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RESUMO 
 
 

APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES UTILIZANDO 
COMPUTAÇÃO NA NUVEM Gerência de Relacionamentos com Clientes ou CRM, sigla de 
Customer Relationship Management, fornece meios para apoiar a tomada de decisões e 
alocação eficiente de recursos de marketing. Segmentando os clientes em grupos distintos, 
com interesses e valores em comum, é possível uma abordagem mais adequada para 
campanhas de marketing focando os diferentes tipos de clientes existentes e suas 
necessidades. CRM permite criar um relacionamento duradouro e vantajoso entre a 
organização, seus clientes e fornecedores, que passam a ser vistos como parceiros 
importantes dos negócios. Esse tipo de sistema faz uso constante de consultas, atualizações e 
tarefas automatizadas, processadas pelo sistema gerenciador do banco de dados, sendo 
necessária uma estrutura com alto custo de implantação e manutenção, além de espaço físico 
e equipe especializada, por esse motivo como alternativa foi utilizada a tecnologia de 
processamento e armazenamento em “Nuvem” que fornece estes recursos com custos mais 
acessíveis. Outro fator a ser considerado é que aplicações corporativas que não oferecem 
meios para serem executadas em dispositivos móveis tendem a se tornarem obsoletas 
rapidamente, portanto é fundamental serem compatíveis com sistemas embarcados. O 
propósito deste trabalho é desenvolver e implantar uma aplicação de Gerenciamento de 
Relacionamento com Clientes compatível com dispositivos móveis utilizando recursos de 
“Computação na Nuvem”, aproveitando serviços e ferramentas de desenvolvimento que esse 
tipo de estrutura fornece, apresentando as vantagens, desvantagens, fatores de risco e 
sucesso no uso dessas tecnologias. Foram utilizados conceitos em modelagem e 
desenvolvimento de softwares, segurança de dados, princípios e técnicas de marketing de 
relacionamento, tecnologias de desenvolvimento e armazenamento de aplicações na “Nuvem” 
e aplicações em dispositivos móveis. Essa pesquisa é relevante, pois apresenta aspectos 
importantes sobre o processo de CRM, que embora tenha muitas vantagens, poucas empresas 
alcançam todo o seu potencial, e Computação na “Nuvem” essa tendência tecnologia que vem 
crescendo e sendo utilizada por empresas Brasileiras. O resultado obtido é a implantação de 
um Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes, utilizando processamento e 
armazenamento em uma estrutura de “Nuvem” para atender as necessidades da gerência de 
dados atuais e precisos dos clientes. Essa aplicação permitirá ações para a fidelização e 
potencialização do lucro gerado pelos mesmos, auxiliando no desenvolvimento e venda de 
produtos customizados. Para atender a demanda do mercado elevando os índices de 
satisfação dos clientes e aumentando o lucro da empresa, conclui-se que a utilização da 
“Nuvem” no Sistema CRM facilita o processo de desenvolvimento se comparado a outras 
estruturas de computação. Portanto, é uma ótima ferramenta, pois oferece baixo custo no 
desenvolvimento de aplicações. Palavras-chave: CRM; Computação na Nuvem; Marketing de 
Relacionamento. 


