanças externas e internas. 

Algumas inovações podem surgir a partir de interações, envolvendo as diferentes 

administrações municipais aos mais variados níveis [Walker 2006]. 
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Segundo o Diretor Municipal do Município 01, mais importante que o CRM, é as 

pessoas pensarem o que pretendem sobre o contacto com o cidadão. Muitos municípios 

não têm a perceção de quem são os clientes. Os clientes não são só as pessoas que habitam 

no concelho, são também aqueles que o visitam, que transitam e passam pelas suas estradas 

e necessitam de uma informação do Município. Para valorizar uma solução como o CRM é 

preciso perceber quem são os clientes internos e externos do concelho. 

Para o Coordenador de Gestão Documental e CRM do Município 02 pretende-se 

com o CRM ter um sistema único na frente do atendimento presencial, para que o pessoal 

do atendimento possua um interface exatamente igual em qualquer ponto de atendimento 

dos serviços municipais e a fazer o mesmo tipo de atendimento a pessoas diferentes. O 

objetivo é que um cidadão ao aproximar-se do atendedor do Município esteja perante 

alguém capacitado da mesma informação independentemente do serviço onde se desloca. 

O Município deve ter a ambição e a motivação de desenhar a arquitetura do sistema, que 

passa por criar uma estrutura para um atendimento intermunicipal e internacional. Permitir 

ao cidadão a partir de um local qualquer no mundo aceder ao estado dos seus processos no 

Município. Com a implementação do sistema CRM, deve permitir-se disponibilizar 

informação dos processos recolhidos de forma descentralizada, independentemente dos 

locais onde são submetidos. Permitir ao atendedor a consulta dos processos 

independentemente do local onde o cidadão se dirige a um serviço municipal, para 

consultar o estado dos seus processos. O sistema CRM permite obter informação sobre 

todos os pedidos efetuados e intervenções por localização. Com a adoção do sistema CRM 

passa a existir uma convergência e centralização da informação, para que de forma eficaz 

esteja disponível ao cidadão. Com a rastreabilidade dos processos, a caracterização da 

entidade Munícipe, a concentração da informação sobre o processo de determinado 

munícipe, o estado e localização dos processos, é possível melhorar a qualidade da 

informação para o cidadão. 

Segundo a Coordenadora Técnica do Município 04, a adoção do sistema CRM, 

permite ter uma visão integrada dos munícipes. Consequentemente há a necessidade do 

Município passar a ter um atendimento multicanal, além do atendimento presencial. O 

Município para melhor servir os seus munícipes pode paralelamente ao CRM, 



 

 
  167 
 

disponibilizar o portal de serviços. Este portal é uma ferramenta que está disponível para o 

cidadão não ter necessidade de se deslocar ao Município e tratar dos seus assuntos. É o 

procedimento multicanal ao dispor dos cidadãos. O cidadão pode deslocar-se ao 

Município, contactar por e-mail, telefone, fax, assim como efetuar qualquer pedido através 

do portal de serviços, disponível na Internet. O processo após submissão pelo cidadão é 

tratado no CRM e reportada a informação ao mesmo, via portal de serviços. 

Para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01, os municípios portugueses ao nível 

da captação interna e externa, devem ter um espírito de competição. Por exemplo, ao nível 

da promoção de Portugal e promoção dos municípios numa ótica de captação de 

investimento. Definir o que pretende, e os seus alvos estarem bem clarificados. Um 

Município interessado em captar, tem que saber qual é a sua proposta de valor. Por 

exemplo, se olharmos para a região do Douro, os municípios que a compõem têm que 

perceber que a sua proposta de valor é diferente para captar investimento relativamente a 

Aveiro ou Sines. É diferente e isso é conhecer a sua proposta de valor, mas a partir daí tem 

que se transformar num Município ou organização que mostra competência. Mostrar 

competência tem muitos aspetos relacionados com a velocidade com que executa os 

procedimentos, o custo médio de produzir e o que se consegue conhecer. Quando um 

cidadão liga para um Município, saberem se liga do seu telefone ou telemóvel, ser 

reconhecido e saberem da organização o munícipe que estão atender e o que representa, o 

seu agregado familiar, se tem multas em atraso, se é agente económico, se tem algum 

pedido feito há pouco tempo, alguma reclamação e terem a capacidade de mostrar que 

conhecem em tudo o que são as virtudes e defeitos desse cidadão. 

