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RESUMO 

 

Tem se tornado cada vez mais difícil estabelecer uma relação de fidelidade com os 

clientes, seja pela quantidade de ofertas dos mais diversos concorrentes, seja pela falta de 

estrutura da própria empresa, proporcionando aos clientes algum tipo de desapontamento, ou 

apenas pela intenção do cliente de experimentar, mesmo na condição de satisfação, o 

produto/serviço do concorrente. A Comercial Eletro Motores (CEM), apesar de ser a única 

assistência técnica autorizada da WEG em Maceió, tem sentido necessidade de desenvolver o 

relacionamento com seus clientes, pois a infidelidade por parte dos mesmos tem se tornado 

considerável. Portanto, o objetivo do trabalho é propor uma metodologia capaz de instituir um 

modelo de CRM que possibilite aos clientes da CEM o acompanhamento da prestação de 

serviços em seus equipamentos por meio da internet. Desta forma, foi aplicada uma pesquisa 

com alguns de seus clientes, que proporcionou informações necessárias para verificar a 

receptividade de tais clientes em utilizar tal ferramenta de CRM se porventura, a mesma fosse 

criada. Sabendo que um dos grandes problemas da CEM está relacionado à sua estrutura de 

processo, com ausência de padronização na linha de produção, a metodologia proposta 

também tem como base, a utilização da gestão por processo. Considerando que houve uma 

receptividade por parte dos clientes em utilizar a ferramenta de CRM, onde 50% do total de 

pesquisados apontaram ter pleno interesse em utilizá-la, e 21,4% possuem significativo 

interesse, tal trabalho mostrou-se relevante, apontando uma metodologia que viabiliza a 

formatação dessa ferramenta de CRM. 

 

Palavras-Chave: Gestão de relacionamento com o cliente (CRM), gestão por processo, 

qualidade percebida, fidelização. 
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ABSTRACT 

 

It has become even more difficult to establish a relation of loyalty with the clients, 

being by the quantity of offers of the more diverse competitors, being by the lack of structure 

of the company itself, providing to the clients some kind of disappointment, or just by the 

intention of the client to try, even in the condition of satisfaction, the product/service of the 

competitor. The Comercial Eletro Motores (CEM), despite being the only authorized technical 

assistance of WEG in Maceió, has felt the necessity to develop the relationship with their 

clients, because the disloyalty by the part of these ones has become considerable. Therefore, 

the objective of the work is to propose a methodology capable to provide the construction of a 

model of CRM that enables to their clients to following the provision of services in their 

equipments through the internet, based on their perceptions related to quality. This way, it 

was put in practice a survey with some of their clients, which provided necessary information 

to verify their receptivity to using a tool of CRM that can make possible the visualization 

through the internet, of the service in their motors, bombs and electrical generators. Knowing 

that one of the biggest problems of the CEM is related to its structure of process, with absence 

of standardization in its line of production, the proposed methodology also has its basis, the 

utilization of managing by the process. This work has showed itself relevant, because it 

indicates the receptivity of the clients of the CEM to use a tool that provides the following of 

their services. Considering that there was a receptivity by the clients in utilizing the CRM 

tool, where 50% of the surveyed ones pointed being fully interested in making use of it, and 

24,1% have significant interest, such work showed its relevance, pointing to the methodology 

that makes feasible formatting this CRM tool . 

 

Key-words: Customer Relationship Management (CRM), management for process, 

realized quality, loyalty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 01 

1.1 Justificativa e problematização .................................................................................. 03 

1.2 Contextualização da empresa (Comercial Eletro Motores - CEM) ........................... 04 

1.3 Relevância do Estudo.................................................................................................. 06 

1.4 Objetivos gerais e específicos .................................................................................... 06 

1.5 Estrutura do trabalho .................................................................................................. 07 

 

2. GESTÃO POR PROCESSO – FOCO NO CLIENTE .................................................. 08 

2.1 Conceitos, objetivos e tipos de processos .................................................................. 08 

2.2 Gestão por processo – uma nova forma de se enxergar a organização ...................... 14 

2.3 Metodologias para se gerenciar processos ................................................................. 18 

2.4 Conclusão do capítulo ................................................................................................ 29 

 

3. GESTÃO DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE – SATISFAÇÃO , 

FIDELIZAÇÃO E TECNOLOGIA .................................................................................... 30 

3.1 Satisfação, fidelização e lealdade. Conceitos, importância e perspectivas ................ 30 

3.2 Marketing de relacionamento e CRM ........................................................................ 37 

3.3 Conclusão do capítulo ................................................................................................ 47 

 

4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................... 48 

4.1 Metodologia ............................................................................................................... 48 

4.2 Análise dos dados da pesquisa com os clientes ......................................................... 49 

4.2.1 Análise das frequências .................................................................................... 49 

4.2.2 Análise dos cruzamentos .................................................................................. 71 

4.3 Conclusão do capítulo ................................................................................................ 79 

 

5. METODOLOGIA PROPOSTA ...................................................................................... 80 

5.1 Justificativa da metodologia e informações preliminares .......................................... 80 

5.2 Etapas para construção da metodologia ................................................................... 81 

5.3 Detalhamento das etapas .......................................................................................... 82 

5.4 Conclusão do capítulo ...............................................................................................93 

 



viii 
 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ..................................................................... 95 

6.1 Recomendações .........................................................................................................97 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................98 

 

APÊNDICES .........................................................................................................................102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 – Passos de metodologia para gestão por processo segundo Carvalho (2005) .......20 

Figura 2.2 – Passos de metodologia para gestão por processo segundo Campo (2003) ..........21 

Figura 2.3 – Passos de metodologia para redesenho de processo segundo Cury (2000) .........21 

Figura 2.4 – Modelo para se entender os processos (mapa de relacionamento) ......................22 

Figura 2.5 – Modelo que define as necessidades e requisitos dos fornecedores e clientes .....24 

Figura 5.1 – Metodologia para concepção de ferramenta de CRM para a CEM....................81 

Figura 5.2 – Fluxograma do processo de implantação da Gestão Por Processo ..................84 

Figura 5.3 – Mapa de relacionamento de processos ............................................................84 

Figura 5.4 – Entendimento das necessidades e requisitos do processo................................86 

Figura 5.5 – Modelo que possibilitará a relação da CEM com os clientes...........................89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Espectro dos principais modelos de processo .....................................................11 

Tabela 2.2 – Características distintas dos processos de serviços e de manufatura ..................11 

Tabela 4.1 – Ramos das empresas pesquisadas .......................................................................49 

Tabela 4.2 – Tempo de atuação das empresas pesquisadas no mercado .................................49 

Tabela 4.3 – Municípios onde se situam as empresas pesquisadas .........................................50 

Tabela 4.4 – Tempo que as empresas pesquisadas executam serviços com a CEM................50 

Tabela 4.5 – Serviços que as empresas pesquisadas executam na CEM .................................51 

Tabela 4.6 – Sexo dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores ...................................51 

Tabela 4.7 – Idade dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores ..................................52 

Tabela 4.8 – Formação escolar dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores ..............52 

Tabela 4.9 – Cargo dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores .................................53 

Tabela 4.10 – Verificação se o responsável pelos motores/bombas/geradores é o responsável 

pelas operações produtivas .......................................................................................................53 

Tabela 4.11 - Verificação se o responsável por intermediar a contratação dos serviços da CEM 

é o responsável pela definição da contratação .........................................................................54 

Tabela 4.12 – Nível de participação na contratação dos serviços da CEM por parte dos 

responsáveis pelos motores/bombas/geradores que não possui total autonomia .....................54 

Tabela 4.13 – Se a empresa pesquisada possui certificação de qualidade ...............................55 

Tabela 4.14 – Se a empresa possui interesse em obter certificação de qualidade ..................55 

Tabela 4.15 – Opinião da empresa pesquisada se faz diferença no momento da contratação 

seus fornecedores possuírem certificação de qualidade ...........................................................56 

Tabela 4.16 – Se o entrevistado tem acesso a computador durante o expediente ...................56 

Tabela 4.17 – Se o entrevistado tem acesso a internet durante o expediente ..........................56 

Tabela 4.18 – Frequência com que o entrevistado acessa a internet diariamente ...................57 

Tabela 4.19 – Frequência na opinião do pesquisado quanto à existência de transparência dos 

fornecedores nas relações com sua empresa ............................................................................57 

Tabela 4.20 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

proporcionar total visualização da execução dos serviços como forma de estabelecimento de 

uma ótima relação entre eles ....................................................................................................58 

Tabela 4.21 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

proporcionar uma maior disposição para atender ou assessorar prontamente sua empresa na 

prestação do serviço como forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles ..........59 



xi 
 

Tabela 4.22 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade dos empregados do 

fornecedor proporcionarem segurança ao transmitir conhecimento como forma de 

estabelecimento de uma ótima relação entre eles ....................................................................59 

Tabela 4.23 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

possuir intenção de contribuir de forma apropriada para a solução da sua situação como forma 

de estabelecimento de uma ótima relação entre eles ................................................................60 

Tabela 4.24 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor se 

comunicar de forma eficiente com sua empresa como forma de estabelecimento de uma ótima 

relação entre eles ......................................................................................................................61 

Tabela 4.25 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

proporcionar um preço baixo como forma de estab. de uma ótima relação entre eles ............61 

Tabela 4.26 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

cumprir os prazos de entrega como forma de estab. de uma ótima relação entre eles ............62 

Tabela 4.27 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

proporcionar garantia dos serviços prestados como forma de estabelecimento de uma ótima 

relação entre eles ......................................................................................................................63 

Tabela 4.28 – Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 

proporcionar qualidade da matéria-prima utilizada como forma de estabelecimento de uma 

ótima relação entre eles ............................................................................................................63 

Tabela 4.29 – Opinião do entrevistado se já teve interesse em saber se seus fornecedores 

estavam executando os serviços corretamente em seus motores/bombas/geradores ...............64 

Tabela 4.30 – Opinião do entrevistado se acredita que os prestadores de serviço sempre 

utilizam matéria-prima de qualidade .......................................................................................64 

Tabela 4.31 – Opinião do entrevistado se gostaria de acompanhar a execução dos seus 

serviços a qualquer momento do seu próprio escritório ..........................................................65 

Tabela 4.32 – Principal falha dos fornecedores na opinião dos responsáveis pelos 

motores/bombas/geradores .......................................................................................................65 

Tabela 4.33 – Opinião do responsável pelos motores/bombas/geradores se sentiria maior 

segurança no prestador de serviço caso ele mostrasse como executa os serviços ...................66 

Tabela 4.34 – Se o entrevistado acha que a CEM já executou algum serviço que o tenha 

desapontado ..............................................................................................................................66 

Tabela 4.35 – Se o entrevistado já executou algum serviço com outra empresa ....................67  

Tabela 4.36 – Valores que o entrevistado acredita serem importantes nos fornecedores para 

existir uma relação de fidelidade .............................................................................................67 



xii 
 

Tabela 4.37 – Opinião do entrevistado quanto a possibilidade de existência de fidelidade entre 

empresas e clientes ...................................................................................................................68 

Tabela 4.38 – Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode 

proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, 

relatórios e outras informações, no momento que ele desejar .................................................68 

Tabela 4.39 – Opinião do entrevistado se abriria mão de um preço menor para ter 

possibilidade de visualizar o desenvolvimento dos seus serviços de qualquer lugar e a 

qualquer tempo .........................................................................................................................69 

Tabela 4.40 – O que levou o entrevistado a fazer serviços com a CEM .................................69 

Tabela 4.41 – CRUZAMENTO das questões “Ramo das empresas pesquisadas” e “Opinião 

do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a visualização 

completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e outras 

informações, no momento que ele desejar” .............................................................................71 

Tabela 4.42 – CRUZAMENTO das questões “Tempo que as empresas pesquisadas executam 

serviços com a CEM” e “Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode 

proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, 

relatórios e outras informações, no momento que ele desejar” ................................................72 

Tabela 4.43 – CRUZAMENTO das questões “Se o entrevistado acha que a CEM já executou 

algum serviço que o tenha desapontado” e “Se o entrevistado já executou algum serviço com 

outra empresa sem ser a CEM” ................................................................................................73 

Tabela 4.44 – CRUZAMENTO das questões “Tempo que as empresas pesquisadas executam 

serviços com a CEM” e “Opinião do entrevistado se já teve interesse em saber se seus 

fornecedores estavam executando os serviços corretamente em seus 

motores/bombas/geradores” .....................................................................................................74 

Tabela 4.45 – CRUZAMENTO das questões “Opinião do entrevistado se gostaria de 

acompanhar a execução dos seus serviços a qualquer momento do seu próprio escritório” e 

“Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a 

visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e 

outras informações, no momento que ele desejar” ..................................................................75 

Tabela 4.46 – CRUZAMENTO das questões "Se a empresa pesquisada possui certificação de 

qualidade" e "Opinião do entrevistado se já teve interesse em saber se seus fornecedores 

estavam executando os serviços corretamente em seus motores/bombas/geradores" .............76 

Tabela 4.47 – CRUZAMENTO das questões “Se a empresa pesquisada possui certificação de 

qualidade” e “Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode 



xiii 
 

proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, 

relatórios e outras informações, no momento que ele desejar” ................................................77 

Tabela 4.48 – CRUZAMENTO das questões “Se a empresa pesquisada possui certificação de 

qualidade” e “Opinião do entrevistado se abririam mão de um preço menor para ter 

possibilidade de visualizar o desenvolvimento dos seus serviços de qualquer lugar e a 

qualquer tempo” .......................................................................................................................78 

Tabela 5.1 – Critérios para avaliação do desempenho dos processos ...............................87  

 



Capítulo 1                                                                                                                                                 Introdução 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

São vários os esforços que as organizações empreendem para instituir um processo de 

credibilidade diante do cliente, utilizando uma quantidade considerável de ferramentas de 

gestão, mas constata-se que grande maioria dessas organizações sente uma deficiência em 

gerar tal credibilidade, pois Gaspar (2010) afirma que aqui e em todo o mundo, os 

consumidores continuam sendo mal atendidos, abandonados e, muitas vezes, traídos pelas 

companhias que supostamente estariam aos seus pés. O discurso que exalta o ‘foco no 

consumidor’, a ‘satisfação total’ e o ‘cliente sempre em primeiro lugar’ continua em alta nos 

modismos corporativos. 

“Na verdade, os consumidores e empresa são atores em constante 
relacionamento, limitados por transações às vezes equivocadas, e quase 
sempre dispõem de um conhecimento vago a respeito das preferências e 
aptidões um do outro, o que leva a desentendimentos e diferentes objetivos. 
Sendo assim, a maioria dos relacionamentos entre empresa e cliente começa 
em desequilíbrio, pois o cliente, durante sua experiência com este 
relacionamento, quase sempre se apresenta mais envolvido e participativo 
com a empresa do que ela com ele.” (MADRUGA, 2004, pg.: 60) 

Sendo assim, uma possível resposta para essa situação, é a de que a estrutura de nossas 

organizações manteve-se basicamente a mesma durante várias décadas ao longo do século 

XX. Ela é herança da Revolução Industrial inglesa e foi reformada durante o surto industrial 

americano no começo do século. Esse tipo de organização assenta-se sobre vários 

pressupostos que estão superados e que deram base ao surgimento de empresas voltadas para 

dentro, para suas próprias atividades, com estruturas hierárquicas pesadas e rígidas 

(GONÇALVES, 2000) 

O que predomina independente de todas as ferramentas e métodos existentes para 

aumentar a competitividade é uma deficiência em entender o que efetivamente deseja o 

cliente. Suas reais intenções. Predomina uma prestação de serviço com qualidade questionável 

com falhas no cumprimento dos prazos. Uma considerável inadequação ao uso, conforme 

pode ser observado na pesquisa elaborada pela Revista Exame e o Instituto Brasileiro de 

Relacionamento com o Cliente (IBRC) com mais de 3000 pessoas e cerca de 100 companhias. 

Pesquisa desenvolvida entre abril e dezembro de 2009 mostra o profundo abismo entre a 

imagem que as companhias têm de si mesmas e o que os consumidores pensam delas1. 

Uma alternativa é intensificar o marketing de relacionamento com o auxílio da 

tecnologia, melhorando o sistema de informações e utilizando a internet como link direto com 

                                                 
1 Extraído da matéria “Sua empresa é pior do que você imagina”. Revista Exame. Edição 964, nº 5, 24/03/2010, ano 
44. Editara Abril: São Paulo. 
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os clientes, pois conforme afirma Porter, 2001 apud Lobianco e Ramos (2004, pg.: 14), a 

Internet tem sido consagrada como “uma tecnologia que provê oportunidades para as 

companhias estabelecerem posições estratégicas diferenciadas, pois aumenta a capacidade de 

difusão de informações”. Kotler e Armstrong (2007, pg.: 18) complementam entendimento ao 

afirmar que “a internet tornou-se um fenômeno verdadeiramente global. Seu público 

diversificado e crescente indica que todos os tipos de pessoas recorrem à Web para buscar 

informações e comprar produtos e serviços.” 

Atualmente, um exemplo clássico é a Dell Computadores: 

“A ferramenta mais inovadora da Dell para promover relacionamentos com 
cliente é a internet. Uma das primeiras empresas a alcançar lucros com 
vendas on-line, a Dell realiza uma crescente parcela de seus negócios pela 
web. A internet logo se tornou uma extensão óbvia do modelo de negócios 
diretos com o cliente da Dell. Por meio das Premier Pages, páginas web 
customizadas no site da Dell, a empresa criou um sistema de pedidos que 
funciona 24 horas por dia. Grandes clientes como a Shell Oil ou a Boing, 
que compram mil micros por semana, podem entrar no site e receber 
informações relativas às suas preferências e necessidades.” (KOTLER, 
2000, pg.: 61) 

Hoje em dia, é difícil encontrar uma empresa que não utilize a Web de maneira 

significativa. A maioria das empresas tradicionais feitas de “tijolos e cimento” hoje é de 

“cliques e cimento”. Elas se utilizam dessa estrutura on-line para otimizar o relacionamento 

com os clientes e atrair novos (KOTLER e ARMSTRONG, 2007), mas torna-se 

imprescindível uma melhor utilização das capacidades técnicas e gerenciais que devem 

resultar em inovações do processo da prestação dos serviços, melhor organização da produção 

e criação de um sistema de informação funcional, auxiliando a partir daí, a geração de 

competitividade das empresas. 

Desta forma, é importante criar um sistema de relacionamento personalizado com os 

clientes, ou seja, um CRM (Customer Relationship Management), desenvolvendo, segundo 

Pepper e Rogers (2004, pg.: 21) uma “relação personalizada com os clientes de alto valor, de 

forma que seja cada vez mais conveniente que o cliente siga fazendo negócios conosco e que 

seja cada vez mais inconveniente mudar para um concorrente, fazendo com que a fidelização 

traga conveniência para o cliente.” 

Neste contexto, o presente trabalho busca propor uma metodologia capaz de construir 

um modelo de CRM que possibilite aos clientes da Comercial Eletro Motores, o 

acompanhamento da execução dos serviços em seus equipamentos por meio da internet. 
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1.1 Justificativa e Problematização 

 

Parasuraman (2002) apud Kotler e Keller (2006) considera que, para existir qualidade 

em qualquer serviço, confiabilidade e capacidade de resposta são atributos imprescindíveis. 

Para ele, tais atributos devem ser alcançados quando se entrega o serviço conforme 

prometido, acertando sempre na primeira vez, não falhando com o prazo acordado, pois a data 

que em que o serviço será realizado deverá se informada ao cliente. 

