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RESUMO

Com a globalização e o aumento da concorrência, as grandes empresas voltaram-se para os clientes com o objetivo não só de captar, mas 
principalmente satisfazer e reter clientes. A área de marketing é diretamente responsável por estas estratégias de mercado e hoje temos aliada a 
ela, novas técnicas como o CRM (Customer Relationishp Management) que é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. O mercado de 
concessionárias no DF tem passado por um dos seus momentos mais difíceis no ano de 2015 devido a uma crise financeira na qual o país 
enfrenta.  Com tudo isso, o que resta para a concessionária é manter o foco nas vendas, na prestação de serviços, manter a qualidade no 
atendimento e preços competitivos. É o que torna o seu diferencial, é o compromisso em que a empresa tem com seus clientes. É a partir desse 
ponto em que se cria a fidelização com o cliente, é fazer com que o cliente retorne à organização ou a indique.  Não é um processo muito fácil, 
devido à alta concorrência que este setor enfrenta. Há uma grande disputa para se tornar cada vez maior no mercado e para isso, os gerentes 
deste ramo estão sempre em busca de estratégias que possam trazer vantagens competitivas para se manter no mercado. Para fazer o diferencial 
da concorrência, aumentar a clientela e aumentar a participação no mercado, as empresas devem utilizar-se de ferramentas de CRM para 
planejar e organizar maneiras para a fidelização de seus clientes. De acordo com as ferramentas de CRM e fidelização de clientes, esse trabalho 
tem como objetivo geral: Identificar e analisar a percepção dos vendedores da Concessionária Fiat em relação a ferramenta CRM aplicada pela 
empresa para fidelizar seus clientes e os seguintes objetivos específicos: Apresentar os conceitos que sustentam a fidelização de clientes como 
uma ferramenta de trabalho identificando as possibilidades de crescimento dos resultados da empresa mediante a ferramenta de CRM e analisar 
se os funcionários da área de vendas entendem o CRM como uma ferramenta importante para fidelizar seus clientes.    Foram identificadas três 
hipóteses onde todas foram confirmadas pelos entrevistados na H1- foi verificado se a ferramenta CRM é um canal importante para a empresa 
manter o bom relacionamento com o cliente, esta hipótese foi confirmada com 75% dos entrevistados afirmando que entendem que é 
importante o CRM para a empresa no processo de fidelização e que é um canal importante de relacionamento com o cliente. A H2- Verificou se 
oferecer um atendimento de qualidade ao cliente ocasiona uma maior rentabilidade para a empresa e ampliando assim as chances de se fidelizar 
o cliente e se transformar clientes em compradores fiéis são fatores básicos para a fidelização de clientes, esta foi confirmada com 93% dos 
entrevistados concordando totalmente com essa afirmação, e relatando que em relação ao atendimento de qualidade isso é o mínimo que a 
empresa pode fazer para manter possíveis clientes fidelizados e 60% dos entrevistados concordaram que transformar clientes em compradores 
fiéis há possivelmente chances de fidelizar os clientes. Na H3- Foi analisado se o CRM cria padrões de medidas para fidelizar os clientes. A 
hipótese foi confirmada com 74% dos entrevistados concordando com esta afirmação. Os funcionários consideram importante a ligação em que o 
CRM faz entre cliente e empresa. A pesquisa reuniu as características dos perfis dos entrevistados, com o objetivo de identificar a percepção dos 
vendedores da concessionária Fiat em relação a ferramenta CRM aplicada pela empresa para fidelizar seus clientes. Sugere-se que a gerência da 
concessionária pesquisada analise sempre a qualidade do trabalho de desempenho de seus funcionários da área de vendas no fator de relação 
interpessoal.
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