Ainda para o Diretor de Parceiros do Fornecedor 01 os projetos de CRM, lidam 

com a gestão da mudança, têm períodos iniciais complexos e difíceis, têm uma curva de 

aprendizagem inicial da organização e de cada um dos seus elementos, que por vezes pode 

ser dissuasor e conduzir as organizações a desistirem em virtude dos resultados pretendidos 

não serem imediatos. Uma das primeiras recomendações em função da experiência 

adquirida é que o projeto CRM é um processo da gestão da mudança. Este tipo de sistemas 

requer paciência, tolerância e não um desânimo, nem desistência com os primeiros 

resultados e com os primeiros tempos. Interligado, é indispensável que o foco da 
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organização sobre este tema se mantenha no tempo. Para o futuro, a organização deve 

dispor de indicadores chave de desempenho, para perceber e estudar os resultados 

atingidos, bem como perceber que tipo de ajustes a organização precisa de ir fazendo nos 

próprios indicadores chave de desempenho, nos processos e nas pessoas. É um tema muito 

complexo na administração pública, mas há momentos que é preciso perceber, que o 

problema já não está nos indicadores chave de desempenho, no processo, mas está nas 

pessoas. Então as pessoas devem compreender que, ou são capazes de cumprir as 

expectativas e são capazes de entregar aquilo que delas se espera ou então não há um 

processo de CRM que sirva. Os colaboradores, se introduzem dados no sistema de 

informação com falta de qualidade, o que o sistema vai devolver é falta de qualidade. Se 

introduzirem no sistema dados e não mantiverem dados com qualidade, todos os outputs 

que o sistema vai retornar são falta de qualidade, de rigor, de assertividade e como tal o 

sistema não serve a organização. Se um munícipe ou uma empresa solicita informação ou 

vai a um sítio da Internet procurar respostas e não estão disponíveis, revisitando os 

indicadores chave de desempenho implementados, verifica-se que os processos estão 

definidos, mas as pessoas condicionam o sistema no processamento da informação. É 

preciso perceber como lidar com esta situação. 

Em que, deve-se procurar: 

 Que o Município seja capaz de gerar informação de qualidade e que sirva os 

interesses dos cidadãos; 

 Que o Município, com a adoção do CRM, ganhe conhecimento de quem são 

os seus clientes, ou seja, registar a passagem dos cidadãos pelo Município; 

 Que o atendimento seja personalizado. Implica que as pessoas do 

atendimento tenham ao seu dispor uma ferramenta que permita informar os 

cidadãos uniformemente, independentemente de quem atende; 

 Disponibilidade da informação de forma descentralizada; 

 Que os municípios tenham um espírito de competição, para captarem 

investimento. É importante a celeridade no tratamento dos processos; 

 Que os municípios percebam o valor que cada Munícipe representa para 

poder servir da melhor forma possível. 
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5.5. Resultados e discussão                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Após a caracterização de cada um dos fatores influenciadores do sucesso da adoção 

de sistemas CRM em municípios, algumas ilações e resultados podem ser considerados. 

As entrevistas serviram para corroborar e enriquecer o modelo de adoção proposto 

na tese, constituído por três fases: pré-adoção, adoção e pós-adoção. 

Apesar do número de casos não ser elevado, são entidades com vasta experiência e 

com conhecimento prático da implementação e da operação de CRM em Municípios. Os 

depoimentos efetuados corroboraram o modelo apresentado, validando os fatores 

determinantes para o sucesso em cada uma das fases que constituem o modelo proposto.   