Tais atributos são muitas vezes negligenciados pelas empresas, pois o não 

cumprimento é o início de uma turbulenta relação com os clientes, que por sua vez 

encontram-se cada vez mais exigentes. Pois, uma das muitas causas deste não cumprimento se 

deve aos gargalos existentes nos fluxos de trabalho que envolvem a execução dos serviços, 

mediante ausência de padrão dos processos, causando em boa parte das situações, atrasos na 

produção, e conseqüente surgimento de infidelidade por parte dos clientes. 

Tal situação pode ser encontrada na Comercial Eletro Motores (CEM) que é uma 

empresa situada em Maceió/AL que presta serviço de assistência técnica em motores, bombas 

e geradores elétricos da WEG (multinacional brasileira fundada em Santa Catarina há 39 

anos, que possui cerca de 14 fábricas instaladas em 5 países, produzindo componentes 

eletroeletrônicos para motores e bombas, produtos para automação industrial, transformadores 

de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes2). 

A CEM possui considerável ausência de padrão quanto à execução das atividades de 

renovação dos motores, bombas e geradores, causando tempo excessivo para cumprimento de 

determinadas ações, principalmente quando há uma grande demanda. Aliado a esses gargalos 

relacionados à estrutura de produção, tem-se observado que vários clientes não têm retornado 

a empresa para executar novos serviços, caracterizando um nível considerável de infidelidade. 

Boa parte dos grandes clientes da CEM são empresas que operam 24 horas, não 

possuem motores e bombas sobressalentes, exigindo desta forma, urgência com seus 

equipamentos que estão em reparo, pois atrasos podem ocasionar total comprometimento da 

produção. 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação com os clientes da CEM, a qual será 

apresentada em detalhes nos próximos capítulos, aponta que 78,6% do total de seus clientes 

prezam ‘cumprimento dos prazos’ como fator crucial para promover boa relação com seus 

fornecedores. Gummessom (2005) indica que deve ser tomado muito cuidado com os clientes, 

considerando suas vontades e desejos, pois uma melhora na qualidade percebida pelo 

                                                 
2 Extraído do site: http://www.weg.net/br (às 20:00 em 08 de dezembro de 2010) 
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consumidor aumentará sua satisfação, sua lealdade e sua lucratividade. O ciclo de vida do 

relacionamento com o consumidor é baseada na crença de que a habilidade do provedor de 

satisfazer às necessidades e cumprir as promessas determina as chances de retenção do 

consumidor. 

Desta forma, será que a criação de um modelo de CRM que proporcione aos clientes, a 

possibilidade de acompanhar o desenvolvimento dos serviços por meio da internet, de forma 

transparente, convidando-os a participar do processo de produção, terá uma boa receptividade 

por parte desses clientes? 

Qual a metodologia que poderá ser adotada para possibilitar a criação de tal modelo de 

CRM aos clientes visando manter um padrão de excelência e interferindo positivamente na 

competitividade da CEM? 

 

 

1.2 Contextualização da empresa (Comercial Eletro M otores – CEM) 

 

A CEM é uma assistência técnica autoriza da WEG que atua no mercado há pouco 

mais de 20 anos e situa-se na Avenida Everaldo Lins Cavalcante, 73 no bairro da Serraria em 

Maceió – AL, oferecendo serviços de manutenção preventiva (limpeza e substituição de 

peças) e corretiva (rebobinamento e serviços de torno) em bombas, motores e geradores para 

pessoas físicas e jurídicas. Para as pessoas físicas, normalmente os serviços estão relacionados 

a bombas. Já para as empresas, dos mais diversos ramos (serviço, comércio e indústria) e 

tamanhos (desde condomínios residenciais a grandes usinas de açúcar e álcool, passando por 

construtoras, fabricas de alimentos e indústrias de mecânica pesada) os serviços são os mais 

diversos, desde pequenas bombas a grandes motores e geradores, de baixa e média tensão (de 

20hp à 500 hp). Além dos serviços ofertados de manutenção e consertos nos equipamentos, a 

CEM vende componentes/peças das bombas, motores e geradores, novos e completos 

equipamentos, tintas, e vários outros componentes eletrônicos, caracterizando-se também, 

como uma empresa de comércio, porém, os serviços representam um percentual infinitamente 

superior no faturamento da CEM quando comparado à área comercial. 

A CEM é a única assistência técnica da WEG na capital, mas possui três concorrentes 

autorizados pela WEG no Estado, sendo dois deles em cidades relativamente próximas, e o 

terceiro, na cidade que, logisticamente, está mais próxima aos clientes consideravelmente 

mais lucrativos, que são as usinas de açúcar e álcool do Estado e várias fábricas de alimentos 

que procuram nos interiores do Estado, menor custo de operação e proximidade com vias de 
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escoamento (como as de Arapiraca – município com representativo potencial logístico que 

congrega várias indústrias de alimentos e de beneficiamento de PVC adquiridos da Braskem 

de Maceió). Além desses concorrentes autorizados, há só em Maceió, dezenas de empresas 

concorrentes que prestam serviços em motores, bombas e geradores, com preços menores 

pelo fato de muitas vezes não utilizarem matéria-prima original da WEG e não manipulem os 

equipamentos com procedimentos recomendados pela WEG. 

O corpo profissional da CEM é quase em sua totalidade, constituído por membros de 

uma mesma família. Onde tais membros receberam instruções técnicas de como executar os 

serviços nos motores, bombas e geradores por meio do patriarca, que iniciou nesse ramo há 50 

anos, conduzindo uma empresa de sucesso considerável no Estado e conseguindo assim, a 

chancela de autorizada da WEG (primeira empresa montada pela família). Apesar da 

competência técnica, nenhum dos filhos, assim como o patriarca, possui formação técnica em 

eletrotécnica, mecânica ou qualquer outra área equivalente, muito menos uma formação 

superior em engenharia elétrica. 

Atualmente são 15 funcionários, distribuídos nas áreas técnicas de manutenção e 

concertos (representa cerca de 75% da força de trabalho) e administração (gestão financeira,  

materiais, recursos humanos e comercial), havendo em sua estrutura organizacional, falhas 

consideráveis quanto a definição dos responsáveis pelas áreas, assim como pela direção geral 

da empresa. Desta forma, a decisão final em várias situações é fonte de conflito, pois é 

disputada por alguns membros, causando quase sempre transtornos, uma vez que os que não 

tiverem suas ponderações consideradas, serão resistentes à implementação das decisões. 

Além desses problemas, há alguns outros que comprometem o alcance da 

competitividade por parte da empresa. São eles: 

1. Falha na distribuição de responsabilidade e autoridade; 

2. Ausência de padronização das atividades de produção; 

3. Baixo grau de informatização; 

Alguns pontos positivos são estrategicamente importantes para a CEM, são eles: 

estrutura física, localização, ser assistente autorizado da WEG, assim como clientes “de 

longas datas” que executam serviços desde a primeira empresa que era administrada pelo 

patriarca. 

Atualmente há uma necessidade de iniciar o processo de certificação da qualidade, 

pois um percentual considerável dos grandes clientes da CEM já possuem ou estão em fase de 

preparação, “forçando” seus fornecedores trabalharem com base na norma ISO. Desta forma, 
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a WEG iniciou uma série de solicitações com a intenção de suas assistências considerarem o 

processo de certificação como exigências do mercado. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

 

Há uma necessidade exigida pela WEG de que todas as assistências adaptem-se ao 

programa WEG de Qualidade e Produtividade, para melhor se posicionar no acirrado mercado 

de prestação de serviços, em especial, o de renovadores de motores e bombas elétricas. 

Mercado este representado também pelas usinas de produção de álcool e açúcar, 

caracterizando-se como extremamente exigente. 

A pesquisa pode constatar o nível de receptividade dos clientes da CEM quanto a 

possibilidade de acompanhar a execução dos serviços como fator de geração de fidelidade, 

assim como proporcionar direcionamento para definição de uma metodologia que possibilite 

estruturar uma ferramenta de CRM. 

Desta forma, acredita-se que o serviço que possibilite a visualização, por parte dos 

clientes de todos os passos da prestação de serviço, terá boa receptividade por parte dos 

clientes, e possivelmente indicará incremento no nível de fidelidade dos clientes da CEM. 

A outra suposição é que pode ser instituído uma metodologia capaz de criar esse 

serviço de CRM. 

 

 

1.4 Objetivos gerais e específicos 

 

1.4.1 Geral: 

Conjectura de uma metodologia capaz de proporcionar a construção de um modelo de 

CRM que permita aos clientes da CEM o acompanhamento da prestação dos serviços em seus 

equipamentos por meio da internet. 

 

1.4.2 Específicos: 

1. Identificar nível de receptividade dos clientes quanto à utilização de uma 

ferramenta que os possibilite acompanhar a execução de seus serviços na CEM 

por meio da internet; 

2. Identificar quais são os aspectos imprescindíveis para formatação da 

metodologia para criação do modelo de CRM; 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Tais capítulos estão brevemente 

descritos logo abaixo: 

O primeiro capítulo, introdução, proporciona o entendimento do tema que foi 

investigado, a justificativa desse estudo, o problema de pesquisa, objetivos e relevância dos 

estudos, a metodologia utilizada, bem como a forma que tal dissertação foi estruturada. 

O segundo capítulo aborda os conceitos relacionados à gestão por processo, seus tipos, 

perspectivas e metodologias que podem ser utilizadas para estruturar qualquer organização 

através do funcional gerenciamento de processos. 

O terceiro capítulo foca no processo de gestão do relacionamento com o cliente, 

considerando conceitos de satisfação, fidelidade e lealdade, qualidade percebida e suas 

características, objetivos e formas de se estruturar um CRM, assim como a tecnologia que 

deverá ser considerada para tal. 

O quarto capítulo, análise dos dados, mostra a metodologia utilizada para efetuar o 

levantamento das informações e o resultado da pesquisa empreendida juntamente aos clientes 

da CEM, proporcionando freqüências e cruzamentos das questões elencadas no questionário 

de pesquisa. 

O quinto capítulo, proposição da metodologia, traz a metodologia que proporcionará a 

CEM a possibilidade de construir um modelo de CRM com a finalidade de possibilitar aos 

clientes a visualização através da internet, da execução dos serviços em seus motores, bombas 

e geradores elétricos. 

O sexto capítulo, conclusão, expõe a conclusão das pesquisas e sugestões e 

recomendações para novos trabalhos. 
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2. GESTÃO POR PROCESSOS – FOCO NO CLIENTE 

 

Neste capítulo serão considerados conceitos, tipos, objetivos e perspectivas 

relacionadas à gestão por processo, assim como algumas metodologias que objetivam criar ou 

redesenhar uma empresa, que servirá como direcionamento para elaboração da metodologia 

que possibilitará a criação do modelo de CRM para os clientes da CEM. 

 

2.1 Conceitos, objetivos e tipos de processos. 

 

“Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo 

empresarial. Da mesma forma, não faz sentido existir um processo empresarial que não 

ofereça um produto ou um serviço.” (GONÇALVES, 2000, pg.: 07) 

Considerando tal perspectiva, pode ser observada a abrangência que o conceito de 

processos pode tomar dentro das organizações. Tal abrangência é abordada pela Norma ISO 

9001:2008 ao afirmar que para as organizações funcionarem de maneira efetiva, devem ser 

gerenciadas por meio de seus processos. Carvalho et al. (2005), ratifica ao afirmar que as 

organizações precisam ser geridas sob perspectivas de processos, pelo fato de terem as 

atividades entregues aos clientes organizadas e acrescidas de valor necessário para satisfação 

dos mesmos. 

Harrington (1991) apud Gonçalves (2000, pg.: 13) complementa: 

“Processo é uma coleção de atividades que envolvem a empresa de ponta a 
ponta com o propósito de entregar um resultado a um cliente ou usuário 
final. Nesse sentido, a empresa é uma coleção dos fluxos de valor voltados à 
satisfação das expectativas de um determinado grupo de clientes. Os 
processos utilizam os recursos da organização para oferecer resultados 
objetivos aos seus clientes.” 

Para a Norma ISO 9001:2008, processo é constituído de várias atividades que devem 

ser interligadas utilizando recursos de forma a possibilitar a transformação de entradas em 

saídas para atender a necessidade de um determinado cliente. 

A dimensão cliente é o ponto crucial para a gestão por processo. O cliente recebe 

alguma atividade (seja produto, serviço, dado, informação, etc.) oriunda de um sistema de 

produção, conforme indica Hammer e Champy, 1994 apud Gonçalves (2000, pg.: 09): 

“Na concepção mais freqüente, processo é qualquer atividade ou conjunto 
de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a 
um cliente específico. Os processos utilizam os recursos da organização 
para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. Mas formalmente, um 
processo é um grupo de atividades realizadas numa seqüência lógica com o 
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objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo 
específico de clientes.” 

Tais clientes podem ser internos ou externos à empresa. Desta forma quem receberá os 

produtos (produto físico, informação, serviço) oriundos de uma série de tarefas ou etapas pode 

ser um setor da empresa. O processo de compra de material para a área de produção. Será a 

área de produção o cliente do processo “compra de material”. O que acontece é que tais 

produtos recebem insumos (materiais, informações, pessoas, máquinas, métodos) no decorrer 

das etapas e geram valor agregado, que serão usados pelos seus clientes para finalidades que 

eles julguem necessárias. (CURY (2000)) 

Processo pode ser uma atividade repetitiva ou uma série de atividades que 

transformam um conjunto definido de entradas em saídas mensuráveis, o qual a empresa tem 

a necessidade de gerenciar e medir sua execução. (CARVALHO et al. (2005)) 

Juran (1997, pg. 224) amplia a perspectiva quanto ao conceito de processo ao afirmar 

que são atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos, tecnologia, e métodos 

de gestão, visando atender a objetivos, que sempre deverão convergir para as necessidades 

dos clientes. Por isso que ele afirma que processo deve satisfazer a quatro critérios básicos. 

São eles: 

“Orientação para metas – Não podemos planejar no abstrato. Somente 
podemos planejar se conhecemos a meta; Sistematização – As atividades 
que compõe um processo são todas interligadas através de um conceito 
coerente; Ser Capaz – O resultado final correto de planejamento da 
qualidade; e Ser legítimo – O processo evolui através de canais autorizados. 
Ele ostenta a aprovação daqueles a quem foram delegadas as 
responsabilidades associadas.” 

Dessa forma, a definição inclui não apenas as tarefas a serem executadas, mas também 

o número de operadores, a distribuição do trabalho entre eles, a tecnologia empregada, os 

indicadores de eficiência e os resultados esperados. Liga-se também à noção de método de 

trabalho. (GONÇALVES, 2000) 

Tais fatores são imprescindíveis para uma funcional estruturação organizacional. 

Desta forma, várias empresas estão procurando se organizar por processos, ou seja, terem suas 

gestões orientadas a processos, para a partir daí, conseguirem maior eficiência na obtenção do 

seu produto ou serviço, melhor adaptação à mudança, melhor integração de seus esforços e 

maior capacidade de aprendizado, conforme afirma Gonçalves (2000), proporcionando assim, 

um maior nível de satisfação do cliente, ou de pelo menos, criar mecanismos que possibilitem 

qualidade mínima necessária na prestação dos serviços a esses clientes. 

Carvalho et al. (2005) acredita que adotar tal gestão por processos é imprescindível 

para melhoria de resultados e da satisfação dos clientes em função da melhoria de 
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desempenho em áreas críticas da organização e diminuição dos custos devido à redução da 

complexidade quanto à execução dos trabalhos. Para isso é necessário, ainda segundo 

Carvalho et al. (2005, pg.: 217) criar: 

“a) Indicadores de desempenho para clientes internos e externos claramente 
definidos e controláveis; b) Procedimentos simplificados e burocracia 
reduzida; c) Altos níveis de desempenho no fornecimento de serviços e 
produtos que alimentam o processo; d) Estabelecer consenso na visão, 
direcionamento e prioridade dos processos; e, e) Romper barreiras e 
regularidades no fluxo de informações.” 

Pode ser constatado que o conceito de Processos continua sendo a idéia central e a 

tecnologia fundamental dos projetos desenvolvidos com o intuito de aperfeiçoar o 

funcionamento geral das empresas. E uma das forças da abordagem por processos é o poder 

de reinvenção da maneira de executar as atividades e, em última análise, de reinventar o 

negócio da empresa. (GONÇALVES e OLIVEIRA (2007)) 

Araújo (2005) considera que o objetivo de se estudar processos é ter real possibilidade 

de enxergar com maior facilidade, possíveis gargalos que impeçam o alcance de determinado 

objetivo em uma área funcional qualquer da organização; efetuar um processo de 

padronização de atividades; identificar a utilidade de cada etapa do processo; verificar a 

vantagem em alterar a sequência das operações; procurar adequar as operações às pessoas que 

as executam e identificar a necessidade de treinamento para algum trabalho específico. 

E para alcançar tais objetivos, Gonçalves (2000) afirma que a análise dos processos 

nas empresas deve implicar na identificação das diversas dimensões desses processos, tais 

como: fluxo (volume por unidade de tempo), seqüência das atividades, esperas e duração do 

ciclo, dados e informações, pessoas envolvidas, relações e dependências entre as partes 

comprometidas no funcionamento do processo. 

Independente de existir uma quantidade considerável de material sobre gestão por 

processos, Gonçalves (2000) salienta que nas organizações, a medida que se aprofunda a 

gestão por processos, surge uma série de dificuldades de trabalhar com processo, pois nem 

sempre os processos empresariais são formados por atividades claramente delineadas em 

termos de conteúdo, duração e consumo de recursos. Ou em alguns casos, não são 

consistentes ou realizados numa seqüência particular, como é o caso de processos de sucessão 

empresarial, desenvolvimento de tecnologia e negociação salarial. 

Desta forma, pode ser verificada essa considerável dificuldade segundo a tabela 2.1 

abaixo, que mostra as características, várias vezes muito distintas entre os mais diversos 

exemplos de processos. 
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Tabela 2.1 – Espectro dos principais modelos de processo 

 
Fonte: Gonçalves (2000, pg.: 06). 

 

Outra possibilidade de verificar é, conforme tabela 2.2 abaixo, por meio da 

comparação entre os processos de serviço, com suas características complexas de mensurar e 

os de manufatura, mais claros e fáceis de manipular. 

 

Tabela 2.2 – Características distintas dos processos de serviços e de manufatura 

 
Fonte: Lowenthal (1994) apud Gonçalves (2000, pg.: 10) 

 

Para Cury (2000, pg.: 311) um dos três tipos de processos é o de “gerenciamento, que 

incluem as decisões que os gerentes devem tomar para apoiar os processos de negócios”. Não 

são rotineiros podendo ser realizados de várias formas distintas, conforme ratifica Gonçalves 

(2000, pg.: 08): 
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“Processo empresarial também pode ser definido como qualquer trabalho 
que seja recorrente, afete algum aspecto da capacitação da empresa 
(organizational capability), possa ser realizado de várias maneiras distintas 
com resultados diferentes em termos da contribuição que pode gerar com 
relação a custo, valor, serviço ou qualidade e envolva a coordenação de 
esforços para a sua realização.” 

Além do processo de gerenciamento, podem ser considerados mais dois tipos, “os 

chamados processos de clientes, que são os que confeccionam um produto ou serviço para um 

cliente externo da organização; os processos administrativos, que fabricam produtos que são 

invisíveis para os clientes externos, sendo, porém, essenciais ao gerenciamento efetivo dos 

negócios;” (CURY, 2000, pg.: 312). 

Os processos podem ser subdivididos em subprocessos. A divisão continua em 

subdivisões mais estreitas, que chamaremos de microprocessos. Ao mesmo tempo o 

planejamento fica cada vez mais detalhado, entrando em características muito específicas do 

produto e nas características do processo associado. Tais processos podem ser agrupados em 

macroprocessos. O nível de detalhe que importa é aquele mais adequado para a análise que se 

pretende realizar, assim como o nível de atribuições de responsabilidade que queiram 

proporcionar para o processo. (JURAN, 1997) 

Para Gonçalves (2000, pg.: 10), “existem três categorias básicas de processos 

empresariais: os processos de negócio (ou de cliente) são aqueles que caracterizam a atuação 

da empresa e que são suportados por outros processos internos, resultando no produto ou 

serviço que é recebido por um cliente externo; os processos organizacionais ou de integração 

organizacional são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado 

dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o 

suporte adequado aos processos de negócio; e os processos gerenciais são focalizados nos 

gerentes e nas suas relações e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da 

organização”. 

