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Resumo:  
 
A presente pesquisa é um estudo de caso e analisou a influência de um projeto de 
gestão do relacionamento com o cliente (CRM) sobre os processos operacionais 
de inovação em serviços em uma empresa concessionária de veículos, sob a ótica 
do Manual de Oslo. Inicialmente, uma síntese sobre inovação, inovação em 
serviços, marketing de relacionamento e gestão do relacionamento com cliente 
(CRM) é apresentada, bem como se descreve a metodologia empregada neste 
estudo qualitativo. Cada vez mais se identifica nas organizações o processo de 
inovação organizacional como um aspecto importante para a sobrevivência 
empresarial considerando que este deve ser entendido como um conceito 
direcionado à implantação de produtos novos ou significativamente modificados 
em relação às necessidades dos clientes e consumidores e entendido como um 
recurso intangível para a organização. O estudo de caso teve como objeto uma 
concessionária de veículos de Minas Gerais que já tem implementado seu projeto 
CRM. Foram conduzidas entrevistas individuais com pessoas-chave no processo 
de inovação de produtos da empresa – diretores e gerentes –, buscando uma 
ampla visão longitudinal. Os resultados indicaram que a empresa pesquisada 
promove a inovação em serviços, porém não se verificou a relação entre as 
inovações e a gestão de relacionamento com clientes (CRM). Na conclusão, 
demonstra-se que a empresa possui uma capacidade organizacional e tecnológica 
para promover o aprendizado com as manifestações rotineiras dos clientes e usar 
esse conhecimento em projetos de inovação, entretanto, necessita investir em 
processos de formalização dessas estratégias. Esta pesquisa apresenta como 
limitação a escassez de dados quantitativos, uma vez que a empresa não possui 
registros, indicadores e processos formalizados sobre as atividades de inovação, 
dificultando a análise objetiva dos dados. Para estudos futuros, sugerem-se 
pesquisas em mais organizações, utilizando um filtro para identificar quais 
entidades oferecem maior possibilidade de informações estratégicas vinculadas ao 
referencial teórico, bem como seus aspectos estratégicos pertinentes à inovação 
de serviços a partir das contribuições dos clientes. 
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