Para a maioria dos municípios e fornecedores de sistemas CRM, fatores como 

assegurar apoio da presidência do Município, reunir equipa de projeto interna forte e 

implementar uma comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores, devem estar 

presentes em todas as fases do modelo de adoção do sistema CRM. Também os fatores, 

definir e caraterizar o âmbito do projeto, reunir um conhecimento abrangente da realidade 

do Município, seleção de soluções rigorosa, assegurar a formação adequada dos 

utilizadores, gerir a resistência à mudança por parte dos utilizadores e envolver no processo 

de mudança, obter melhoria dos processos internos, monitorizar as entidades, processos e 

atividades, conhecer, comunicar e interagir com os cidadãos, garantir transparência, 

conveniência e disponibilidade da informação na prestação de serviços, assegurar 

interoperabilidade entre os sistemas existentes no Município e a melhorar o serviço 

prestado aos cidadãos, merecem um grau de valorização elevado. 

A adoção de um sistema CRM deve considerar os pré-requisitos estratégicos, o 

alinhamento estratégico entre as tecnologias e sistemas de informação, bem como a 

estratégia de CRM com os objetivos estratégicos da organização. Também a este nível 

devem estar contemplados momentos importantes para o cidadão e Município. Criar um 

ambiente favorável à interação entre o Município e o cidadão, ao nível da transparência e 

disponibilidade da informação, bem como da prestação de serviços.  
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O Município deve preparar-se para a mudança cultural e organizacional. Perceber 

que há a necessidade de obter um conhecimento dos cidadãos e empresas, para servir 

melhor. A estrutura do Município que trabalha e processa os pedidos dos cidadãos, deve 

ser coerente e baseada em sistemas informáticos. 

Os pré-requisitos técnicos devem considerar o lado transacional com os cidadãos, a 

capacidade de gerir os pedidos dos cidadãos e respetivo ciclo de vida, de garantir também a 

automação dos processos na medida do possível, integridade e segurança dos dados, e 

confidencialidade para o cidadão.  

A adoção de um novo sistema deve ser à medida e transversal à organização. O 

fornecedor de CRM tem um papel importante na determinação da infraestrutura. 

Os cidadãos e Município devem estar preparados para o tratamento da informação 

em suporte digital. O CRM faz o atendimento e a informação tramita através da gestão 

documental, levando à disponibilidade para o tratamento dos processos a qualquer hora e 

local. 

 O apoio da Presidência do Município é determinante para o sucesso da adoção do 

Sistema CRM e deve estar presente em todas as fases do modelo de adoção do sistema 

CRM, dado que tem poder para promover as alterações necessárias, credibilizar o projeto, 

facilitar a comunicação e envolvência dos colaboradores. Deverá ser nomeado alguém com 

conhecimentos na área dos sistemas de informação. 

Deve existir uma equipa de projeto interna forte, independentemente do projeto ter 

um desenvolvimento interno ou externo. A mesma deve estar presente em todas as fases da 

adoção do sistema CRM. Contributos para o levantamento dos requisitos, a comunicação 

com os utilizadores, o conhecimento do ambiente de trabalho, cultura da organização, 

infraestruturas implementadas e informações para o projeto, são necessários e desejados 

com a envolvência de alguns elementos da organização na equipa de projeto. Os elementos 

da equipa desempenham um papel importante na relação entre os responsáveis do 

Município, os utilizadores e o fornecedor responsável pela implementação do novo 

sistema. No futuro esta equipa desempenha um papel importante na formação e apoio aos 

utilizadores e infraestrutura implementada. 
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Os fatores “apoio da Presidência do Município”, “equipa de projeto interna forte”, 

“comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores”, “definição e caracterização do 

âmbito do projeto” e “repensar os processos do Município”, consideram-se primordiais na 

fase da pré-adoção do sistema CRM. Na composição destes fatores, destacam-se alguns 

elementos como o envolvimento e comprometimento dos utilizadores, condições essenciais 

para o levantamento das necessidades, carregamento dos dados e tipificação dos 

documentos.  