Desta forma, a importância de considerar processo dentro das estruturas 

organizacionais como fator estratégico é imprescindível, pois processo pode ser definido 

desde as atividades mais funcionais executadas dentro das áreas de Finanças ou Assistência ao 

Cliente (chamado de processos funcionais) às atividades que conduzem os principais negócios 

da empresa, como por exemplo, o processamento dos pedidos dos clientes ou produção 

(chamados de macroprocessos). Não pode deixar de considerar as micro-operações 

departamentais (passos, tarefas, etc.), às vezes chamadas de subprocessos ou procedimentos. 

(JURAN, 1997) 
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Por exemplo, um hospital existe para atender a valiosa necessidade que as pessoas têm 

em recuperar sua saúde o mais pleno e rapidamente possível. Para atender essa necessidade, 

vários processos existem dentro do negócio hospital. Existem os Processos de Atendimento 

de Emergência, de Atendimento de Consultas Ambulatoriais, de Internação, de Atendimento 

no Centro Cirúrgico, de Apoio ao Diagnóstico (exames), de Dispensação na Farmácia, etc. 

Esses processos criam um sistema de interação capaz de garantir que o negócio hospital 

atenda as necessidades de seus clientes. Sendo que da mesma forma que o negócio hospital 

existe para atender a uma necessidade de um cliente, os processos que o compõem também 

existem pelo mesmo motivo em relação a outros processos internos. Assim, pode ser dito que 

os processos são clientes de outros processos. Por exemplo: O Processo de Atendimento no 

Centro Cirúrgico é cliente do Processo de Esterilização de Materiais, do Processo de 

Suprimentos de Materiais, do Processo de Dispensa de Medicamentos da Farmácia, etc. 

(CAMPOS, 2003) 

Lipnack e Stamps (1997) apud Gonçalves (2000, pg.: 08) afirmam que muitas vezes, o 

funcionamento das empresas exige a organização de processos provisórios, de duração 

limitada. Geralmente, esses processos provisórios são horizontais, embora alguns times 

horizontais sejam bastante duradouros, especialmente aqueles ligados a atendimento de 

pedidos, treinamento de pessoal-chave, geração de novos negócios e inovação. 

Juran (1997, pg.: 96) salienta que também há os ‘Processos Críticos’, que para ele são 

“processos que representam sérios perigos à vida humana, à saúde e ao meio ambiente, ou que 

podem causar a perda de grandes somas de dinheiro. E esses processos envolvem várias 

operações: sistemas de controle de tráfego de aeroportos, grandes projetos de construção ou 

sistemas de cuidados com pacientes em hospitais”. 
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2.2 GESTÃO POR PROCESSO - uma nova forma de se enxe rgar a 

organização 

 

Cury (2000, pg.: 320) salienta que há duas formas de se enxergar uma organização. 

Através das tarefas, observado o seu organograma, sendo tal visão, efetuada de forma vertical. 

E pela visão horizontal, quando se analisam os processos. Desta forma Cury (op cit) ratifica 

que: 

“Os estudos organizacionais evoluíram para uma visão de sistemas de uma 
organização, como um ponto de partida para a criação e o gerenciamento 
de organizações que respondam eficientemente à nova realidade de forte 
concorrência e de mutação dos clientes. Essas novas organizações em que 
as funções são superadas em importância pelos processos empresariais 
estão recebendo o nome de “organizações horizontais.” 

Gonçalves (2000) consolida a perspectiva de Cury ao chamar atenção para uma 

característica importante dos processos, a interfuncionalidade. Para ele, apesar de alguns 

processos serem inteiramente realizados dentro de uma unidade funcional (departamento), a 

maioria dos processos importantes das empresas (especialmente os processos de negócio, 

também conhecidos por processos de clientes) atravessa as fronteiras dessas áreas funcionais, 

ou seja, as fronteiras dos departamentos. Por isso mesmo, são conhecidos como processos 

transversais, interdepartamentais, ou simplesmente como processos “horizontais”, já que se 

desenvolvem ortogonalmente à estrutura “vertical” típica das organizações estruturadas 

funcionalmente. 

À medida que crescem as empresas, seus processos tendem a fragmentar-se. Admitia-

se que várias atividades simples, sendo executadas separadamente por um grupo de pessoas, 

melhora a performance no final. Enganavam-se, pois os grupos não se comunicavam 

adequadamente, não entendiam a importância de garantir a qualidade de sua atividade, já que 

os efeitos de má qualidade afetariam a performance de outros grupos. (CAMPOS (1998)) 

As organizações estão considerando abandonar a estrutura por funções, que foi a 

forma organizacional predominante nas empresas do século XX, para focar a organização de 

seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação. Sua própria lógica de 

funcionamento está passando a acompanhar a lógica desses processos, e não mais o raciocínio 

compartimentado da abordagem funcional. (GONÇALVES, 2000) 

Essa perspectiva vertical, que é uma perspectiva tradicional, deve ser ponderada com 

bastante cuidado a partir do momento que a organização tem interesse de aperfeiçoar seu 

desempenho. Campos (2003, pg.: 12) também afirma que “quando examinamos com atenção 

uma Organização, a primeira coisa que vemos são as diversas funções”. No entanto, a visão 



Capítulo 2                                                                                                      Gestão por processo – foco no cliente 

15 
 

sistêmica sugere que essa perspectiva não nos permite compreender o modo como o trabalho 

é realmente feito, e isso é um precursor necessário ao aperfeiçoamento do desempenho. Para 

ter essa compreensão, é necessário olhar os processos, pois é a melhor forma de avaliar a 

estrutura organizacional, conforme afirma Carvalho et al. (2005, pg.: 212): 

“Foco em processo significa que o ótimo de todos prevalecerá sobre o ótimo 
da parte, uma vez que o mais importante é o resultado do processo e não 
apenas da tarefa individual. Diferentemente nas empresas de organização 
clássica, inúmeras vezes o ótimo do todo é prejudicado pela busca do ótimo 
da tarefa individual de cada pessoa ou departamento. Quando o foco é o 
processo, é necessária a união de propósitos na busca da meta comum.” 

Cury (2000, pg.: 319) confirma tal entendimento ao afirmar que processo representa 

um grupo lógico de atividades necessárias ao funcionamento da empresa, independentemente 

dos órgãos executores, e exemplifica: 

“Quando uma função qualquer, marketing, por exemplo, se esforça para 
atender a seus objetivos, pode ocorrer que essa otimização funcional gere 
em contrapartida, a subotimização da empresa, em seu conjunto. Vendendo 
muitos produtos, o marketing atinge seus propósitos, mas se a produção não 
conseguir produzi-los e entregá-los no prazo, isso não é com o marketing, 
que cumpriu sua missão.” 

Daí observa-se a necessidade de ser considerada a percepção por meio de processos e 

não apenas as áreas funcionais com suas tarefas, pois a missão do marketing é atendida, mas a 

da empresa não, pelo simples fato do setor produção falhar. Desta forma, “não melhorar o 

desempenho do processo implica não melhorar o desempenho da organização. Não gerenciar 

os processos de maneira efetiva significa não gerenciar efetivamente os negócios.” 

(RUMMLER & BRACHE, 1992 apud CAMPOS, 2003) 

Independente dos ganhos sem trabalhar com processos, as empresas atuais constituem-

se de silos ou chaminés funcionais: estruturas verticais erguidas sobre partes limitadas de um 

processo. Nessas organizações, as pessoas envolvidas em um processo olham para dentro de 

seus departamentos e para cima em direção aos seus chefes, mas nunca para fora, em direção 

ao cliente (CURY, 2000). Ficou claro que essa perspectiva tradicional compromete o melhor 

desempenho da empresa, e que é imprescindível direcionar os esforços organizacionais para a 

gestão por processo, pois caso contrário, “a dispersão das atividades do processo tendem a 

provocar um excesso de coesão interna nos grupos em detrimento da cooperação entre eles. 

Existem equipes garantindo atividades e concorrendo entre si; porém, não existe a equipe do 

processo implantando todas as mudanças necessárias para satisfazer às necessidades dos 

clientes do processo.” (CAMPOS (1998, pg.: 46)) 
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Hammer (1998) apud Gonçalves (2000, pg.: 13 à 15) define cinco estágios que devem 

ser considerados para que uma empresa possa ser considerada como totalmente ou não, 

estruturada com base em processo. São elas: 

1. Estágio A – Os processos são ignorados. Os funcionários têm foco restrito, e a 

visão mais geral do quadro cabe unicamente aos gerentes. São organizações 

tradicionais. 

2. Estágio B – Têm seus processos e subprocessos identificados, porém o foco do 

esforço ainda está centrado nas funções. As empresas dessa categoria limitam-

se a aperfeiçoar os gargalos e obter mais eficiência operacional. Seu grande 

desafio é o mapeamento dos seus processos e a identificação dos processos 

essenciais em torno dos quais deve se organizar. 

3. Estágio C - Já identificaram seus processos e melhoraram seus processos 

essenciais, mas, ainda raciocinam por funções. Nessas empresas, o poder ainda 

se concentra nas unidades verticais, que resistem fortemente à idéia de 

horizontalizar a gestão. Geralmente, o máximo que podem tentar é aperfeiçoar 

seus processos essenciais, acrescentando-lhes tecnologia e cortando as 

atividades e funções que não agregam valor para o cliente final. 

4. Estágio D - Já tomaram todas as providências das etapas anteriores. 

Geralmente, distribuem seus recursos ao longo de seus processos essenciais e 

atribuem a responsabilidade da gestão de cada processo essencial a um dono do 

processo. No entanto, ainda trabalham com estruturas antiquadas e, apesar de 

estarem começando a obter resultados, a ênfase em processos provoca um alto 

desconforto na organização. 

5. Estágio E - Já foram desenhadas pela lógica dos processos essenciais. Muitas 

vezes, são empresas novas, que não têm compromissos estruturais e 

organizacionais com o passado e que surgem já dentro de novos referenciais de 

organização e de negócio. São empresas capazes de realizar a gestão integrada 

de seus processos essenciais e de colher os resultados dessa integração. Sua 

grande tarefa é a monitoração permanente da definição do seu negócio e o 

ajuste dos processos adequados para seu negócio sempre que necessário, 

adequando a organização a cada momento, como um organismo vivo. 

Para tanto, Campos (1998, pg.: 45) chama atenção para a seguinte ordem: 

“Outrora, aceitava-se a idéia de que pessoas situadas no topo da hierarquia 
é que pensavam, as do meio controlavam, e aquelas situadas nas linhas de 
produção executavam as ordens superiores. Contudo, a dinâmica atual 
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impõe um novo conceito, segundo o qual todas as pessoas, em todos os 
níveis da organização, devem pensar, controlar e executar, considerando a 
execução dos processos que estão intimamente ligados à agregação de valor 
ao cliente.” 

Mas não é tão simples efetuar essa estrutura. É evidente que atualmente é necessário 

gerenciar através dos processos, mas que é virtualmente impossível mudar de uma 

organização por tarefas para uma organização orientada por processos sem um claro 

entendimento do que exatamente faz a empresa funcionar bem e ter ritmo. Além disso, é 

imprescindível considerar que devem estar preparadas para uma nova maneira de fazer 

negócios, proporcionando um alinhamento das pessoas e processos dentro da organização, 

garantindo desta forma que a organização não vá tomar iniciativas que desperdicem tempo, 

esforço e dinheiro. (TENDICK, 1999 apud GONÇALVES, 2000) 

O organograma tem sido uma boa referência da empresa, ao longo do tempo, mas, ele 

não demonstra o “que”, o “por que” e o “como” do negócio, impondo-se a conclusão de que 

se está gerenciando o organograma e não o negócio. Sendo assim, somente uma abordagem 

voltada para as camadas mais íntimas das empresas, atingindo desta forma seus processos e 

seus desdobramentos em atividades e tarefas, possibilitará uma real avaliação do desempenho 

das organizações. (CURY, 2000, pg.: 314) 

Gonçalves (2000, pg. 12) continua a afirmar que “a gestão por processos 

organizacionais difere da gestão por funções tradicional em pelo menos três pontos: emprega 

objetivos externos; os empregados e recursos são agrupados para produzir um trabalho 

completo; e a informação segue diretamente para onde é necessária, sem o filtro da 

hierarquia”. 

Mas na verdade o que acontece, segundo Rummler & Brache, 1992 apud Campos 

(2003), é um limitado investimento de recursos no entendimento dos processos empresariais, 

conforme pode ser observado abaixo: 

“O Nível do Processo é o nível menos entendido e menos gerenciado de 
uma organização. Os processos estão correndo (ou, freqüentemente, 
tropeçando) na organização, quer prestemos ou não atenção a eles. Temos 
duas escolhas: podemos ignorar os processos e esperar que eles façam 
aquilo que queremos; ou podemos compreendê-los e gerenciá-los, pois é no 
Nível do Processo onde a mudança mais substancial, em geral, precisa 
acontecer.” 

Mudar a estrutura funcional da empresa para uma estrutura por processos implica 

definir a responsabilidade pelo andamento do processo, minimizar as transferências (para 

reduzir esperas, erros e fronteiras), maximizar o agrupamento de atividades e diminuir o gasto 

de energia (reunir as partes da empresa em menor número de locais ou empregar maciçamente 
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os recursos de tecnologia de informação para diminuir gastos com transporte, armazenagem e 

deslocamento). (GONÇALVES, 2000) 

Desta forma, “existem casos em que as atividades do processo são tão segmentadas e 

distribuídas entre as diversas áreas da empresa, que o estudo do processo como um todo se 

transforma em um quebra-cabeça, mas o programa de qualidade deve se apartar da hierarquia 

existente no organograma da organização e olhar a empresa através dos processos e não 

através dos departamentos, tendo sempre como objetivo garantir a satisfação dos clientes”. 

(CAMPOS (1998, pg.: 46)) 

Para Mohrman, 1995 apud Gonçalves (2000, pg.: 16): 

“Gerenciar as empresas pelo ponto de vista dos processos parece ser um 
dos grandes desafios da gestão eficaz de recursos humanos nas empresas 
nas próximas décadas. A adoção do ponto de vista dos processos na gestão 
das empresas desenvolve e salienta a importância dos papéis ligados a 
processos, que incluem a liderança do grupo, a ligação entre as pessoas, a 
facilitação dos mecanismos grupais, o desenvolvimento de conhecimento, o 
gerenciamento das agendas de compromissos e o suporte ao funcionamento 
das equipes. Isso implica treinamento e desenvolvimento das habilidades 
básicas em relações interpessoais, polivalência (multiskilling), treinamento 
interfuncional, solução de problemas, criatividade, coordenação e 
planejamento.” 

São vários os desafios para se estruturar e implantar uma estrutura com base em 

processos, exigindo uma postura estratégica frente aos funcionários, a própria estrutura 

organizacional e ao planejamento da empresa. 

 

2.3 Metodologias para se gerenciar processos. 

 

Como observado anteriormente, com muita freqüência, é o organograma, e não o 

negócio, que é gerenciado. Consequentemente são construídos “Silos” (estruturas altas, 

grossas, sem janelas) em torno dos departamentos. Esses silos, em geral, impedem que os 

assuntos interdepartamentais sejam resolvidos entre as pessoas que executam as tarefas, 

forçando os gerentes a resolver assuntos do nível mais baixo, tomando o tempo que poderiam 

dedicar, com mais prioridade a assuntos de clientes. (RUMMLER e BRACHE, 1992 apud 

CAMPOS, 2003). Sendo assim, Cury (2000, pg.: 320) alerta que “as maiores oportunidades 

de melhoria de desempenho das empresas estão nas interfaces funcionais, ou seja, naqueles 

pontos em que o bastão é passado de um departamento para outro”. 

Desta forma, o gestor pode se utilizar de algumas metodologias de gestão por 

processos que proporcionam às organizações um ajuste funcional quanto à execução das 

tarefas visando sempre à satisfação plena dos clientes, procurando a partir daí, definir as 
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causas óbvias e não óbvias que afetam o processo, de modo a melhorá-las e controlá-las, 

reduzindo assim, a probabilidade de variações nos prazos de entrega, nas especificações 

dimensionais e características físicas do produto acordadas com o cliente (CARVALHO et 

al., 2005). Gonçalves (2000 pg.: 17) valida tal entendimento quando declara que: 

“Parte do sucesso que as empresas japonesas tiveram com relação às suas 
concorrentes americanas nas décadas de 80 e 90 decorreu do fato de terem 
implementado o gerenciamento de processos muito antes de as empresas 
ocidentais. O papel de destaque dado ao gerenciamento de processos na 
cultura corporativa japonesa garantiu que, em diversas ocasiões, muitas 
empresas daquele país tenham desenvolvido processos rápidos e eficientes 
em áreas-chave como desenvolvimento de produtos, logística, vendas e 
comercialização.” 

Pelo fato de muitas empresas ainda encontrarem dificuldades de identificar o que não 

agrega valor apesar de possuírem capacidade de visualizar partes do trabalho que geram 

desperdício, não conseguindo a partir daí, proporcionar aos clientes qualidade superior, 

Carvalho et al. (2005, pg.: 215) reafirma a necessidade de adotar uma metodologia de gestão 

por processos e indica logo abaixo algumas vantagens que podem derivar de tal decisão. São 

elas: 

“a) Intensificação: melhorar os processos para servir melhor os clientes; b) 
Extensão: usar processos fortes para entrar em novos mercados; c) 
Ampliação: expandir processos para fornecer serviços adicionais aos 
clientes atuais; d) Conversão: selecionar um processo que você executa bem 
e executá-lo como um serviço para outras empresas; e) Inovação: utilizar 
processos que você executa bem para criar e oferecer diferentes bens ou 
serviços; e, f) Diversificação: criar novos processos para oferecer novos 
bens ou serviços.” 

A Gestão por Processos é essencial para a “consolidação de uma administração mais 

ágil e pró-ativa (...) com uma gestão integrada, moderna e racional”. (Campos (2003)) 

Sendo assim, o emprego da gestão por processos nas empresas leva ao 

desenvolvimento de algumas funções. Campos (2003) considera que alguns personagens 

organizacionais devem existir. Personagens que são importantíssimos para que as ferramentas 

de gestão por processos efetivamente aconteçam. São eles: a) O Patrocinador (Gerente ou 

executivo de 1ª linha (alta administração) ou quem tem conhecimento estratégico global da 

Organização). É quem mais afeta diretamente o cliente e o processo; b) O Dono do Processo 

(gerente executivo e quem têm conhecimento das necessidades dos clientes e do processo); c) 

Os Colaboradores Táticos (gerências e lideranças das áreas por onde passa o processo); d) O 

Facilitador (membro externo a organização e que tem facilidade de relacionamento); e) Os 

Clientes (representantes de áreas que recebem as saídas ou resultados do processo); e, f) Os 

Fornecedores (representantes de áreas que fornecem as entradas para o processo). 
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Carvalho (2005) sugere uma metodologia que consiste em verificar os fatores 

estratégicos da organização antes de qualquer coisa, para, a partir daí, com a definição dos 

responsáveis pelos processos, levantar informações, mapear os fluxos para redesenhá-los e 

controlá-los através de indicadores de desempenho. Podem ser observados tais passos 

discriminados na figura abaixo: 

 

Figura 2.1 – Passos de metodologia para gestão por processo segundo Carvalho (2005). 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho et al. (2005). 