Para o Município é importante ouvir os envolvidos e explicar o que se pretende 

deles. 

 O processo de comunicação não deve ser estabelecido apenas ao nível interno. 

Também deverá contemplar o nível externo, identificar os cidadãos e o plano de 

comunicação para se relacionar com eles. 

A disponibilidade total das chefias para colaborarem e a envolvência dos 

colaboradores são determinantes para o sucesso da implementação do sistema CRM. 

A fase da pré-adoção do sistema CRM implica desenvolver mudanças profundas no 

Município. O sucesso do CRM está na mudança de filosofia da gestão de topo do 

Município. A transformação dos processos conduz a uma mudança de estratégia. Ainda a 

este nível considera-se importante uma definição coerente dos requisitos e do âmbito do 

projeto. O levantamento exaustivo do que existe implementado em municípios, o estudo 

dos procedimentos seguidos, do desenho dos processos, circuitos e fluxos para o 

tratamento da informação, são contributos valiosos para o processo de adoção do sistema 

CRM. 

As soluções CRM são transversais às organizações. O Município deve estar atento 

aos procedimentos do funcionamento interno dos serviços municipais. A interação dos 

serviços e interoperabilidade dos sistemas, a qualificação e apetência dos colaboradores, as 

infraestruturas tecnológicas, as instalações municipais, o contacto e relacionamento com os 

cidadãos e empresas, obrigam a repensar todo o funcionamento do Município. 
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O Município deve refletir sobre si próprio e ter um conhecimento sobre o 

tratamento dos processos e procedimentos, para decidir sobre a adoção do sistema CRM, 

bem como a capacidade para o implementar. 

 Os fatores “conhecimento abrangente da realidade do Município”, “seleção 

adequada de fornecedores para a implementação”, “seleção de soluções rigorosa” e 

“assegurar a capacidade do fornecedor na prestação de serviços e suporte pós-venda”, 

permitem aos municípios a capacidade de avaliar e decidir a solução de Outsourcing. Os 

municípios no limite devem integrar recursos humanos na equipa de projeto, para apoiar, 

disponibilizar meios e controlar o desenvolvimento da implementação do novo sistema.  

Os municípios que desejam implementar um sistema CRM devem ter a 

preocupação em conhecer a realidade vivida por outros municípios que implementaram 

este tipo de sistemas, assim como conhecer o trabalho realizado pelos fornecedores que 

implementaram sistemas CRM. 

A escolha do fornecedor para a implementação do sistema CRM deve recair numa 

entidade que possua um conhecimento abrangente e profundo da realidade dos municípios 

e experiência na implementação deste tipo de sistemas. No entanto o levantamento de 

requisitos e a definição do âmbito do projeto, devem ser acompanhados pelos técnicos 

municipais. 

Os municípios esperam que os fornecedores de sistemas CRM transmitam 

conhecimentos obtidos a partir de experiências vividas com outras realidades e preparem 

os utilizadores para a utilização do CRM. Também o fornecedor deve ser alguém com 

capacidade de informar os municípios da viabilidade do sistema CRM e garantir a sua 

evolução futura. 

A seleção da solução CRM deve estar em conformidade com o tipo de negócio da 

organização. A solução deve ser flexível e conforme com o modelo de relacionamento que 

os municípios desejam ter com os cidadãos. 

A experiência do fornecedor de sistemas CRM permite adotar um conjunto de 

metodologias que diminuem o risco e o tempo da implementação de um sistema CRM. 
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A adoção do sistema CRM pelos municípios deve considerar-se uma mais-valia, 

que acrescente valor ao Município e aos cidadãos, e ao mesmo tempo eleve o grau de 

satisfação dos cidadãos e empresas. 

Há fatores considerados nucleares no processo de adoção do sistema CRM. 

Destacam-se “assegurar o apoio da Presidência do Município”, “reunir uma equipa de 

projeto interna forte”, “implementar uma comunicação eficiente com os 

colaboradores/utilizadores”, “gerir a resistência à mudança dos utilizadores”, “assegurar 

interoperabilidade entre os sistemas existentes no Município”, “garantir a facilidade de 

uso”, “assegurar a formação adequada dos utilizadores”, “gestão adequada do projeto” e 

“obter a melhoria dos processos internos”, bem como “o envolvimento dos utilizadores no 

processo de mudança”. 

Face à adoção de um novo sistema, devem ocorrer mudanças na cultura da 

organização e na atitude e predisposição dos utilizadores. Para evitar a resistência à 

mudança, os utilizadores devem ser envolvidos no novo projeto de adoção do CRM. 

A complexidade na disponibilidade da informação e redundância devem ser 

evitados nos municípios. A adoção do CRM permite que os circuitos e fluxos da 

informação estejam bem parametrizados para a interoperabilidade dos sistemas e 

integração da informação. A disponibilidade da informação com qualidade e em tempo útil 

é imprescindível, para servir os cidadãos e empresas com transparência, rapidez e 

conveniência. 

A facilidade de uso do sistema CRM deve ser o mais próximo possível do ambiente 

aplicacional que o utilizador está habituado a trabalhar. 

Os municípios devem considerar na adoção do sistema CRM a formação dos 

utilizadores, para que não seja colocada em causa a produtividade e o funcionamento da 

organização. As ações de formação normalmente são bem aceite pelos utilizadores, auxilia 

na mudança de rotinas e melhora as competências. 

A gestão adequada do projeto implica gerir e garantir o suporte necessário às 

interações estabelecidas entre os cidadãos e os municípios. Disponibilizar meios para que 

existam cidadãos ativos e não passivos. 
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Os municípios devem estar conscientes da importância do envolvimento dos 

utilizadores no processo de mudança. Utilizar todos os meios possíveis para envolver os 

utilizadores e não subestimarem a sua importância para o sucesso da adoção do sistema 

CRM. 

Na fase da adoção e implementação é importante garantir o cumprimento do que 

está orçamentado e da calendarização na implementação do sistema CRM. Se existirem 

desvios relativamente ao que está orçamentado e desfasamento no tempo, tal acarreta 

problemas para o projeto e para a organização. O incumprimento pode colocar em causa 

pessoas e organizações. 

A pós-adoção deve garantir que todos os objetivos estabelecidos na pré-adoção, 

desenvolvidos e implementados na adoção sejam concretizados e mantidos. 

Os fatores considerados na fase da pós-adoção, “assegurar o apoio da Presidência 

do Município”, “reunir uma equipa de projeto interna forte”, “implementar uma 

comunicação eficiente com os colaboradores/utilizadores”, “obter a melhoria dos processos 

internos”, “monitorização das entidades, processos e atividades”, “conhecer, comunicar e 

interagir com os cidadãos”, “garantir transparência, conveniência e disponibilidade da 

informação na prestação de serviços”, “aumentar a produtividade e competitividade do 

Município” e “melhoria do serviço prestado aos cidadãos”, são determinantes para o 

sucesso do sistema CRM e o cumprimento dos objetivos estabelecidos previamente pelos 

municípios. 

Monitorizar entidades, processos e atividades, permite aos municípios o controlo de 

vários procedimentos, introduzir medidas corretivas, ajustar metas e gerir com eficácia 

processos e atividades com os cidadãos. 

A integração dos processos e procedimentos deve existir para que seja possível aos 

municípios conhecer de forma detalhada os cidadãos e formalizar estratégias a partir da 

comunicação e interação estabelecidos pelos diversos canais. 

O acompanhamento contínuo do sistema CRM é determinante e a prestação de 

serviços pós-venda pelo fornecedor, deve estar garantido na fase da pré-adoção. Devem 

ocorrer periodicamente reuniões entre o fornecedor e os elementos da equipa de projeto do 
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Município. Avaliações à prestação do sistema CRM, devem ocorrer com regularidade, para 

analisar a viabilidade futura do sistema e cumprir com que ficou estabelecido na fase do 

planeamento. 