 

Para Carvalho (2005, pg.: 219), essa metodologia “prevê duas etapas operacionais 

distintas sendo a primeira a identificação, avaliação e seleção dos processos prioritários, e a 

segunda, a gestão e o aperfeiçoamento dos processos selecionados.”. 

A metodologia sugerida por Carvalho (2005) é consideravelmente equivalente a 

sugerida por Campos (2003), tendo como ponto principal de convergência, a necessidade de 

efetuar um planejamento inicial para entender as demandas e logo avaliar o que é preciso 

executar para satisfazer aos clientes e fornecedores. 

Na metodologia de Campos (2003), pode ser observada claramente a etapa de 

implantação e gerenciamento dos processos selecionados como prioritários para um pleno 

atendimento dos clientes. Diferente de Carvalho (2005) que não menciona. 
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Figura 2.2 – Passos de metodologia para gestão por processo segundo Campos (2003). 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2003). 

 

Cury (2000) sugere a seguinte metodologia de redesenho de processos: 

 

Figura 2.3 – Passos de metodologia para redesenho de processo segundo Cury (2000). 

 
Fonte: Adaptado de Cury (2000). 

 

Para iniciar o desenvolvimento da metodologia de gestão por processos, Carvalho et. 

al. (2005) acredita que é necessário entender a área/negócio que se pretende estabelecer 

essa gestão por processo, conhecendo as vantagens competitivas (objetivos estratégicos) 

desejadas pelos acionistas, proprietários e clientes através da análise da missão da empresa, do 

plano estratégico e do cenário do mercado (etapa 1), para que a partir daí, possa ser verificado 
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o conjunto de condicionantes (variáveis críticas) de sucesso necessárias e suficientes que 

permitam a realização dessas vantagens competitivas por parte da área/negócio (etapa 2). Só 

em seguida é que poderá selecionar os processos necessários para a realização desses fatores-

chave (etapa 3). (CARVALHO et al. (2005)) 

Os processos que deverão ser gerenciados são selecionados em função das variáveis 

que devem existir no negócio para que os objetivos estratégicos da organização funcionem 

plenamente. Campos (2003) ratifica essa abordagem ao definir em sua metodologia que é 

necessário primeiramente, um planejamento para o negócio/organização mediante a definição 

dos objetivos estratégicos (etapa 1) e em seguida, entender quem são os processos que se 

deseja gerenciar (etapa 2). Para isso, Campos (2003) afirma que é necessário elencar também 

quem são os clientes, produtos, fornecedores e insumos para esses processos das 

áreas/negócios. 

Desta forma, Campos (2003) sugere um modelo para se entender esses componentes 

do processo (clientes, produtos, fornecedores e insumos) que pode ser chamado de mapa de 

relacionamento, representado pela figura abaixo. 

 

Figura 2.4 - Modelo para se entender os processos (mapa de relacionamento). 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2003). 

 

Rummler e Brache, 1992 apud Campos, 2003, continua afirmando que o Mapa de 

Relacionamentos tem como objetivo mostrar os relacionamentos de entrada-saída (cliente-

fornecedor) entre os componentes de uma organização e torna visíveis as entradas e saídas 

que fluem entre as funções, mostrando o que está acontecendo nos “espaços em branco” do 
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organograma, identificando “fios desligados” da organização (entradas e saídas inexistentes, 

desnecessárias e confusas). 

Gonçalves (2000, pg.: 16) ratifica a ideia dessas primeiras etapas afirmando que “antes 

de repensar a organização em termos de sua estrutura e processo, devemos preocupar-nos em 

analisar o negócio da empresa, descobrir se a definição do negócio existente é adequada e se é 

o que a empresa quer. Assim, podemos definir o que a empresa quer ser e aonde quer chegar. 

Quando se sabe aonde se quer chegar, pode-se, então, questionar se os processos que a 

empresa tem são bons para o negócio escolhido e como melhorá-los em todas as dimensões.” 

Para Campos (2003; pg.: 25) as finalidades dessa etapa da metodologia de gestão de 

processos relacionada ao entendimento do negócio/área é: 

a) Entender como funciona a organização, seu comportamento enquanto sistema, 

mostrando os relacionamentos básicos de entrada e saída (cliente-fornecedor) 

entre seus processos de negócio; 

b) Identificar os processos da organização como um todo sob o prisma das 

necessidades dos clientes que eles atendem, fornecendo produtos/serviços 

identificados como necessários; 

c) Nivelar o conhecimento dos envolvidos no negócio, sobre o trabalho a ser 

realizado, incluindo os aspectos conceituais e a forma como o trabalho se 

desenvolverá. 

A primeira etapa da metodologia de Cury (2000) é a escolha dos processos, que ele 

chama de encomenda do produto dos clientes. Para Cury (2000, pg.: 330) “é necessário 

compreender onde o valor é agregado em um processo”. Para isso ele sugere que o analista do 

processo coloque-se no lugar do cliente efetuando as seguintes perguntas: 

1. Com que frequência escutamos o que o cliente tem a nos dizer? 

2. Os clientes estão satisfeitos com o serviço que lhes oferecemos? 

3. As exigências dos clientes estão claras para todos na equipe? 

Dando sequência a metodologia, Carvalho et al. (2005), verifica se há necessidade de 

priorizar algum processo (etapa 4 e 5), para depois iniciar a gestão e o aperfeiçoamento dos 

processos selecionados. Desta forma, Carvalho (2005) indica que essa priorização pode ser 

desenvolvida da seguinte forma: 

“Para cada um dos processos devem ser conduzidas avaliações de duas 
naturezas: (1) avaliação de seu impacto sobre os negócios (B), por meio de 
atribuição de pesos aos fatores-chave e da avaliação da intensidade da 
correlação e; (2) avaliação da qualidade de seu desempenho (Q) em função 
do atendimento às expectativas e necessidades. Com base nessas avaliações, 
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são selecionados os processos prioritários, ou seja, aqueles que têm maior 
impacto sobre os negócios e o pior desempenho.” 

Para Campos (2003), após entendido o negócio, devem ser definidas as necessidades 

(requisitos) dos fornecedores e clientes do processo (etapa 3), ou seja, deve ser elencado o que 

o processo deve possuir para fazer com que os fornecedores e clientes tenham suas 

necessidades atendidas. É a fase de entendimento de como o processo deve funcionar, 

para atender as demandas/necessidades dos clientes. Logo após essa etapa, os indicadores 

e metas para as necessidades e requisitos dos clientes e fornecedores devem ser construídos 

(etapa 4). 

Para definir as necessidades (requisitos) dos fornecedores e clientes do processo 

Campos (2003) sugere o seguinte modelo: 

 

Figura 2.5 - Modelo que define as necessidades e requisitos dos fornecedores e clientes. 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2003). 

 

Tal modelo para Campos (2003, pág.: 32) possui o seguinte objetivo: 

1. Selecionar o(s) processo(s) com base em um problema ou oportunidade 

potencial identificada, e que tenha maior impacto sobre a organização 

considerando: 

• Impacto sobre o cliente: qual a importância para o cliente? 

• Índice de mudança: você pode resolver isso? 

• Situação de desempenho: qual o grau de complexidade do processo? 

• Impacto sobre a empresa: qual a importância para a empresa? 

• Impacto sobre o trabalho: que recursos estão disponíveis? 
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Da mesma forma que o mapa de relacionamento, tal modelo que define as 

necessidades e requisitos dos fornecedores e clientes deve ter sua análise desenvolvida do 

“fim para o início”, considerando primeiramente a dimensão do cliente, em seguida do 

processo e por fim a do fornecedor. 

Desta forma, Campos (2003, pg.: 34) indica que os objetivos de se executar tal passo 

são: 

1. Ratificar os objetivos do processo alvo e seus relacionamentos com os outros 

processos da organização; 

2. Relacionar as necessidades do processo em relação aos fornecedores, obtendo-

se informações sobre o que os fornecedores devem fazer para melhorar os 

insumos oferecidos para continuar sendo um fornecedor; 

3. Relacionar as necessidades do processo em relação aos clientes, obtendo-se 

informações sobre como o cliente deve agir para que o processo possa atendê-

lo; 

4. Relacionar as necessidades dos fornecedores em relação ao processo, obtendo-

se informações sobre como o processo deve agir para que o fornecedor possa 

atendê-lo; 

5. Relacionar as necessidades dos clientes em relação aos produtos/serviços do 

processo: os clientes convidados relacionam o que o processo deve fazer para 

melhorar cada produto/serviço oferecido a eles; 

6. Levantar indicadores e metas referentes aos requisitos dos clientes que tenham 

forte ligação com os objetivos estratégicos, selecionando aqueles realmente 

essenciais. 

As etapas relacionadas ao entendimento aprofundado de como o processo deve 

funcionar, assim como a construção de indicadores de desempenho são, para Carvalho (2005), 

divididas entre as etapas 5, 6 e 7. 

É preciso definir um dono para o processo elegendo um responsável para em 

seguida identificar a missão do processo, destacando a razão pela qual ele existe e a sua 

amplitude, ou seja, quais as atividades que marcam o início e o fim do processo. E por fim 

identificar as necessidades dos clientes e definir os indicadores de desempenho.  Carvalho 

(2005, pg.: 223) considera que tal fase visa: 

1. Estabelecer, em conjunto com os clientes, o elenco de necessidades esperadas e 

valorizadas pelos clientes para os principais produtos e serviços; 

2. Contratar com os clientes as necessidades prioritárias; 
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3. Definir os indicadores de desempenho correlacionados às necessidades dos 

clientes com a finalidade de medir o desempenho global dos processos e 

avaliar as melhorias; 

4. Implantar medições oportunas para dispor, regularmente, dos indicadores de 

desempenho. 

Os donos dos processos desempenham uma função permanente, responsável pelo 

projeto do processo essencial e pela sua monitoração e adaptação em função das condições 

que se alteram constantemente. Sua presença é indispensável e, se o dono do processo não 

estiver presente, o modelo convencional antigo reassume. Desta forma, Gonçalves (2000, pg.: 

13) complementa elencando algumas atribuições que para o dono do processo devem ser 

atribuídas: 

1. Garantir o andamento apropriado ao fluxo do processo (pumping), mantendo o 

ritmo adequado e eliminando os gargalos; 

2. Assegurar a facilitação do relacionamento dos recursos aplicados ao processo 

(facilitating), especialmente das pessoas; 

3. Fazer a avaliação do funcionamento da empresa da perspectiva do processo, 

que é a perspectiva dos clientes, e o aperfeiçoamento do funcionamento do 

processo sob o ponto de vista do processo como um todo; 

4. Estabelecer as metas de desempenho do processo; 

5. Definir o seu orçamento operacional e alocar os recursos para o funcionamento 

do processo sob sua responsabilidade. 

Agora, Campos (2003) indica que deve verificar como realmente são executados 

tais processos, a fim de modificá-lo para fazer com que o cliente seja plenamente atendido. 

Para isso, sugere que analise o processo atual mapeando-o (etapa 5), sendo necessário 

desenhá-lo para identificar e avaliar os gargalos que impedem o seu pleno funcionamento 

(desconexões e requisitos dos clientes não atendidos). 

Nessa fase, deve ser efetuado um levantamento minucioso da execução do processo, 

seguindo tal processo desde o pedido inicial até a entrega do produto final, indagando e 

observando como os funcionários pertencentes a esse processo executam as tarefas, para a 

partir daí, obter uma melhor noção da sequência das atividades envolvidas. Deve ser instigado 

um espírito de indagação em relação às práticas de trabalho. Cury (2000, pg.: 331) 

complementa informando que deve tomar alguns cuidados durante a execução dessa etapa: 

1. As pessoas tendem a lhe dizer o que desejam que você saiba; 

2. As pessoas também tendem a dizer o que acham que você deseja ouvir; 
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3. Temos a tendência de ouvir o que esperamos que as outras pessoas nos digam. 

Em seguida ao levantamento de informações para construir o fluxo Atual, é necessário 

estudar o processo atual da empresa. Ou seja, quais são as partes do fluxo que possuem 

gargalos, e quais as naturezas e tais gargalos. Campos (2003, pg.: 36) orienta que deve: 

1. Classificar as desconexões levantadas por tipo (exemplos: espaço físico, 

equipamentos, capacitação técnica, estrutura organizacional, normas e 

procedimentos, sistemas de informação, recursos financeiros, etc), montar 

gráficos que evidenciem os maiores focos de necessidade de atuação no 

processo.  

2. Identificar as desconexões que tem maior impacto no alcance dos objetivos 

estratégicos e no atendimento dos requisitos dos clientes. Essas desconexões 

serão base para priorização das melhorias.  

3. Identificar quais desconexões dependem única e exclusivamente do processo e 

quais dependem de outros processos para serem resolvidas.  

4. Analisar as causas dos “fios desligados”, ou seja, das principais desconexões 

quando as mesmas não estiverem suficientemente claras.  

Para Carvalho et al. (2005) as etapas que se relacionam a análise dos processos atuais 

são registro do fluxo do processo (etapa 8) – construção do fluxograma do processo que 

identifica todos os subprocesso em execução, o registro das inter-relações entre os 

subprocessos; Avaliação dos subprocessos (etapa 9) e seleção dos subprocesso críticos e tipos 

de melhoria a perseguir (etapa 10). 

Depois da análise e verificação de como o fluxo é executado, parte-se para o 

redesenho do processo. Etapa 6 para Campos (2003). 

Cury (2000, pg.: 333) sugere como orientações para esse momento de redesenho dos 

processos a “eliminação de entradas ou reentradas de dados verificando a possibilidade de 

automatizar quaisquer possíveis entradas de dados, simplificação da execução das atividades e 

negociação de uma resposta mais rápida com os fornecedores do processo.” 

Campos (2003, pg.: 48) indica que no momento do redesenho, deve ser considerado: 

1. Por que deverá ser feita? (justificativa para a implantação da solução)  

2. O que faz e para quem faz? (produto/serviço, cliente)  

3. O que recebe para ser realizada e de quem? (insumos, fornecedores)  

4. Precisa mesmo dessa atividade?  

5. Quando deverá ser feita? (ordem no fluxo e período para execução)  

6. As regras/políticas que sustentam tal tarefa podem ser questionadas?  
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7. Existem recursos (materiais, humanos, equipamentos, etc) para isso?  

8. Isto exige alguma técnica/ferramenta?  

9. Quem deverá realizar essa tarefa (órgão ou pessoa)? RH está capacitado?  

10. A informação poderia seguir um outro fluxo para agilizar a tomada de decisão?  

11. Onde deverá ser executada essa tarefa? (local físico, área ou órgão)  

No momento do redesenho de processo, a padronização dos procedimentos de trabalho 

é uma fase importante da Gestão por Processos. É ela que assegura a todos os que trabalham 

nesse processo, que façam uso dos mesmos e melhores meios para realizar as suas atividades. 

Quando cada pessoa realiza a tarefa de modo diferente fica difícil, senão impossível, ter um 

processo otimizado e realizar aperfeiçoamentos significativos. A padronização diz como o 

trabalho deve ser feito. (ADIZES (1991) apud CAMPOS, 2003, pg.: 42) 

Após o redesenho, devem ser verificadas se todas as desconexões foram eliminadas e 

se as necessidades e requisitos dos clientes foram atendidos, assim como deve atualizar e/ou 

modificar os mapas de relacionamento e indicadores de desempenho. 

Campos (2003) finaliza sua metodologia informando que é necessário implantar e 

gerenciar. São os passos Implantar o processo (etapa 7) – executar contratos de trabalhos e 

planos de ação. Criar manuais e normas de rotina. E gerenciar o processo (etapa 8). 

O processo de gestão dos processos deve sempre e de forma sistemática, considerar 

várias variáveis. Campos (2003, pg.: 45) aborda algumas: 

1. Foco nas necessidades do cliente; 

2. Eliminação de burocracia – remoção de aprovações desnecessárias, 

assinaturas, número de vias, cópias, etc; 

3. Eliminação de duplicação – remoção de atividades idênticas ou similares 

que ocorrem em mais de um ponto do processo; 

4. Avaliação do valor agregado – avaliar cada atividade do processo para 

determinar sua contribuição com a satisfação do cliente; 

5. Simplificação – redução da complexidade do processo – facilitar a vida de 

quem usa ou recebe produto/serviço; 

6. Redução de tempo de ciclo – determinação da maneira de reduzir o tempo 

do processo para superar as expectativas do cliente; 

7. Padronização – escolher uma maneira de executar o processo, documentar 

e fazer com que os funcionários façam sempre daquela maneira; 

8. Parceria com fornecedores – exigir qualidade dos fornecedores. A 

qualidade da saída depende muito da qualidade da entrada; 
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9. Automação e mecanização – aplicação de equipamentos, ferramentas, 

computadores para garantir a estabilidade do processo e aumentar seu 

desempenho. 

A organização que possui uma gestão voltada para processos pressupõe que as pessoas 

trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho individual e voltado a tarefas, a 

organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente 

seus processos e faz com que todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, 

possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de propriedade do processo. As pessoas 

cumprem tarefas, mas têm uma visão mais ampla e pensam a respeito dos processos. 

(GONÇALVES, 2000, pg.: 11) 

 

2.4 Conclusão do capítulo 

 

A percepção de organização pode se formatada por meio do organograma, 

estabelecendo uma relação vertical, departamentalizada, hierarquizada, um tanto quanto 

limitada quando se trata de perceber e agregar valor para ao produto/serviço do cliente. Outra 

percepção é através dos processos empresariais, ou seja, uma percepção horizontal, 

considerando os fluxos entre os departamentos, proporcionando assim, uma visão mais 

sistêmica e integrada, podendo entender quais as entradas e saídas necessárias para os 

processos que são essenciais para atender as reais necessidades dos clientes. 

Mas tal perspectiva não é facilmente compreendida pelas organizações, pois exige 

uma transformação de inúmeras variáveis, assim como uma disciplina de organização e 

planejamento considerável, mas proporciona uma sentido de padronização e controle 

extremamente funcional, possibilitando à empresa, otimizar a prestação de seus serviços. 

Desta forma, foram abordados neste capítulo, os conceitos, perspectivas, importância e 

metodologias para se estruturar uma gestão por processos em qualquer organização, 

demonstrando a necessidade de reestruturar ou até mesmo modificar completamente o 

processo de gestão, com a finalidade de criar um padrão e um controle da execução das 

atividades principais da empresa. 
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3. GESTÃO DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE – SATISFAÇÃO , 

FIDELIZAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

Neste capítulo serão considerados conceitos, importância, perspectivas das mais 

diversas dimensões relacionadas à gestão de relacionamento com o cliente, ou seja, satisfação 

e fidelidade, assim como sua relação direta com a ferramenta de CRM. Serão abordados 

também conceitos, tipos, objetivos e formas de se estruturar uma ferramenta de CRM, que 

também servirá como referência para elaboração do modelo de criação da estrutura de CRM e 

da ferramenta que a CEM utilizará com seus clientes. 

 

3.1 Satisfação, fidelização e lealdade – conceitos,  importância e 

perspectivas. 

 

“O processo de decisão do consumidor em relação às empresas é guiado por variáveis 

latentes, denominadas de construtos mentais de ordem superior, como satisfação do 

consumidor, qualidade percebida de serviço, valor percebido, confiança e comprometimento” 

(BREI e ROSSI, 2005, pg.: 150). 

De forma consensual, Kotler e Keller (2006) e Las Casas (2006) percebem que, destes 

construtos, a satisfação é crucial para fazer com que os clientes continuem a comprar de uma 

empresa porque acreditam que ela tenha bons produtos ou serviços e que abandoná-la, torne-

se uma atitude relativamente complicada. Considerando tais entendimentos, Kotler e Keller 

(2006, pg.: 144) afirmam que: 

“A empresa deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para 
reter cliente está em satisfazê-lo. Em geral, um cliente altamente satisfeito 
permanece fiel por mais tempo, compra mais à medida que a empresa lança 
produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da empresa e de seus 
produtos, dá menos atenção a marcas e propagandas concorrentes e é 
menos sensível a preço. Além disso, sugere idéias sobre produtos ou 
serviços e custa menos para ser atendido do que um cliente novo, uma vez 
que as transações já se tornaram rotineiras.” 