Para as entidades públicas e, no caso particular dos municípios, a transparência, 

conveniência e disponibilidade da informação nas transações com os cidadãos, fazem parte 

das condições básicas da adoção do sistema CRM. Também no seio da administração 

pública o CRM é designado por balcão único. Significa transparência, conveniência e 

serviço da administração pública como um todo. 

  Para a melhoria dos processos internos, muito contribui a união das pessoas do 

município que trabalham a informação, com um sentido comum e importante para que seja 

partilhada por toda a organização. O sistema CRM é uma ferramenta que permite extrair 

informação das bases de dados, referente aos clientes, conhecendo-se as suas preferências e 

comportamentos futuros. 

Os municípios procuram meios que permitam o aumento da produtividade e 

competitividade. Através da implementação de plataformas de suporte à informação, a 

formação dos recursos humanos e a integração dos sistemas e da informação, é possível 

obter vantagens competitivas. 

A melhoria da qualidade dos serviços prestados advém da oportunidade de efetuar 

uma segmentação dos cidadãos e conhecer o ciclo de vida dos mesmos. A partir dos 

pressupostos referidos e com a adoção do sistema CRM é possível a personalização do 

atendimento, a automatização dos processos e o aumento da qualidade da prestação de 

serviços. 
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Capítulo 6 

6. Considerações finais 

Neste capítulo é feita a síntese do trabalho desenvolvido e das principais 

contribuições conseguidas. 

 

6.1. Síntese do trabalho desenvolvido e principais contribuições 

Os sistemas de CRM, mais do que uma tecnologia, potenciam a integração de sistemas 

de gestão, organização e informação, para otimizar o relacionamento com os cidadãos através 

da melhoria dos processos. Permitem às organizações obterem o máximo de informação 

organizada proveniente dos cidadãos e também a produção e disponibilização de informação 

de forma orientada, atempada e com qualidade. 

Os municípios reconhecem dificuldades na gestão da informação e interação com 

os cidadãos. No entanto, continuam a não deter os meios adequados para responder às suas 

necessidades. Os sistemas CRM permitem integrar funções e processos fundamentais na 

interação da organização com os cidadãos, afigurando-se como uma boa solução. 

Nesta tese foi apresentado um novo modelo de fatores influenciadores do sucesso 

da adoção de CRM, com vista a promover e facilitar a adoção de sistemas CRM nos 

municípios e sirva de guia e orientação para a implementação deste tipo de sistemas. Para o 

desenvolvimento do trabalho foi adotada a metodologia Design Science Research 

composta com as seguintes fases: Consciência do problema; Sugestão; Desenvolvimento; 

Avaliação; Reflexão. 

Além da principal finalidade deste trabalho de investigação, a conceção de um modelo 

de fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios, foram 

também alcançadas outras contribuições, mais específicas. 

A primeira contribuição consistiu na contextualização do problema, focando 

principalmente os obstáculos encontrados pelos municípios relativamente à interação com 

os cidadãos, na obtenção, registo e disponibilização de informação com qualidade. Através 
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da investigação efetuada, constatou-se que os municípios portugueses encontram diversos 

obstáculos para se afirmarem numa economia global através da inovação e da capacidade 

de atração de cidadãos ativos e participativos. Também a partir da revisão da literatura e da 

consulta a algumas organizações, foi possível a tomada de consciência do problema e da 

necessidade em conceber um modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção de 

sistemas CRM, que possa servir de referência aos municípios que pretendam adotar um 

sistema desta natureza. 

Após a contextualização do trabalho e para cumprimento da segunda contribuição, 

procedeu-se à revisão da literatura e à preliminar consulta em algumas organizações. O 

objetivo foi identificar soluções para a resolução do problema em foco.  