Sendo assim, um ponto a ser observado é que a satisfação que Kotler e Keller (2006) 

se referem, pode derivar para uma fidelização duradora, mas não necessariamente ‘para 

sempre’, pois “a fidelização não é eterna, mas, quanto maior o tempo de duração da relação, 

maiores as chances de benefícios mútuos”, ratifica Madruga (2004, pg. 171). O autor continua 

afirmando que uma empresa saudável, com consumidores valiosos por um longo tempo, 

obtém margem de lucro suficiente para investir na criação de valores e benefícios, 

principalmente para os clientes que se dedicam mais. 
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Las Casas (2006, pg.: 28) aborda que “a fidelidade deve ser total, pois, além da 

fidelidade dos clientes, devem ser inseridos neste contexto de fidelização, todos os 

funcionários dos departamentos de uma empresa, assim como os acionistas.” 

A necessidade que Las Casas (2006) aborda de considerar não apenas os clientes em 

um processo de satisfação, mas também as mais diversas unidades gerenciais da organização, 

fica evidenciado por kotler (2000, pg.: 63) ao afirmar que “uma empresa inteligente cria um 

alto nível de satisfação de funcionários, que leva a um esforço maior, que leva a produtos e 

atendimento de melhor qualidade, que criam maior satisfação de clientes, que leva a negócios 

mais regulares, que levam a maiores taxas de crescimento e lucro, que levam a um círculo 

virtuoso que significa lucros e crescimento.” 

Já Oliver (1997) apud Gosling et. al. (2006) demonstram a importância da satisfação 

ao defini-la como “a resposta à completude do consumidor. É o julgamento de que uma 

característica do produto/serviço, ou o produto/serviço em si, ofereceu (ou está oferecendo) 

um nível prazeroso de completude relativa ao consumo, incluindo níveis maiores ou menores 

de completude.” 

Oliver (1981, 1997) apud Marchetti e Prado, (2001, pg.: 58), amplia tal entendimento 

ao afirmar que satisfação é “uma avaliação da surpresa inerente à aquisição de um 

produto/serviço e/ou à experiência de seu consumo”. Já Brei e Rossi (2005, pg.: 150), 

definem a satisfação como o estado de ser adequadamente recompensado em uma situação de 

compra pelos sacrifícios realizados, e consideram pertinente associar ao conceito de 

satisfação, o conceito de lealdade. Sendo assim, lealdade para eles é “a existência de um 

comprometimento profundo em comprar ou utilizar novamente um produto ou serviço 

consistentemente, no futuro, e, assim, causar compras repetidas da mesma marca ou da 

mesma empresa, apesar de influências situacionais e esforços de marketing terem o potencial 

de causar comportamento de mudança.” 

“A lealdade é um estágio quase raro, no qual alguns consumidores atingem 
e não trocam de forma alguma suas marcas fornecedoras. Caso um dos seus 
produtos favoritos não esteja nas prateleiras dos supermercados, os 
consumidores leais jamais compram os da concorrência. Eles defendem com 
tanta convicção o fabricante ou o fornecedor de serviços que são capazes de 
ajudar a empresa em momentos de crise e litígio.” (MADRUGA (2004, pg.: 
173) 

Madruga (2004, pg.: 67) avalia que “lealdade é um objeto de desejo da maioria das 

organizações, embora a sua origem esteja associada à palavra lei, que em última instância está 

associada a domínio. A lealdade era ocasionada por imposição, contudo, nos dias atuais, a 

palavra ganhou o sentido de relacionamento vigoroso e próximo entre empresas e clientes.” 
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Mas Gosling et. al. (2006, pg.: 06) proporcionam outra perspectiva de lealdade, 

quando afirmam que: 

“Uma recompra completamente consistente da mesma marca demonstraria 
perfeita lealdade comportamental a essa marca, mas na prática, mesmo 
consumidores leais podem desviar de sua marca regular comprando 
ocasionalmente uma marca alternativa. Para incluir a consistência 
imperfeita, se mensura a lealdade comportamental de vários modos: 
proporção de compra, seqüência de compra e probabilidade de compra, 
pois a lealdade comportamental simplesmente mostra que os clientes voltam 
a comprar a mesma marca, e não que eles efetivamente gostam mais dela do 
que de outras marcas. Esse tipo de lealdade pode não ser estável, se 
determinada marca concorrente oferecer um preço melhor, o consumidor 
prontamente poderá comprar a outra marca.” 

Para Gummessom (2005), as maiorias daqueles que deixam um fornecedor alegam 

estar satisfeitos, mas mudam por diversas razões, com o marketing de outro fornecedor, a 

persuasão por parte de amigos, o desejo de testar algo novo ou mera coincidência, porém, 

quanto mais forte o relacionamento e a sensação de lealdade do consumidor para com o 

fornecedor, menor o número de alternativas observadas; porém, quando existe um monopólio, 

o consumidor é um prisioneiro. O número de fornecedores alternativos e suas atratividades 

têm um impacto sobre a longevidade do relacionamento, que também é influenciado pelas 

interações positiva, negativa ou indiferente com o fornecedor. Um relacionamento longo e 

benéfico pode levar a um aumento concentrado das compras de um único fornecedor e da 

participação do consumidor. 

Considerando os posicionamentos acima citados, pode ser verificado que a satisfação 

torna-se necessária quando há interesse de criar uma relação de compromisso, ou seja, uma 

relação de fidelidade, mas Gosling et. al. (2006) afirmam que apesar de satisfação ser um 

caminho indispensável para o desenvolvimento da lealdade, não é recomendável considerá-la 

como única variável que garanta um consumidor leal à empresa ou à marca. Não sendo 

apropriado analisar a satisfação unicamente. Para ele, satisfação pode ser utilizada para 

entender melhor as decisões de compra dos clientes. 

Kotler e Keller (2006, pg.: 144) possuem o mesmo entendimento ao afirmarem que “a 

relação entre a satisfação e fidelidade do cliente não é proporcional”. Satisfação do cliente 

pode ser avaliada em uma escala de um a cinco. No nível mais baixo de satisfação (nível um), 

os clientes normalmente abandonarão a empresa e estarão propensos a falar mal dela. No 

nível de dois a quatro, os clientes estarão apenas satisfeitos e poderão mudar facilmente de 

fornecedor quando surgir uma oferta melhor. No nível cinco, o cliente terá grande 

probabilidade de repetir a compra e elogiar a empresa. Um alto nível de satisfação e 



Capítulo 3                                           Gestão de relacionamento do cliente – satisfação, fidelização e tecnologia 

33 
 

encantamento criará um vinculo emocional com a marca ou a empresa, não apenas uma 

preferência racional. 

Desta forma, o desafio para os negócios atualmente é conquistar os clientes, pois, 

deixá-los satisfeitos quase todos os concorrentes podem fazer, com ofertas iguais ou 

superiores, podendo interferir na construção da fidelidade. Sendo assim, Fornell et al. (1996) 

apud González et. al. (2004) afirmam que a satisfação do consumidor pode ser utilizada para 

avaliar e intensificar o desempenho das empresas, indústrias, setores econômicos e até 

economias nacionais, através da medição da qualidade dos bens e serviços, pois as empresas 

com sistemas avançados de tratamento de reclamações não somente as controlam como 

também disseminam informações por toda a organização e criam soluções para preservar e 

elevar a satisfação do cliente. 

Kotler (2000) aborda algumas perspectivas quanto à satisfação ao abordar que ela é 

função do desempenho e das expectativas percebidas pelos clientes, consistindo na sensação 

de prazer ou desapontamento resultante da comparação deste desempenho (ou resultado) 

percebido de um produto em relação às suas expectativas. Desta forma, se o desempenho não 

alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar as 

expectativas, o cliente ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o cliente 

ficará altamente satisfeito ou encantado. 

Essa dimensão de ‘satisfação total’ considerada por Kotler (2000), é avaliada por 

Griffin (1998), como a construção do processo de fidelidade, e ele afirma que para o 

desenvolvimento dessa fidelidade, a empresa deve proporcionar valor ao cliente, gerando uma 

combinação de preço e qualidade, além de tomar extremo cuidado com fatores como a 

confiabilidade. É necessário tempo e paciência para desenvolver a confiança de um cliente, 

porém uma vez obtida essa confiança, ocorrerão benefícios de longo prazo relacionados à 

fidelização dos clientes. Tal fidelização deve ser baseada em três pilares. O primeiro é o 

relacionamento, que estabelece uma comunicação direta com o cliente; o segundo é o 

reconhecimento – que a empresa procura fazer com que o cliente sinta-se diferenciado; e o 

último é a recompensa – procura oferecer incentivo para o cliente aumentar seu consumo. 

Nem sempre é necessário desenvolver esses três instrumentos juntamente, porém os 

programas mais complexos de fidelização geralmente usam todos de forma integrada. 

Desta forma, é pertinente considerar, durante o processo de concepção de programas 

de fidelização, segundo Madruga (2004, pg.: 171), alguns possíveis riscos que tendem a afetar 

e comprometer a implementação bem sucedida desses programas. São eles: 

1. Falta de experiência por parte dos responsáveis; 
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2. Tecnologia inadequada para gestão do programa; 

3. Visão de lucro a curto prazo; 

4. Canais de contato mal dimensionados; 

5. Falta de informação do programa para as áreas operacionais; 

6. Regras confusas ou pouco claras para os consumidores. 

A possibilidade de deixar o cliente encantado é realmente, para Kotler (2000), a 

criação de uma relação de fidelização, devendo para isso, ultrapassar as barreiras das 

expectativas dos clientes. Desta forma, “muitas empresas estão objetivando a alta satisfação 

porque clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece uma 

oferta melhor. Os que estão altamente satisfeitos são muito menos propensos a mudar” 

(KOTLER (2000, pg.: 58)) 

Considerando que existe uma quantidade considerável de níveis de satisfação, aqueles 

clientes que estão nas faixas próximas à insatisfação, podem ser facilmente perdidos (observa-

se que até os que estão nas faixas próximas da satisfação também podem não se manterem 

fieis). Manter um relacionamento superficial com os clientes, aumentam as chances deles 

permanecerem por um prazo menor como clientes. 

Sendo assim, Las Casas (2006) afirma que um cliente satisfeito, fiel a uma marca ou 

empresa, é um excelente ativo intangível para qualquer organização, pois cada cliente 

satisfeito fala em média para outros cinco de sua satisfação, e isso é um excelente efeito 

multiplicador, apesar de que essa afirmação não poder ser considerada como uma verdade 

absoluta. Para o autor, não se pode generalizar tais condições para todos os clientes, pois há 

aqueles que ao contrário de proporcionarem lucro, dão prejuízo. Muitos procuram levar 

vantagens de sua condição e procuram barganhar sempre que possível, causando muitas vezes 

prejuízos às empresas. Há também clientes que exigem muito e compram pouco, ou aqueles 

que exigem muito investimento para manter um razoável nível de satisfação. 

Portanto, Griffin (1998) afirma que é necessário que as empresas invistam de forma 

considerável nas relações de longo prazo, mais do que na captação de novos clientes, para, a 

partir daí, diminuírem a possibilidade de perder clientes. Para isso ela demonstra quatro 

estágios de fidelização entre as organizações e os clientes que reforça os de Kotler e keller. 

Tais estágios são oriundos de duas dimensões: compra regular e vínculo relativo. Compra 

regular é o hábito de comprar determinado produto ou serviço com certa freqüência. Já o 

vínculo relativo está relacionado a uma preferência positiva, porém vulnerável. Partindo 

dessas dimensões, ela apresenta os seguintes estágios: 
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1. Nenhuma fidelidade – é o estágio quando não há lealdade entre as partes, por 

razões variáveis. Não havendo vínculo entre as partes, gera um baixo nível de 

regularidade de compras. 

2. Fidelidade indolente – Caracteriza-se por um maior índice de regularidade de 

compras aliado ao baixo vínculo. O consumo ocorre por uma questão de hábito 

ou conveniência para o cliente. Podendo ser convertida em fidelidade especial 

desde que a empresa consiga alcançar o cliente e suscitar uma forma de 

diferenciação positiva que ele perceba. 

3. Fidelidade circunstancial – ocorre quando há um vínculo relativamente forte 

combinado a poucas compras regulares, determinado mais pela situação do que 

por atitudes. 

4. Fidelidade especial – ocorre quando existe um vínculo muito alto e preferência 

pelos produtos ou serviços da empresa. As pessoas tornam-se defensoras da 

empresa e a recomenda, sentem orgulho em utilizar os produtos/serviços. 

Sendo assim, pode ser observado que a satisfação do cliente, mesmo sendo necessária 

por proporcionar uma sensação de completude, pode não proporcionar, mesmo a organização 

atendendo plenamente o cliente, uma fidelidade. Oliver, 1999 apud Brei e Rossi (2005, pg.: 

151) demonstram tal perspectiva ao afirmar que: 

“A satisfação é um estado temporal pós-uso decorrente de uma situação de 
consumo única ou de experiências repetidas que refletem como um produto 
ou serviço supriu seu propósito. A partir da perspectiva da empresa, a 
satisfação é entregue ao consumidor. Lealdade, ao contrário, é um estado 
de preferência duradouro obtido a partir de uma postura determinada do 
cliente para com a empresa. Assim, programas de marketing transacionais 
baseados na gestão da satisfação seriam mais efetivos para clientes com 
pouco relacionamento, ao passo que programas de marketing de 
relacionamento voltados para clientes relacionais deveriam ter como foco a 
construção e manutenção da confiança e do comprometimento, e não da 
satisfação.” 

Sendo assim, para iniciar um relacionamento com um cliente, faz-se necessário 

procurar satisfazê-lo, mas para os que já possuem um relacionamento, deve ser fortalecida a 

confiança e o comprometimento. Para Brei e Rossi (2005, pg.: 147) confiança é a “expectativa 

generalizada mantida por um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou 

escrita, de outro indivíduo ou grupo pode ser confiada”  

Mas Singh e Sirdeshmukh, 2000 apud Brei e Rossi, 2005 salientam que em relações 

de trocas com consumidores finais, alguns fatores afetam o conceito de confiança. Em 

primeiro lugar, fatores situacionais e contextuais tendem a determinar a relevância da 

confiança nas trocas relacionais; em outras palavras, confiança não é um ingrediente 
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necessário para a consumação de trocas entre clientes e empresas. Por outro lado, a falta de 

confiança também não evita que ocorra uma troca; ou seja, a importância da confiança (grau 

mínimo necessário) varia de acordo com a situação. 

Portanto, Gosling et. al. (2006, pg.: 05) consideram que para alcançar um nível de 

fidelidade, é necessário considerar os três elementos que compõe a satisfação global: 

1. A qualidade percebida, que é a avaliação pelo cliente do desempenho do 

produto, em uma experiência de consumo recente; 

2. O valor percebido, que diz respeito ao nível de qualidade relativo ao preço 

pago, com isso, um componente de preço é incluído na definição de satisfação 

global; 

3. As expectativas do cliente, que representam tanto as expectativas prévias ao 

momento de consumo em relação à oferta, como uma expectativa futura da 

habilidade do fornecedor em entregar qualidade. 

Fifer (2010), por outro lado, considera que “maximizar a satisfação do cliente é uma 

platitude... Se você quiser mesmo maximizar a satisfação do cliente, reduza seu preço a zero e 

dê a ele uma viagem grátis ao Havaí. Todo o resto é cinismo”. 

Fifer (2010) se ampara na perspectiva de que o cliente ao comprar um produto ou 

serviço, não espera receber uma viagem ao paraíso, até porque não estaria disposto a pagar 

por ela, mas sim receber o que a empresa se predispôs a entregar, do jeito que está projetado 

no contrato. 

Já Kotler e Keller (2006), ratificam o pensamento de Gosling et. al. (2006). Para eles, 

os clientes querem mais do que uma empresa que se conecte a eles. Mais do que satisfação e 

encantamento. Eles querem um serviço/produto com altíssimo valor, pois estão cada vez mais 

informados e exigentes. 

Gonçalves e Oliveira (2007, pg.: 39) elencam alguns elementos que devem ser 

considerados para fortalecer a qualidade percebida por parte do cliente: 

1. Tempo de resposta: o tempo transcorrido desde a solicitação inicial do serviço 

até que o cliente receba o que pediu. 

2. Confiabilidade: qualidade do prestador de serviços que nos permite confiar, 

justificadamente, no serviço oferecido. 

3. Atendimento: forma de relacionamento com os operadores, com a organização 

de forma geral e o retorno da prestação de serviços. 

4. Relacionamento: padrão adotado no relacionamento entre os operadores e o 

público nas diversas fases da prestação do serviço (aparência, trato, gentileza, 
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boa vontade, paciência, etc). O público precisa enxergar no operador a própria 

instituição. 

5. Correção na execução das tarefas: taxa de atividades executadas corretamente 

em função do total de atividades executadas. 

6. Tipo de resposta (serviço): a resposta obtida pelo cliente deve corresponder à 

solicitação inicial. 

7. Oportunidade da resposta: a resposta oportuna é aquela que chega no momento 

adequado às expectativas do cliente e à utilidade da sua aplicação. 

8. Instalações físicas e demais recursos disponíveis: o bom atendimento ao 

público pressupõe a disponibilidade e o emprego dos recursos adequados, para 

garantir o conforto do público e a execução adequada das atividades de 

atendimento. 

9. Operadores: grupo de pessoas da instituição que são tecnicamente capacitadas 

para entrar em contato direto com o público nas diversas fases da prestação do 

serviço (preparo para a função, facilidade de comunicação e expressão etc.). 

Atualmente, é necessário reconhecer que satisfazer as necessidades do consumidor é 

um dos objetivos centrais das organizações. O reconhecimento desse princípio básico de 

gestão vem tornando cada vez mais importante o monitoramento da satisfação do consumidor 

como forma de avaliar o desempenho global das organizações, quer visem ao lucro ou não, 

pois tal avaliação efetuada constantemente traz excelentes benefícios, como, forma de 

realimentar e controlar o esforço de uma empresa sob o ponto de vista dos seus clientes. 

(MARCHETTI e PRADO, 2001) 

Mas, o estar satisfeito não bastaria para conseguir comprometimento com o 

produto/serviço, sendo necessário uma atitude profissional para constantemente buscar a 

lealdade, sendo necessário primeiramente, uma compreensão profunda de suas necessidades e, 

em seguida, conhecer os processos de trabalho que possam de forma efetiva e consistente, 

atender a essas necessidades, remetendo ao assunto bastante discutido no capítulo anterior. 

(GONÇALVES e OLIVEIRA, 2007) 

 

3.2 Marketing de relacionamento e CRM 

 

Antigamente, até os anos 80, era muito comum as empresas direcionarem seus 

esforços a novos clientes, pois existiam relativamente poucos concorrentes nos mercados. Os 

clientes não mudavam muito de empresas devido às limitações de ofertas. No entanto, com o 
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crescimento da concorrência em diferentes setores, os mercados tornaram-se demasiadamente 

competitivos. Um cliente recebe ofertas constantes. Com isso ele passa a ter uma situação, até 

certo ponto, privilegiada no mercado, porque as empresas armam estratégias de conquista 

para tirar clientes dos concorrentes e elevam o pacote de benefícios oferecidos. Se uma 

empresa não tratar bem sua clientela, outras o farão. Constantemente, os consumidores estão 

avaliando as novas ofertas e comparando-as com o que estão recebendo. (LAS CASAS, 2006) 

Desta forma, com a progressiva intensificação da concorrência, segundo Madruga 

(2004, pg. 33), “o aprimoramento da tecnologia de banco de dados e a vontade de ampliar o 

tempo útil dos clientes junto às empresas, houve a necessidade de rever o marketing 

tradicional”. Foi preciso transformá-lo em um tipo mais integrado com as preferências dos 

consumidores e com maiores chances de longevidade na relação com os clientes. Para isso, 

surgiu o que ficou convencionado como marketing de relacionamento. Madruga (2004, pg. 