Neste sentido, foi importante o trabalho realizado na fase do desenvolvimento e da 

revisão da literatura. Através das entrevistas realizadas nos municípios e fornecedores de CRM 

foi também possível perceber e caraterizar o funcionamento dos sistemas CRM e a sua 

importância. 

No seguimento do ponto anterior, foi possível concretizar uma terceira contribuição 

dando continuidade ao trabalho realizado na fase do desenvolvimento e revisão da literatura, 

foram identificados os fatores influenciadores e concebeu-se o modelo preliminar de fatores 

influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM. 

A quarta contribuição concretizou-se na fase da avaliação do projeto. Cada um dos 

fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM foi avaliado e testado, 

considerando o grau de importância e influência para os municípios e fornecedores de 

CRM consultados. Organizaram-se cada um dos fatores pelas respetivas fases (pré-adoção, 

adoção e pós-adoção) e constituiu-se o modelo para orientação da adoção e implementação 

de sistemas CRM.  

 

6.2. Conclusão 

O presente trabalho teve como finalidade central a proposta de um modelo de 

fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM em municípios. 

Conscientes de que o modelo proposto é aperfeiçoável, espera-se não só ter contribuído 
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com conhecimento útil, como também com uma nova forma de abordar e compreender o 

papel dos sistemas CRM no modo como permitem qualificar e otimizar o funcionamento 

dos serviços municipais, melhorar a prestação de serviços aos munícipes e às organizações, 

promover a interação entre as diferentes administrações públicas e contribuir para reforçar 

a qualidade da cidadania. Importa, que todos os interessados na adoção e implementação 

de sistemas CRM para municípios encontrem nesta tese uma base de informação útil para o 

que pretendem desenvolver. Foi feita uma abordagem sob as mais diversas perspetivas 

para a conceção do modelo de sistemas CRM para municípios, procurando perceber 

conceitos, atividades, recursos, processos e outros aspetos. Com o foco nos municípios, 

propusemo-nos investigar os sistemas CRM de uma forma global e integrada. 

Para além do objetivo principal procurou-se alcançar, complementarmente, os 

seguintes contributos: 

 Contextualização dos obstáculos existentes nos municípios relativamente à 

interação com os cidadãos; 

 Caraterização do CRM e da importância dos sistemas CRM na reestruturação 

dos processos internos, serviços de atendimento, tratamento e unificação da 

informação, desburocratização dos processos, visão única do munícipe e 

aproximação do Município aos munícipes; 

 Identificação dos fatores influenciadores na adoção de sistemas CRM; 

 Desenvolvimento de um modelo de fatores influenciadores do sucesso da adoção 

de sistemas CRM, visando criar um documento que proporcione apoio aos 

municípios neste tipo de empreendimento. 

O modelo proposto é constituído por três fases: pré-adoção, adoção e pós-adoção. 

Pelas respetivas fases estão organizados cada um dos fatores, para uma melhor 

compreensão da sua importância na adoção do sistema CRM pelos municípios. 

Os fatores influenciadores do sucesso da adoção de sistemas CRM foram 

concebidos a partir das entrevistas realizadas a entidades com experiência e conhecimento 

prático da implementação e da operação de CRM em municípios. 

O modelo proposto nesta tese, apresenta um conjunto de fatores selecionados a 

partir do testemunho de alguns municípios e fornecedores de CRM, que permitem 
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ultrapassar os obstáculos de interação dos municípios com os cidadãos, na obtenção, 

registo e disponibilização da informação com qualidade, e para os municípios se afirmarem 

numa economia global através da inovação e da capacidade de atração de cidadãos ativos e 

participativos. Neste sentido, destacam-se os fatores: assegurar apoio da presidência do 

Município, reunir equipa de projeto interna forte e implementar uma comunicação eficiente 

com os colaboradores/utilizadores, definir e caraterizar o âmbito do projeto, reunir um 

conhecimento abrangente da realidade do Município, seleção de soluções rigorosa, 

assegurar a formação adequada dos utilizadores, gerir a resistência à mudança por parte 

dos utilizadores e envolver no processo de mudança, obter melhoria dos processos 

internos, monitorizar as entidades, processos e atividades, conhecer, comunicar e interagir 

com os cidadãos, garantir transparência, conveniência e disponibilidade da informação na 

prestação de serviços, assegurar a interoperabilidade entre os sistemas existentes no 

Município e a melhorar o serviço prestado aos cidadãos.  