34) continua ao justificar que: 

“O marketing de relacionamento pode ser considerado uma evolução do 
marketing e precisou absorver diversas outras formas de conhecimento que, 
afinal de contas, lhe foram complementares. Um bom exemplo foi a 
qualidade total que emprestou ao marketing de relacionamento a sua 
preocupação com a gestão pela qualidade que deve permear toda 
organização e atingir todos os níveis hierárquicos como forma de atender 
aos requisitos dos clientes com processos de trabalho e indicadores de 
produção bem definidos. Já o marketing de serviços, que foi anterior ao 
marketing de relacionamento, influenciou-o sob diversos aspectos, como a 
preocupação em otimizar os momentos de interface com o consumidor.” 

“O marketing de serviços, o B-to-B como redes e a administração de marketing 

tradicional, são essenciais no sistema de raízes do marketing de relacionamento, mas essas 

raízes têm sido estendidas nas últimas décadas” (GUMMESSON, 2005, pg. 29). Para 

Gummesson (2005) e em consonância com Madruga (2004), um dos novos ramos é o TQM 

(Gerenciamento Total da Qualidade), pois o núcleo do conceito de TQM é a qualidade 

percebida pelo cliente e a satisfação do cliente, uma vez que o TQM inspirou o conceito de 

qualidade de relacionamento e não só dos bens e serviços. 

Para Las Casas (2006, pg.: 25) a criação de valor tem sido uma orientação das 

empresas modernas que originou vários outros conceitos. Entre eles estão: 

1. Marketing de relacionamento; 

2. Marketing com banco de dados; 

3. CRM (Customer Relationship Management) – gerenciamento da relação com o 

cliente; 

4. Fidelização; 

5. Marketing um-a-um (one to one). 
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Sendo assim, Madruga (2004) afirma que com a proliferação de opções de produtos e 

serviços similares, o cliente passou a ser o foco das organizações e o marketing voltou-se a 

estudar genuinamente suas necessidades. Contudo, passados mais de 60 anos, as crenças e a 

forma tradicional de fazer marketing, que é baseada em transações e não em clientes, ainda 

são o modelo de muitas organizações. Mas, mesmo sendo, o marketing tradicional, o mais 

considerado pelas empresas, ainda não teve capacidade de resolver diversos problemas 

mercadológicos que se propôs a solucionar, como: atender às necessidades dos consumidores 

e proporcionar às empresas um diálogo com os clientes ao invés de um monólogo. 

Sendo assim, a forma de se praticar marketing evolui para o marketing de 

relacionamento, ou, segundo Las Casas (2006), after-marketing, que são todas as atividades 

de marketing destinadas a manter um cliente em situações de pós-venda, tornando-se 

imprescindível possuir um atualizado banco de dados e muita preocupação com a qualidade 

dos produtos e serviços ofertados, uma vez que várias outras tecnologias ficaram disponíveis 

aos criadores de valor. Tais “tecnologias voltadas para questões mercadológicas permitiram 

ao marketing de relacionamento desenvolver novas estratégias para um número cada vez 

maior de consumidores e, ao mesmo tempo fornecer informações para um número cada vez 

maior de colaboradores.” (MADRUGA (2004, pg.: 23)) 

Kotler e Armstrong (2007) ampliam a perspectiva de Las Casas (2006) ao afirmarem 

que a explosão tecnológica criou novas e empolgantes formas de aprender sobre os clientes e 

rastreá-los, bem como de criar produtos e serviços customizados de acordo com as 

necessidades individuais deles. 

“A tecnologia também está ajudando as empresas a distribuir seus produtos 
de maneira mais eficientes e a comunicar-se diretamente com os clientes em 
grandes grupos ou um a um, através de uma nova onda de ferramentas de 
comunicação e propaganda – que vão de telefones celulares, iPods, câmeras 
de vídeo digitais, sites Web e TVs interativas a quiosques de vídeo em 
aeroportos e shoppings. Por meio da internet os clientes podem conhecer, 
projetar e solicitar produtos e serviço, bem como pagar por eles, sem 
precisar sair de casa. A explosão tecnológica está afetando todos os 
aspectos do marketing, dos sistemas de realidade virtual que permitem 
testar novos produtos às lojas virtuais on-line que os vendem.” (KOTLER e 
ARMSTRONG, 2007, pg.: 18) 

O marketing de relacionamento definitivamente é “atrair, realçar e intensificar o 

relacionamento com clientes finais, clientes intermediários, fornecedores, parceiros e 

entidades governamentais e não governamentais, através de uma visão de longo prazo na qual 

há benefícios mútuos” (MADRUGA (2004, pg.: 24)). 

Para Gummesson (2005), o marketing de relacionamento é uma perspectiva de 

marketing na organização em rede e na sociedade de rede, que requer que as empresas 
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considerem várias mudanças na estrutura organizacional e na cultura empresarial, pois não 

possui barreiras claras. Gummesson (2005, pg.: 248) continua sua análise proporcionando 

uma visão filosófica e pertinente ao afirmar que: 

“A maioria das “coisas” em empresas são na verdade relacionamentos, 
variáveis entrelaçadas em conjunto de uma maneira sistemática. Então, os 
acontecimentos dependem da força desses laços, da direção da influência e 
do tempo necessário para as informações em forma de diferenças se 
moverem nos circuitos. A palavra organização é um substantivo, e também 
um mito. Se você procurar uma organização, não vai encontrá-la. O que 
você descobrirá é que existem eventos conectados que transpiram dentro de 
paredes de concreto, e essas sequências, seus cominhos e seus ritmos são as 
formas que nós erroneamente consideramos as mais importantes quando 
falamos sobre uma organização.” 

Sendo assim, Madruga (2004) afirma que com o desenvolvimento do mercado 

consumidor associado ao crescimento das empresas e à proliferação de seus produtos, o 

marketing de relacionamento passou a ser uma das opções mais recomendadas para resgatar a 

antiga forma de se relacionar com clientes, tentando desenvolver na relação empresa-cliente, 

aquele gostinho do passado de serem mais próximos, como o alfaiate que faz uma roupa sob 

medida. As grandes empresas de varejo, se não se precaverem, conhecerão pouco ou quase 

nada de seus clientes. A alternativa é através de análise de processos, treinamento, orientação 

empresarial, visão e planejamento, criarem ferramentas para criar fidelização. 

Considerando que o marketing de relacionamento possui uma responsabilidade 

considerável diante da construção de fidelidade entre empresa, cliente e os mais diversos 

parceiros, Gummesson (2005, pg.: 32) elenca alguns valores fundamentais para sua 

consolidação: 

1. A administração de marketing deve ser expandida para a administração 

empresarial voltada para o marketing. 

2. Ênfase na colaboração e criação de valores mútuos, considerando os 

fornecedores, clientes e outros como parceiros, ao invés de oponentes. 

3. Todas as partes devem ser ativas e responsabilizadas – o marketing de 

relacionamentos não deve ser confundido com as vendas tradicionais, que 

representam a perspectivas do fornecedor e não põe o consumidor nem o 

relacionamento interativo em foco. 

4. Relacionamento e valores de serviço em vez de valores legais burocráticos. 

Madruga (2004, pg.: 22) alerta ratificando que o programa de relacionamento é um 

esforço específico e concentrado, geralmente com um objetivo definido. Já as funções do 

marketing de relacionamento são muito mais numerosas e podem, inclusive, ter como uma 

das estratégias, um programa específico de fidelidade. Uma empresa que decide praticar 
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conscientemente o marketing de relacionamento em sua plenitude precisara desenvolver as 

funções abaixo: 

1. Elaboração conjunta de uma nova visão e cultura empresarial voltada para os 

clientes e parceiros. 

2. Construção de objetivos de marketing de relacionamento conectados à visão e 

sempre de natureza límpida. 

3. Estabelecimento das estratégias de marketing de relacionamento voltadas para 

a criação de valores em conjunto com os clientes. 

4. Implementação de ações táticas com foco no relacionamento colaborativo com 

clientes. 

5. Obtenção de benefícios mútuos, isto é, empresas e clientes tiram proveito da 

cooperação ocorrida em vários momentos de contato. 

6. Direção da ação, capacitação e envolvimento dos colaboradores da empresa 

para relacionamentos superiores. 

Sendo assim, “a gestão de relacionamento com o cliente (Customer Relationship 

Manager - CRM) talvez seja o conceito mais importante do marketing moderno. Até 

recentemente, o CRM era definido como uma atividade de administração de dados do cliente. 

Por essa definição, envolve gerir informações detalhadas sobre clientes individuais e 

cuidadosamente administrar ‘pontos de contatos’ com os clientes para maximizar a fidelidade 

deles.” (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, pg.: 10) 

Para isso, é necessário considerar e integrar todas as áreas de uma empresa, 

principalmente vendas, call center, marketing, logística e internet, com as bases de dados 

corporativas, a fim de administrar os contatos com a carteira de clientes existente, para mantê-

la fiel e torná-la mais lucrativa, caracterizando desta forma, para Madruga (2004), um CRM. 

Las Casas (2006, pg.: 31) também possui tal entendimento ao firmar que ele “deve ser 

implantado na empresa não apenas por uma pessoa ou um departamento, mas sim pela 

empresa toda. A empresa deve se tornar interativa para praticar marketing um-a-um.” 

Considerando que é imprescindível manipular uma base de dados para gerar 

informações sobre os clientes, fica evidente que a base do CRM é tecnológica, e que deve ser 

usada não apenas para compilar dados, mas também para prestar serviços, como 

telecomunicações e informática, proporcionando condições para a manutenção do 

relacionamento. A empresa deve estar preparada para entregar o valor em tempo real. O CRM 

é uma combinação de marketing com tecnologia, além de incorporar a filosofia de outras 

atividades ligadas ao relacionamento, objetivando a criação de valor. (LAS CASAS, 2006) A 
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conotação tecnológica está na origem do CRM, com duas dimensões cruciais segundo 

Madruga (2004, pg.: 116): 

“A primeira diz respeito à evolução das ferramentas tecnológicas para 
auxiliar o departamento de marketing na interface com o mercado 
consumidor, através da integração das diversas funções da organização. A 
segunda abordagem decorre da evolução da tecnologia da gestão 
empresarial, que se desenvolveu para integrar as áreas internas da empresa 
com finalidade diferente: controlar estoques, custos e rentabilidade. São os 
chamados sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP).” 

Las Casas (2006) salienta que conservar os clientes através de uma série de táticas 

mercadológicas que permitem conquistar e manter clientes. O database marketing é uma 

forma planejada de coletar dados dos consumidores e, a partir do conhecimento mais 

detalhado do público de uma empresa, fazer ofertas mais adequadas de todos os aspectos de 

comercialização. 

Madruga (2004) lembra que embora as iniciativas de profissionalizar o relacionamento 

com clientes no Brasil tenham-se intensificado na década de 80, o CRM, em seu conceito 

mais amplo, foi introduzido por aqui em 1995 e alcança um crescimento anual na ordem de 2 

dígitos, e com o passar do tempo, o pacote de aplicativos de CRM – orientado para a 

integração de diversos departamentos com vista às estratégias de marketing – ganhou novas 

funções, integrando-se à internet, ampliando o número de canais de relacionamento com os 

clientes. 

Mas é pertinente considerar que as formas de se relacionar com os clientes 

individualmente não se resumem à internet, seja na word wide web, seja por e-mail; portanto, 

reconhecer as outras formas de interatividade existentes é fundamental. O telefone é um 

aparelho interativo, assim como são os contatos de venda pessoais e as conversas com os 

clientes no caixa, pois, todas as formas de contato são importantes para a interatividade, até 

mesmo as mais tradicionais da velha economia, como telefone, venda pessoal e atendimento 

(LAS CASAS, 2006). 

Porém, independente de qualquer coisa, Kotler e Armstrong (2007) entendem que a 

internet desencadeia atualmente uma quantidade de possibilidades de relacionamentos que a 

coloca como a nova tecnologia mais drástica. Hoje, a internet, conecta indivíduos e negócios 

de todos os tipos uns aos outros e às informações ao redor do mundo. Ela permite que as 

pessoas tenham acesso a informações, entretenimento e comunicação a qualquer hora e em 

qualquer lugar. As empresas estão utilizando-a para construir estreitos relacionamentos com 

seus clientes e parceiros de marketing. 
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Para Madruga (2004) o CRM possui algumas semelhanças com o ERP, porém são 

bem diferentes. Enquanto o ERP integra a retaguarda da empresa (back-office), o CRM 

integra a linha de frente (front-office). O ERP pode ser implantado sem o CRM, porém o 

CRM frequentemente precisa acessar dados da retaguarda que são disponibilizados pelo ERP, 

ou por outros sistemas que fazem seu papel. Outro argumento é que o ERP, voltado para o 

âmbito interno das organizações, não satisfaz à necessidade de um “olhar para fora”, como a 

proposta do CRM, proposta esta que precisa sempre olhar para as mais diversas manifestações 

dos clientes e gerar informações com a intenção de otimizar a relação com ele. Sendo assim, 

“o marketing de relacionamento e CRM suprem um novo costume que é visível e tangível. O 

marketing de relacionamento oferece melhor senso em marketing e faz com que os fenômenos 

importantes sejam visíveis no mundo confuso em que os profissionais de marketing procuram 

um sentido”. (GUMMESSOM, 2005, pg.:32) 

Entretanto, na perspectiva de Las Casas (2006), uma empresa deve definir quais as 

suas necessidades para o desenvolvimento de um programa de CRM, avaliando que tipo de 

informação necessitará armazenar para posteriormente transformá-la em táticas 

mercadológicas. Deverá também desenvolver a tecnologia necessária, decidindo se prestará 

serviços simples ou complexos e preparar-se para isso, desenvolvendo uma série de 

procedimentos a partir daí, com a intenção de fidelizar o cliente, e as outras partes da 

empresa, incluindo todos os funcionários dos departamentos, assim como os acionistas. 

Tal necessidade de criar uma estrutura que possibilite a criação dessa fidelidade é 

evidente quando se observado que as corporações americanas perdem 50% de seus clientes a 

cada cinco anos, a metade de seus funcionários a cada quatro anos e a metade de seus 

investidores em menos de um. Desta forma, como efetivamente serão desenvolvidas políticas 

e estratégias de fidelização dos clientes com tal rotatividade de parceiros das empresas? (LAS 

CASAS (2006)) 

Desta forma, Peppers e Rogers (2004, pg.: 13) sugerem quatro passos para se formatar 

um CRM. São eles: 

1. Identificar os seus clientes – é impossível instituir uma relação com alguém 

que não se conhece. É necessário conhecer os clientes individualmente, com o 

maior número de detalhes possível e ser capaz de reconhecê-los em todos os 

pontos de contato, todas as formas de mensagens, ao longo de todas as linhas 

de produtos, em todos os locais. Se uma empresa não tem capacidade de 

diferenciar pelo menos uma parcela de seus clientes, não terá capacidade de 

lançar uma estratégia one to one. 
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2. Diferenciar seus clientes – é necessário classificar seus clientes segundo um 

critério, que seja considerado relevante para a empresa, os clientes podem ser 

diferenciados de duas formas: pelo nível de valor para a empresa e pelas 

necessidades que têm de bens e serviços da empresa. 

3. Interagir com seus clientes – não só as áreas de marketing e vendas devem ser 

responsáveis pelo contato com a clientela, mas todos devem interagir com os 

clientes. Toda interação com o cliente deve ser estabelecida dentro de um 

contexto lógico relativo àquele cliente. 

4. Personalizar alguns aspectos do comportamento da empresa para melhor 

atender seus clientes – para estimular os clientes a manterem uma relação de 

aprendizado, a empresa deve se adaptar às necessidades particulares expressas 

pelo cliente. 

Las Casas (2006, pg.: 30) pondera alguns princípios para desenvolver uma estratégia 

um-a-um, que são bastante equivalentes ao modelo de Peppers e Rogers (2000): 

1. Identificação – Use os princípios de segmentação ou de acompanhamento do 

mercado para que se possam entender os padrões específicos. 

2. Interação – estabeleça uma comunicação de dois canais com seus clientes. 

Interaja constantemente oferecendo produtos e serviços dirigidos 

especificamente a eles. 

3. Rastreamento – acompanhe o que o cliente está fazendo. Faça o rastreamento 

de suas compras, consultas, páginas visitadas, etc. 

4. Customização – adapte todos os produtos às solicitações dos clientes. Prepare 

módulos de produto, informações e serviços que podem ser adaptados de forma 

rápida e que atendam às solicitações do pedido. 

Um dos pontos cruciais dos modelos para criação de CRM é conhecer efetivamente o 

cliente. Sendo assim, Madruga (2004, pg.: 84) sugere que é necessário executar as seguintes 

fases: 

Fase 1 – identificar os consumidores potenciais para investimentos em marketing de 

relacionamento e CRM. 

Fase 2 – levantar informações demográficas, psicográficas, desejos, níveis de 

satisfação, etc. 

Fase 3 – tornar as informações vivas, isto é, compartilhá-las com os clientes para que o 

cadastro esteja sempre atualizado e o consumidor se sinta constantemente participativo do 

processo. 
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Fase 4 – utilizar a informação em campanhas de marketing de relacionamento com o 

propósito de gerar benefícios mútuos, ou seja, para empresas e clientes. 

Fase 5 – retro-alimentar o sistema com as trocas ocorridas nos canais de 

relacionamento. 

Fase 6 – identificar o valor do cliente, quais são as suas novas preferências e quais são 

as suas prioridades em relação a produtos, serviços etc. Influenciar a organização e seus 

produtos com essas informações. 

Madruga (2004, pg.: 111) indica um roteiro para implementar um CRM, que deve ser 

iniciado por um processo de ‘preparação’. Após essa preparação, devem ser executados os 

passos para a implantação propriamente dita do CRM. Os passos da preparação são: 

Em primeiro lugar, discutir: 

1. O planejamento para ser orientado para o cliente. 

2. A estrutura organizacional das áreas de contato com o cliente. 

3. As estratégias, os processos e procedimentos de negócios para serem alinhados 

com a nova visão. 

4. O foco da organização e a relação com clientes e fornecedores. 

Depois descartar: 

1. Crenças enraizadas que colocam o cliente como o “mal necessário”. 

2. Atitudes gerenciais que levam o subordinado a dependência e falta de 

autonomia. 

3. A idéia de que uma boa propaganda resolve todos os problemas de 

relacionamento e satisfação dos clientes. 

4. A crença de que marketing é sinônimo exclusivamente de criatividade e 

inimigo de controles internos e externos que beneficiam os clientes. 

Depois integrar: 

1. A visão dos sistemas ligados com novos sistemas. 

2. Todos os processos e interface que influenciam de alguma maneira os clientes. 

3. Os pontos de contato com o cliente (sejam em que mídia ou região for). 

4. Treinar as pessoas com a nova visão e com o novo ambiente de mudança para 

que reajam favoravelmente. 

Tal processo de preparação foca necessariamente na construção de um planejamento, 

análise dos processos focados nos clientes, criação de um processo de conscientização da 

importância da nova cultura e integrar os processos. Após o processo de preparação, Madruga 

(2004, pg.: 117) sugere as seguintes etapas para implantar uma solução de CRM: 
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1. Planejamento para implementação – envolvendo prospectar pessoas para o 

projeto, formar uma equipe com integrantes das duas partes, confeccionar 

cronograma inicial e definir local físico, onde serão alocados os computadores, 

servidores, rede de comunicação e ambiente de desenvolvimento do software. 

Nessa etapa é revalidado o papel do sponsor (patrocinador) do projeto. 

2. Treinamento dos recursos internos – treina-se previamente alguns recursos de 

TI e apenas alguns usuários-chaves como forma de garantir que serão 

participativos e colaborativos durante a fase de implementação. 

3. Design e análise da solução – há a realização de reuniões com o usuário final, 

definição de detalhes, definição de telas de trabalho, criação de processos e 

fluxos de informações (workflow), carga de dados no sistema, definição de 

relatórios e dimensionamento de hardware (servidores, micros e redes). 

Mapear quem é indispensável ao projeto, definir o escopo e levantar os 

macroprocessos de negócios são ações típicas dessa fase. 

4. Construção da solução – a solução começa a ser customizada quanto às telas 

usadas por vendedores e atendentes, relatórios gerenciais, novos campos de 

qualificação do contato, rotinas de retaguarda operacional (back-office), 

fraseologias para conversão (scripts) e programação de atividades. 

5. Treinamento do usuário final – até agora o usuário participou do teste do CRM 

e não tem uma idéia clara de como será o seu trabalho com o novo sistema. 

6. Teste e homologação do que foi construído – a área de TI trabalha em três 

servidores de dados diferentes, também denominados ambientes: 

desenvolvimento, homologação e produção. O principal objetivo da fase de 

teste e homologação é validar junto ao usuário se as entregas estão de acordo 

com o projeto, isto é, se as “promessas” realizadas na fase inicial da proposta 

foram cumpridas. 

7. Fase de produção – a empresa já opera a solução nessa etapa. Rotinas de 

backup são realizadas para garantir a segurança dos dados e rotinas de 

sobreaviso para contingências são criadas. 

8. Acompanhamento da produção e relatório final – durante essa fase ocorre o 

ajuste da performance do sistema quanto ao tempo de resposta, verificação das 

tabelas de dados quanto à consistência e verificação da capacidade da 

tecnologia em suportar a pressão das transações diárias. 
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Porém, Madruga (2004, pg.: 141) destaca 12 ameaças que se não forem resolvidas, 

poderão trazer prejuízos a implementação do CRM e das praticas de marketing de 

relacionamento, sendo todas, relacionadas às pessoas na organização. São elas: 

1. Baixo envolvimento da alta cúpula da organização com o projeto; 

2. Baixa participação dos funcionários operacionais; 

3. Sobrevalorização da tecnologia; 

4. Falta de autonomia da equipe operacional perante o cliente; 

5. Centralização excessiva das informações pelas áreas de marketing e TI; 

6. Organização orientada ao produto; 

7. Não saber o que realmente se precisa; 

8. Não planejar o futuro, pelo menos uma parte dele; 

9. Escolha incorreta da empresa que irá desenhar os processos de CRM e treinar 

os canais de relacionamento; 

10. Falta de visão da equipe de implementação; 

11. Falta de incentivo ao usuário; 

12. Engessamento. 

O CRM não é uma solução milagrosa que transformará a empresa de uma hora para 

outra. Ele contribui para se compreender necessidades e gerenciar o relacionamento com 

clientes. Inclusive, ajuda a identificar necessidades ainda não reveladas. As ferramentas 

analíticas permitem que os clientes sejam segmentados, fazendo com que as campanhas sejam 

mais focadas em suas necessidades. O CRM pode gerar por exemplo, uma mala direta 

automaticamente para aqueles clientes que atingiram certo grau de propensão de desistir da 

empresa e, com isso, evitar perda de receita. Os seus recursos são inúmeros. (MADRUGA, 

2004, pg.: 145) 

 

3.3 Conclusão do capítulo 

 

Foram tratados neste capítulo aspectos gerais da gestão de relacionamento com o 

cliente, como conceitos de fidelidade, lealdade, satisfação, assim como a relação que deve se 

considerada em uma estrutura organização com a qualidade percebida. Como agregar valor 

para o cliente, considerando as dimensões que ele julgue necessárias conter no 

produto/serviço. 

Foi abordada também a ferramenta de CRM, detalhando seus conceitos, importância, 

aplicação, perspectivas e alguns modelos práticos de implementação para tomada de decisões. 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo abordaremos a metodologia utilizada para levantamento dos dados, os 

dados coletados na pesquisa com os clientes da CEM por meio de tabelas, assim como a 

análise de cada freqüência e cruzamento. 

 

4.1 Metodologia  

 

Considerando o objetivo da dissertação, foi aplicada uma pesquisa de campo descritiva 

quantitativa por meio de questionário para levantar dados primários junto a alguns clientes da 

CEM. 

O questionário utilizado na pesquisa foi constituído de 33 perguntas, constando 

perguntas estruturadas e não estruturadas, sendo que das estruturadas, foram utilizadas 

perguntas dicotômicas e de múltipla escolha, com a intenção de identificar a receptividade dos 

clientes em utilizar o sistema de acompanhamento de execução das atividades através da 

Web. O questionário sofreu algumas alterações após ser submetido a uma pré-pesquisa, 

elaborada com cerca de 10% do universo a ser pesquisado (cinco empresas). 

Para o desenvolvimento da pesquisa apenas foram considerados os clientes que 

possuíam mão de obra especializada na área elétrica ou mecânica (técnica ou superior), pois 

somente eles terão pleno interesse e possibilidade de interagir com a ferramenta que será 

estruturada. Desta forma, todos os clientes que desenvolveram serviços na CEM em 2010 

foram alvo da pesquisa, com a condição de possuir algum responsável técnico na área elétrica 

e/ou mecânica, totalizando 44 empresas. Caracterizando um senso, não houve caracterização 

de amostra, pois todos os clientes foram pesquisados. 

A pesquisa aconteceu por meio de visitas às empresas e o questionário foi aplicado in 

loco, com exceção de quatro usinas de açúcar e álcool, que por conta da safra, elas estavam 

ajustando as máquinas para iniciar as operações, tornando-se complicado a aplicação in loco, 

sendo desta forma, desenvolvida através de e-mail e telefone. 

Logo em seguida, todos os questionários foram tabulados usando tratamento 

estatístico apropriado mediante utilização do software SPSS, onde foram extraídas as tabelas 

relacionadas às freqüências e principais cruzamentos de variáveis pertinentes aos estudos. 

Após coleta dos dados secundários mediante levantamento bibliográfico, análise dos 

dados da pesquisa e da estrutura da CEM, foi desenvolvido um modelo que proporciona a 

estruturação de uma ferramenta de CRM. 
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4.2 Análise dos dados da pesquisa com os clientes 

 

Nos próximos itens serão apresentadas análises dos dados da pesquisa de campo 

realizada com os clientes da CEM. 

 

4.2.1 Análise das frequências 

 

Tabela 4.1 

Ramo das empresas pesquisadas 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Serviço 15 35,7 35,7 

Indústria 24 57,1 92,9 

Comércio 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Das empresas que compram os serviços da CEM e que possuem profissionais técnicos 

na área de manutenção, a maior quantidade se concentra na área industrial, pois 57,14% das 

empresas pesquisadas são da área de indústria alimentícia, de plástico, de transformação, de 

materiais de higiene, dentre outros tipos, conforme observado na tabela 4.1. 

35,71% das empresas pesquisadas são da área de serviços e apenas 7,14% da área 

comercial. 

 

Tabela 4.2 

Tempo de atuação das empresas pesquisadas no mercado 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Até 5 anos 5 11,9 11,9 

Entre 06 e 10 anos 4 9,5 21,4 

Entre 11 e 15 anos 5 11,9 33,3 

Entre 16 e 20 anos 4 9,5 42,9 

Mais de 21 anos 24 57,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Segundo a tabela 4.2, maior parte dos clientes da CEM possuem mais de 21 anos de 

atuação no mercado, caracterizando 57,14% do total de pesquisados. E por outro lado, os 

outros 42,9% estão “pulverizados” entre clientes que possuem até 15 anos de atuação. 
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Desta forma, pode ser constatada que pouco mais de 21% dos clientes possuem até 10 

anos de atuação, caracterizando uma quantidade considerável de empresas com idade de 

mercado relativamente pequena. 

Além desses percentuais, observa-se ainda na tabela 4.2 que 11,90% dos clientes 

possuem entre 11 e 15 anos de atuação e 9,52% com 16 a 20 anos. 

 

Tabela 4.3 

Municípios onde se situam as empresas pesquisadas 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Maceió 31 73,8 73,8 

Marechal Deodoro 3 7,1 81,0 

Rio Largo 3 7,1 88,1 

Penedo 1 2,4 90,5 

São Luiz do Quitunde 1 2,4 92,9 

Matriz de Camaragibe 1 2,4 95,2 

Coruripe 1 2,4 97,6 

Coqueiro Seco 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Considerando que a CEM está situada em Maceió, na parte alta da cidade, quase 74% 

dos clientes pesquisados são de Maceió, mas atende também algumas empresas no Pólo 

Industrial de Marechal Deodoro (7,14% dos entrevistados), algumas empresas no aeroporto 

internacional do Estado, situado no município de Rio Largo (7,14%) e algumas outras em 

outros municípios como observado na tabela acima, conforme elencado na tabela 4.3. 

Aproximadamente 17% das empresas pesquisadas atuam em municípios (Marechal 

Deodoro, Rio Largo e Coqueiro Seco) próximos a Maceió (a mais ou menos 30 km de 

distância). 

 

Tabela 4.4 

 Tempo que as empresas pesquisadas executam serviços com a CEM 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Há cerca de 1 ano 6 14,3 14,3 

Entre 02 e 05 anos 14 33,3 47,6 

Entre 06 e 10 anos 12 28,6 76,2 

Entre 11 e 15 anos 7 16,7 92,9 

Mais de 16 anos 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 



Capítulo 4                                                                                                     Pesquisa de campo e análise dos dados 

51 
 

Conforme apresentado na tabela 4.4, 47,6% das empresas pesquisadas executam 

serviços com a CEM há cerca de 05 anos, ou seja, quase metade das empresas pesquisadas 

são clientes relativamente recentes, o que chama atenção quando se considera que a CEM 

possui quase 20 anos de mercado. 

Por outro lado, 7,14% já desenvolvem trabalhos com a CEM há mais de 16 anos, que 

seriam os clientes mais antigos, acompanhando a empresa desde sua fundação. Desta forma, 

é consideravelmente pequena a quantidade de clientes “antigos”. 

Mas caso seja considerado que clientes antigos acompanhem a empresa há pelo menos 

metade do seu tempo de formação, teríamos que 24% do total de pesquisados são clientes da 

CEM há mais de 11 anos. 

E 28,57% estão com a CEM entre 06 e 10 anos. 

 

 Tabela 4.5  

Serviços que as empresas pesquisadas executam na CEM 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Motores 12 28,6 28,6 

Motores e Bombas 16 38,1 66,7 

Motores, Bombas e Geradores 12 28,6 95,2 

Motores e Geradores 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

A maior demanda de serviços da CEM é por motores, pois todos os clientes solicitam 

serviços em seus motores, mas há uma quantidade considerável de empresas pesquisadas que 

solicitam serviços em bombas (cerca de 66%), e cerca de 33% também em geradores, 

conforme demonstra a tabela 4.5 

Desta forma, o “carro-chefe” da CEM é desenvolvimento de serviços em motores, 

uma vez que 28,57% das empresas pesquisadas demandam serviços apenas em motores. 

 

Tabela 4.6 

Sexo dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Masculino 42 100,0 100,0 

Fonte: O autor (2011) 

A tabela 4.6 mostra que todos os funcionários que respondem pela área de 

manutenção, gerenciando atividades nos motores/bombas/geradores são do sexo masculino. 

Nenhuma mulher das empresas pesquisadas trabalha nessa área. 
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Tabela 4.7 

Idade dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

De 18 a 30 anos 7 16,7 16,7 

De 31 a 40 anos 17 40,5 57,1 

de 41 a 50 anos 9 21,4 78,6 

de 51 a 60 anos 9 21,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Quando considerada a idade dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores, 

prevalece os que possuem entre 31 a 40 anos com 40,5% do total de pesquisados, conforme 

demonstrado na tabela 4.7. 

21,43% dos pesquisados possuem entre 42 a 50 anos e é o mesmo percentual para os 

que possuem entre 51 a 60 anos. 

Ainda na tabela 4.7, pode ser observado um percentual relativamente pequeno para 

funcionários com no máximo 30 anos (cerca de 17%), mas a quantidade de jovens técnicos na 

área de manutenção das empresas clientes da CEM é considerável, pois 57% dos pesquisados 

possuem no máximo 40 anos de idade. 

 

Tabela 4.8 

Formação escolar dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Nível Médio 5 11,9 11,9 

Formação Técnica 14 33,3 45,2 

Formação Superior 21 50,0 95,2 

Pós-Graduação 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

A tabela 4.8 mostra que de todos os pesquisados, se sobressai os que possuem 

formação superior, com 50%, sendo tais formações essencialmente derivadas das áreas de 

engenharia elétrica, civil e mecânica. 

Mas é expressiva a quantidade de gestores na área técnica, sobressaindo-se os com 

formação em mecânica e eletrotécnica (cerca de 33%). 

11,90% do total de pesquisados possuem apenas o nível médio. 
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Tabela 4.9 

Cargo dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Diretor 1 2,4 2,4 

Gerente 15 35,7 38,1 

Supervisor 13 31,0 69,0 

Não possui cargo 2 4,8 73,8 

Outro 11 26,2 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

35,71% dos responsáveis pelas atividades de manutenção de 

motores/bombas/geradores possuem cargo de gerente, ou seja, ocupam cargos de nível 

tático/estratégico significativo, conforme observado na tabela 4.9, e cerca de 30,95% em 

cargos supervisão, caracterizando funções mais operacionais, porém, os próprios gerentes e 

supervisores são os responsáveis por intermediar os serviços com a CEM. 

Uma quantidade considerável está em outros cargos que não seja de direção, gerência 

e supervisão (cerca de 26%) e 4,76% não possuem cargos, tendo as responsabilidades pelos 

equipamentos delegadas por seus superiores. 

Apenas 2,38% dos pesquisados possui cargo de diretoria, com responsabilidades 

puramente estratégicas. 

Pode ser observado que as atividades da área de manutenção das empresas pesquisadas 

possuem uma importância significativa, a ponto de estarem sob responsabilidade dos gestores 

de departamentos estratégicos. 

 

Tabela 4.10 

Verificação se o responsável pelos motores/bombas/geradores é o responsável pelas 
operações produtivas 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 17 40,5 40,5 

Não 25 59,5 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

A importância considerável dada às atividades da área de manutenção, área 

relacionada aos motores/bombas/geradores, fica evidente quando se verifica que 40,48% dos 

pesquisados (os responsáveis pelos motores/bombas/geradores) são também os responsáveis 

pela área de operações produtivas (produção ou execução direta dos serviços da empresa), 

conforme verificado na tabela 4.10 
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59,52% dos pesquisados não são responsáveis pelas áreas de produção, ficando quase 

sua totalidade como responsáveis pela área de manutenção/elétrica. 

 

Tabela 4.11 

Verificação se o responsável por intermediar a contratação dos serviços da CEM é o 
responsável pela definição da contratação 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sempre 29 69,0 69,0 

As vezes 10 23,8 92,9 

Nunca 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Constata-se na tabela 4.11 que 69% dos entrevistados que possuem contato direto com 

a CEM são os que definem as contratações dos serviços, ou seja, possuem autonomia para 

contratar. São os responsáveis pelos equipamentos e controlam a execução dos serviços. 

Desta forma, pode ser caracterizado que o responsável pelos motores/bombas/geradores 

devem ser sempre o “alvo” das ações de fidelização, pois a decisão final é sempre dele. 

23,8% do total dos pesquisados que estão diretamente ligados a execução dos serviços, 

às vezes decidem pela contratação de tais serviços. E apenas 7,1% nunca decidem pela 

contratação, sendo a responsabilidade de outro funcionário e/ou departamento. 

Pode ser constatado o grande percentual de autonomia que os responsáveis pelos 

motores/bombas/geradores possuem de contratar a empresa que eles acham que execute o 

melhor serviço. 

Desta forma, pode ser constatado que quase metade dos responsáveis pelos 

motores/bombas/geradores são responsáveis pela área de produção, em torno de 40% ocupam 

cargos consideravelmente estratégicos e boa parte deles (cerca de 70%) definem a contratação 

dos serviços. 

Tabela 4.12 

Nível de participação na contratação dos serviços da CEM por parte dos responsáveis pelos 
motores/bombas/geradores que não possui total autonomia 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais p/ os que ñ 
possuem autonomia (%) 

Percentuais 
Acumulados (%) 

Grande 4 9,5 30,8 30,8 

Regular 8 19,0 61,5 92,3 

Nenhuma 1 2,4 7,7 100,0 

Total 13 31,0 100,0  
Possuem autonomia 29 69,0   
Total 42 100,0   

Fonte: O autor (2011) 
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Considerando o percentual de funcionários que “as vezes” fazem a intermediação dos 

serviços com a CEM, cerca de 31% deles possuem uma grande interferência nessa definição 

de contratação. Cerca de 62% possuem uma interferência regular e cerca de 8% nenhuma 

interferência. Tais informações podem ser observadas na tabela 4.12. 

 

Tabela 4.13 

Se a empresa pesquisada possui certificação de qualidade 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 25 59,5 59,5 

Não 17 40,5 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Uma quantidade considerável das empresas que são clientes da CEM já possuem 

certificação de qualidade, conforme pode ser observado na tabela 4.13. esse percentual 

representa mais da metade das empresas pesquisadas, ou seja, 59,5%. 40,5% ainda não 

possuem. 

 

Tabela 4.14 

Se a empresa possui interesse em obter certificação de qualidade 

  Frequências 
Percentuais 

(%) 
% dos que não 

possuem certificação 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Não possuem 
certificação 
de qualidade 

Sim 11 26,2 64,7 64,7 

Não 5 11,9 29,4 94,1 

Talvez 1 2,4 5,9 100,0 

Total 17 40,5 100,0  
Já possuem certificação 
de qualidade 

25 59,5   

Total 42 100,0   

Fonte: O autor (2011) 

 

A tabela 4.14 mostra que 59,5% dos entrevistados já possuem certificação de 

qualidade, mas 40,5% ainda não. Considerando esses 40,5% como 100%, pode ser constatado 

que 64,7% dos 40,5% que não possuem certificação, tem interesse em obtê-la e 29,4% não 

possuem, pelo menos agora, esse interesse. 5,8% está na dúvida, opinando que talvez inicie 

um processo de certificação. 
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Tabela 4.15 

Opinião da empresa pesquisada se faz diferença no momento da contratação seus fornecedores possuírem 
certificação de qualidade 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim, pois não contratamos caso não tenha 7 16,7 16,7 

Sim, mas contratamos caso não tenha 30 71,4 88,1 

Não faz nenhuma diferença 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Uma quantidade significativa de empresas vê diferença em contratar fornecedores com 

certificação de (88,1% do total de pesquisadas) desejando um serviço/produto melhor, 

conforme demonstrado na tabela 4.15. 

71,4% do total de empresas pesquisadas querem um fornecedor que tenha certificação, 

mas podem contratar caso não tenha. Já 16,6% das empresas não contratam mais fornecedores 

que não possuam certificação. 

Apenas cerca de 12% dos pesquisados não vêem diferença nenhuma em contratar caso 

não tenha certificação. 

 

Tabela 4.16 

Se o entrevistado tem acesso a computador durante o expediente 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais Acumulados 

(%) 

Sim 42 100,0 100,0 

Fonte: O autor (2011) 

Todas as empresas, conforme tabela 4.16, disponibilizam aos responsáveis pelos 

motores/bombas/geradores (100%) computador para que executem suas atividades durante o 

expediente. 