 

6.3. Trabalho Futuro 

O projeto de investigação desenvolvido deve evoluir e não ficar apenas pela 

presente dissertação. Pretende-se que o modelo proposto seja útil, mas pode ser melhorado. 

No âmbito do trabalho realizado existem vários aspetos que necessitam de ser 

desenvolvidos com maior profundidade para complementar o modelo apresentado. É muito 

importante a sua evolução futura, explorando novas perspetivas que surgiram do trabalho 

que foi realizado. 

Apresentamos a seguir, algumas propostas no sentido de divulgar o trabalho 

desenvolvido e cuja finalidade é promover a evolução adequada dos resultados alcançados. 

Neste sentido, formulam-se algumas propostas de trabalho futuro.   

A primeira proposta está diretamente relacionada com a aplicação dos resultados 

alcançados. Pretende-se, a partir de um Município piloto, numa primeira fase, efetuar um 

trabalho conjunto de análise e avaliação a cada um dos parâmetros explorados neste 

trabalho e que conduziram à formulação do modelo. Tal será feito para posteriormente 

desenvolver um processo de adoção e implementação, tendo por referência os fatores 

influenciadores. 
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A segunda proposta está relacionada com a exploração de um aspeto não 

considerado na presente tese: a avaliação da eventual necessidade de adaptação do modelo 

de fatores a municípios de diferentes dimensões. 

Por fim, será importante estudar se o modelo de fatores proposto é aplicável a 

outras instituições públicas, que não sejam municípios.  
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Apêndice I – Guião das entrevistas realizadas 

Município de ____________ 
(Entrevista) 

 

1. Geral: 

Data 

___/___/____ 

Local 

_________________________________ 

Hora 

Início 

___:___ 

Hora 

Fim 

___:___ 

 

2. Caracterização do Entrevistado: 

Nome 

______________________________ 

Idade 

________ 

Formação 

__________________ 

Cargo ocupado 

______________________________ 

Há quanto tempo ocupa o cargo 

___________________________ 

 

3. Caracterização da Entidade: 

Nome 

______________________________ 

Local 

_________________________________ 

N.º de cidadãos que serve 

_____________________ 

Área do concelho 

_________________________________ 

Sistemas instalados 

____________________________________________ 

N.º de utilizadores 

_______________ 

 

4. Sistema CRM Implementado: 

Nome 

_________________________ 

Fornecedor 

__________________________ 

Ano da 

instalação 

_________ 

4.1. Motivações para a implementação. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4.2. Processo de implementação (o que foi feito). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.3. Grau de satisfação relativamente à adoção do CRM e porquê. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. Fatores: 

5.1.  Fatores Pré-Adoção. 

(o que é preciso assegurar, o que é preciso fazer) – importante p/ o sucesso ANTES da 

implementação do CRM. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5.2.  Fatores no decorrer da Adoção. 

(o que é preciso assegurar, o que é preciso fazer) – importante p/ o sucesso no 

DECORRER da implementação do CRM. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

5.3.  Fatores Pós-Adoção. 

(o que é preciso assegurar, o que é preciso fazer) – importante p/ o sucesso APÓS a 

implementação do CRM. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Principais resultados obtidos com a implementação do CRM? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7. Principais problemas verificados no projeto que 

implementaram? 

(o que poderia/deveria ter sido feito de forma diferente) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Diferenças verificadas após a implementação do CRM, 

relativamente ao passado? 

(o que mudou e que resultados foram obtidos para a organização e para os cidadãos – 

inquéritos e estatísticas, bem como as análises e avaliações realizadas) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

9.  Outras questões/aspetos relevantes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