 

Tabela 4.17 

Se o entrevistado tem acesso a internet durante o expediente 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 41 97,6 97,6 

Não 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Conforme tabela 4.17, quase todos os entrevistados (97,6%) possuem disponibilidade 

de internet durante o expediente para que possam executar suas funções. 

Apenas 2,38% deles não possuem. 
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Tabela 4.18 

Frequência com que o entrevistado acessa a internet diariamente 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

No máximo uma vez 1 2,4 2,4 

Entre duas e cinco vezes 7 16,7 19,0 

Entre seis e dez vezes 7 16,7 35,7 

Muitas vezes, não dá para contar 25 59,5 95,2 

Não acesso diariamente 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Considerando a tabela 4.18, pode ser constatado que mais da metade dos entrevistados 

acessam a internet muitas vezes por dia durante o expediente (cerca de 60%). 16,6% dos 

entrevistados acessam internet entre duas e cinco vezes. Tal percentual também está 

relacionado aos que acessam entre seis e dez vezes. 

Desta forma, pode ser observado que a uma freqüência considerável de utilização do 

computador para visualizar a web. 

Por outro lado, um percentual consideravelmente baixo acessa no máximo uma vez 

por dia (2,3%) e 4,7% não acessa diariamente. 

 

Tabela 4.19 

Frequência na opinião do pesquisado quanto à existência de transparência dos 
fornecedores nas relações com sua empresa 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sempre 12 28,6 28,6 

Quase sempre 20 47,6 76,2 

As vezes 8 19,0 95,2 

Quase nunca 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

47,6% dos entrevistados acreditam que seus fornecedores quase sempre estabelecem 

uma relação de transparência com suas empresas, caracterizando desta forma uma certa 

alternância quanto ao posicionamento dos fornecedores diante das empresas como mostra a 

tabela 4.19. 

Mas uma quantidade considerável (28,6%) acredita que sempre seus fornecedores 

estabelecem uma relação transparente, e por outro lado, 19% acreditam que essa transparência 

às vezes aparece entre eles. 



Capítulo 4                                                                                                     Pesquisa de campo e análise dos dados 

58 
 

Ainda conforme a tabela 4.19, pode ser verificado que uma quantidade pequena (cerca 

de 5%) acredita que nunca os fornecedores criam uma relação de transparência com suas 

empresas. 

 

Tabela 4.20 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor proporcionar 
total visualização da execução dos serviços como forma de estabelecimento de uma ótima 

relação entre eles 

 
Frequências Percentuais (%) 

Percentuais 
Acumulados (%) 

Nota 1 7 16,7 16,7 

Nota 2 9 21,4 38,1 

Nota 3 6 14,3 52,4 

Nota 4 6 14,3 66,7 

Nota 5 2 4,8 71,4 

Nota 6 2 4,8 76,2 

Nota 7 4 9,5 85,7 

Nota 8 4 9,5 95,2 

Nota 9 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 
Estatísticas 

Média 3,98 

Mediana 3,00 

Moda 2 

Desvio Padrão 2,542 

Fonte: O autor (2011) 

 

Apesar de uma variação considerável entre as notas atribuídas pelos entrevistados para 

essa variável (desvio padrão = 2,542), pode ser analisado que a de maior incidência foi a nota 

2, caracterizando um grau de importância elevado para 21,43% dos entrevistados, porém, 

devido à elevada variação, a média da nota ficou em torno de 4, conforme pode ser ressaltado 

na tabela 4.20. 

Pode ser observado que a visualização da execução dos serviços como forma de 

estabelecer uma ótima relação com os fornecedores tem uma grande importância para cerca 

de 38% dos entrevistados com atribuições de notas 1 e 2. 
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Tabela 4.21 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor proporcionar uma 
maior disposição para atender ou assessorar prontamente sua empresa na prestação do serviço 

como forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Nota 1 8 19,0 19,0 

Nota 2 3 7,1 26,2 

Nota 3 9 21,4 47,6 

Nota 4 4 9,5 57,1 

Nota 5 6 14,3 71,4 

Nota 6 4 9,5 81,0 

Nota 7 4 9,5 90,5 

Nota 8 1 2,4 92,9 

Nota 9 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 

Estatísticas 

Média 4,14 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desvio Padrão 2,425 

Fonte: O autor (2011) 

Como pode ser constatado na tabela 4.21, 21,43% do total de entrevistados, a nota 3 

foi a mais considerada para a variável “disposição para atender ou assessorar prontamente o 

cliente”, apesar da variação entre outras notas também ter sido considerável (desvio padrão de 

2,425). Tal alteração proporcionou que cerca de 19% tenha considerado nota 1 para tal 

variável (segundo maior percentual de pesquisados). 

Todas as notas foram consideradas pelos pesquisados, em maior ou menor quantidade 

de importância, ficando a média das notas em 4,14. 

Tabela 4.22 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade dos empregados do 
fornecedor proporcionarem segurança ao transmitir conhecimento como forma de 

estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Nota 2 1 2,4 2,4 

Nota 3 2 4,8 7,1 

Nota 4 3 7,1 14,3 

Nota 5 5 11,9 26,2 

Nota 6 7 16,7 42,9 

Nota 7 7 16,7 59,5 

Nota 8 11 26,2 85,7 

Nota 9 6 14,3 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 
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Estatísticas 

Média 6,62 

Mediana 7,00 

Moda 8 

Desvio Padrão 1,847 

Fonte: O autor (2011) 

Tal variável recebeu dos entrevistados notas altas, podendo ser caracterizado para tal 

variável um grau de importância muito pequeno, onde 26,19% dos pesquisados, ou seja, 

maior quantidade, atribuíram nota 8, porém, a média ficou com a nota 6,62, conforme tabela 

4.22. 

Tabela 4.23 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor possuir 
intenção de contribuir de forma apropriada para a solução da sua situação como 

forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 
Frequências Percentuais (%) 

Percentuais 
Acumulados (%) 

Nota 2 5 11,9 11,9 

Nota 3 1 2,4 14,3 

Nota 4 1 2,4 16,7 

Nota 5 2 4,8 21,4 

Nota 6 7 16,7 38,1 

Nota 7 6 14,3 52,4 

Nota 8 10 23,8 76,2 

Nota 9 10 23,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 
Estatísticas 

Média 6,69 

Mediana 7,00 

Moda 8a 

Desvio Padrão 2,268 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Fonte: O autor (2011) 

Possuir intenção de contribuir de forma apropriada para a solução dos problemas dos 

clientes é a variável que obteve as “piores” notas para os pesquisados, com 23,81% atribuindo 

nota 8 e 23,81% atribuindo nota 9. Desta forma, cerca de 48% do total de entrevistados 

consideraram para tal variável, as duas últimas notas na escala de importância, como mostra a 

tabela 4.23. 

O desvio padrão ficou consideravelmente elevado, com percentuais significativos de 

notas 1 e 6, puxando desta forma, a média para nota 6,69. 
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Tabela 4.24 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor se 
comunicar de forma eficiente com sua empresa como forma de estabelecimento de 

uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Nota 1 1 2,4 2,4 

Nota 3 4 9,5 11,9 

Nota 4 2 4,8 16,7 

Nota 5 9 21,4 38,1 

Nota 6 3 7,1 45,2 

Nota 7 5 11,9 57,1 

Nota 8 5 11,9 69,0 

Nota 9 13 31,0 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 

Estatísticas 

Média 6,57 

Mediana 7,00 

Moda 9 

Desvio Padrão 2,243 

Fonte: O autor (2011) 

Considerando as informações na tabela 4.24, pode ser constatado que cerca de 31% do 

total de pesquisados atribuíram nota 9 para tal variável, considerando que o grau de 

importância é baixíssimo. Mas diante de um desvio padrão relativamente alto (2,243), a média 

das notas caiu para 6,57, pois um percentual significativo de pesquisados (21,43%) 

consideraram a nota 5 para a comunicação eficiente do fornecedor com sua empresa como 

forma de estabelecer uma ótima relação com ele. 

 

Tabela 4.25 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor proporcionar um 
preço baixo como forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais Acumulados 

(%) 

Nota 1 4 9,5 9,5 

Nota 2 4 9,5 19,0 

Nota 3 3 7,1 26,2 

Nota 4 5 11,9 38,1 

Nota 5 7 16,7 54,8 

Nota 6 5 11,9 66,7 

Nota 7 4 9,5 76,2 

Nota 8 7 16,7 92,9 

Nota 9 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 
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Estatísticas 

Média 5,17 

Mediana 5,00 

Moda 5a 

Desvio Padrão 2,459 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Fonte: O autor (2011) 

Pode ser observada uma variação considerável (desvio padrão de 2,459) nas notas 

atribuídas ao preço baixo como fator de estabelecimento de uma boa relação com seus 

fornecedores, sendo as notas 5 (16,67% do total de pesquisados) e 8 (16,67% do total de 

pesquisados) as que mais foram apontadas. Desta forma, pode ser caracterizada como uma 

variável que não possui um grau de importância elevado para as empresas pesquisadas, pois a 

média, com tais variações ficou em 5,17, conforme tabela 4.25. 

Tabela 4.26 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor cumprir os 
prazos de entrega como forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais Acumulados 

(%) 

Nota 1 7 16,7 16,7 

Nota 2 13 31,0 47,6 

Nota 3 10 23,8 71,4 

Nota 4 7 16,7 88,1 

Nota 5 2 4,8 92,9 

Nota 6 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 

Estatísticas 

Média 2,83 

Mediana 3,00 

Moda 2 

Desvio Padrão 1,413 

Fonte: O autor (2011) 

Apesar da maior parte dos entrevistados (cerca de 31%) ter atribuído nota 2 para 

cumprimento de prazos como variável que os fornecedores devem possuir para se estabelecer 

ótima relação com sua empresa, as variações entre as demais notas foi a menor entre todas as 

variáveis, assim como a média entre as notas foi de 2,8, como mostra a tabela 4.26. 

Nenhum entrevistado atribuiu nota acima de 7, bem como as notas entre 5 e 6 tiveram 

um percentual consideravelmente baixo. 

71,4% do total de entrevistados atribuíram notas até 3, caracterizando uma 

importância elevadíssima para essa variável. 
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Tabela 4.27 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor 
proporcionar garantia dos serviços prestados como forma de estabelecimento de 

uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Nota 1 8 19,0 19,0 

Nota 2 3 7,1 26,2 

Nota 3 3 7,1 33,3 

Nota 4 5 11,9 45,2 

Nota 5 7 16,7 61,9 

Nota 6 4 9,5 71,4 

Nota 7 6 14,3 85,7 

Nota 8 3 7,1 92,9 

Nota 9 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

 

Estatísticas 

Média 4,64 

Mediana 5,00 

Moda 1 

Desvio Padrão 2,564 

Fonte: O autor (2011) 

A variável que obteve maior quantidade de notas de maior grau de importância (nota 

1) com 19% do total de entrevistados, conforme pode ser observado na tabela 4.27, também 

foi a que obteve maior grau de variação entre as notas, com desvio padrão de 2,564, a ponto 

da média se aproximar da nota 5. 

Tal variável recebeu todas as notas, com um percentual considerável para o grau de 

importância 5 e 7(16,67% e 14,29% do total de entrevistados respectivamente), bem próximos 

ao da nota 1. 

Tabela 4.28 

Grau de importância do entrevistado quanto à possibilidade do fornecedor proporcionar qualidade da matéria-
prima utilizada como forma de estabelecimento de uma ótima relação entre eles 

 Frequências Percentuais (%) Percentuais Acumulados (%) 

Nota 1 7 16,7 16,7 

Nota 2 4 9,5 26,2 

Nota 3 4 9,5 35,7 

Nota 4 9 21,4 57,1 

Nota 5 2 4,8 61,9 

Nota 6 7 16,7 78,6 

Nota 7 7 16,7 95,2 

Nota 8 1 2,4 97,6 

Nota 9 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

         Fonte: O autor (2011) 
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Estatísticas 

Média 4,31 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desvio Padrão 2,279 

Fonte: O autor (2011) 

Proporcionar matéria-prima de qualidade como forma estabelecer uma ótima relação 

com os clientes obteve uma considerável uniformidade nas variações das notas, sendo a nota 4 

a que mais saiu, com 21,43% dos entrevistados, como pode ser observado na tabela 4.28. 

Devido a essa uniformidade, a média ficou em 4,31. 

Pouquíssimos pesquisados atribuíram notas 8 e 9 para tal variável (apenas 2,38% para 

ambas as notas). 

 

Tabela 4.29 

Opinião do entrevistado se já teve interesse em saber se seus fornecedores estavam executando os 
serviços corretamente em seus motores/bombas/geradores 

 
Frequências Percentuais (%) 

Percentuais 
Acumulados (%) 

Sim, sempre tive esse interesse 27 64,3 64,3 

Sim, já tive algumas vezes 10 23,8 88,1 

Nunca tive 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Segundo a tabela 4.29, 64,3% do total de entrevistados sempre tiveram interesse em 

saber se seus fornecedores estão executando os serviços em seus motores/bombas/geradores. 

23,8% já tiveram algumas vezes e apenas 11,9% nunca tiveram. 

Sendo assim, cerca de 88% do total de entrevistados tiveram, mesmo que não 

constantemente, interesse de saber como os fornecedores estavam processando os serviços em 

seus equipamentos. 

 

Tabela 4.30 

Opinião do entrevistado se acredita que os prestadores de serviço sempre utilizam 
matéria-prima de qualidade 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 20 47,6 47,6 

Não 18 42,9 90,5 

Não sei 4 9,5 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 
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Há um equilíbrio considerável entre os entrevistados quanto à crença de que os 

fornecedores sempre utilizam matéria-prima de qualidade, pois 47,6% deles acreditam que 

sempre utilizam e 42,9% acreditam que não, conforme tabela 4.30. 

Desta forma, pode ser observado que um percentual considerável de responsáveis 

pelos motores/bombas/geradores não acredita em seus fornecedores. 

Apenas 9,5% não sabem se os fornecedores utilizam matéria-prima de qualidade em 

seus motores/bombas/geradores. 

 

Tabela 4.31 

Opinião do entrevistado se gostaria de acompanhar a execução dos seus serviços a 
qualquer momento do seu próprio escritório 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 32 76,2 76,2 

Não 3 7,1 83,3 

Tanto faz 7 16,7 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

A intenção de poder acompanhar o desenvolvimento dos serviços em seus 

motores/bombas/geradores do próprio escritório e a qualquer momento é de interesse de 

76,2% do total de entrevistados, como mostra a tabela 4.31. 

Um percentual consideravelmente baixo não tem esse interesse (7,14% dos 

entrevistados) e 16,67% tanto faz ter ou não essa possibilidade. 

 

Tabela 4.32 

Principal falha dos fornecedores na opinião dos responsáveis pelos motores/bombas/geradores 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Má qualidade dos serviços 9 21,4 21,4 

Preços elevados 2 4,8 26,2 

Falta de transparência nas relações 10 23,8 50,0 

Descumprimento dos prazos acordados 19 45,2 95,2 

Falta de garantia na prestação dos serviços 1 2,4 97,6 

Não vejo maiores problemas nos meus fornecedores 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Segundo a tabela 4.32, 45,2%, os pesquisados apontam como principal falha dos seus 

fornecedores o descumprimento dos prazos acordados, caracterizando maior parte dos 

entrevistados, e transparência nas relações como segunda falha mais apontada, totalizando 

23,81% do total de entrevistados. 
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Má qualidade na execução dos serviços é a terceira falha mais apontada pelos 

entrevistados (21,43% do total de entrevistados). 

Um pequeno percentual de entrevistados, ainda conforme a tabela 4.32, aponta preços 

elevados como falha de seus fornecedores (4,76%) e apenas 2,38% considera falta de garantia 

na prestação dos serviços a principal falha dos fornecedores. 

 

Tabela 4.33 

Opinião do responsável pelos motores/bombas/geradores se sentiria maior segurança no 
prestador de serviço caso ele mostrasse como executa os serviços 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim, me sentiria 33 78,6 78,6 

Seria bom, mas tanto faz 2 4,8 83,3 

Não vai fazer diferença 7 16,7 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

78,6% dos entrevistados informam que se sentiriam mais seguros caso o prestador de 

serviço mostrasse como executa os serviços em seus equipamentos, segundo a tabela 4.33. 

16,67% apontam que não faria diferença saber como o serviço estava sendo executado 

e 4,76% acredita que seria bom, mas tanto faz saber. 

 

Tabela 4.34 

Se o entrevistado acha que a CEM já executou algum serviço que o tenha 
desapontado 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 5 11,9 11,9 

Não 29 69,0 81,0 

Não lembra 8 19,0 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Os dados da tabela 4.34 aponta que a CEM goza de uma boa imagem quanto à 

execução de serviços dentro das expectativas dos clientes, pois 69% dos pesquisados nunca 

ficaram desapontados com os serviços executados pela CEM. 

11,9% deles apontam que já ficaram desapontados com serviços executados pela 

CEM, e cerca de 19% não lembram de terem recebido serviços fora dos padrões esperados 

por eles. 

Desta forma, pode ser observado um percentual consideravelmente baixo de empresas 

que já estiveram desapontadas com a prestação dos serviços da CEM. 
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Tabela 4.35 

Se o entrevistado já executou algum serviço com outra empresa sem ser a CEM 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim 30 71,4 71,4 

Não 11 26,2 97,6 

Não lembra 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Apesar do baixíssimo percentual de desapontamentos das empresas pesquisadas diante 

da execução de serviços por parte da CEM, pode ser constatado na tabela 4.35 que 71,5% 

delas já executaram serviços com outras empresas. 

26,19% do total de entrevistados nunca executaram serviços com outras empresas, 

mantendo-se fieis a CEM, e apenas 2,38% não lembra. 

Desta forma, pode ser observado que não há fidelidade total entre as empresas e a 

CEM, apesar do percentual de considerável de empresas que sempre fizeram serviços com 

Comercial Eletro Motores. 

 

Tabela 4.36 

Valores que o entrevistado acredita serem importantes nos fornecedores para existir uma relação de fidelidade 

 Frequências 
Percentuais 

(%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Cumprimento dos prazos e Transparência na execução dos serviços 11 26,2 26,2 

Cumprimento dos prazos e preços baixos 7 16,7 42,9 

Cumprimento dos prazos e Utilização de MP de qualidade 15 35,7 78,6 

Marca reconhecida e Transparência na execução dos serviços 6 14,3 92,9 

Cumprimento dos prazos e boa tecnologia 1 2,4 95,2 

Boa tecnologia e Utilização de MP de qualidade 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Para existir uma relação de fidelidade entre as empresas pesquisadas e as prestadoras 

de serviços, foi relatado por 35,7% delas que deve haver cumprimento dos prazos e utilização 

de matéria-prima de qualidade, como mostra a tabela 4.36. 

26,2% do total de entrevistados apontam que deve existir cumprimento dos prazos e 

transparência na execução dos serviços. 

Pode ser observado que o valor ‘cumprimento dos prazos’ é o mais apontado por 

quase todas as empresas pesquisadas, pois 16,7% apontam cumprimento dos prazos e preços 

baixos como fatores primordiais para fazer existir uma relação de fidelidade. 

Marca reconhecida e boa tecnologia também são apontadas como fatores importantes, 

mas por um percentual menor de pesquisados. 
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Tabela 4.37 

Opinião do entrevistado quanto a possibilidade de existência de fidelidade entre empresas e clientes 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim, com certeza 25 59,5 59,5 

Sim, mas é muito difícil 15 35,7 95,2 

Não, pois o mercado só pensa em preços 
baixos 

2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

Pode ser observado na tabela 4.37 que 59,5% das empresas pesquisadas acreditam que 

pode existir com certeza fidelidade entre empresas. 35,71% apontam que há possibilidade, 

mas é muito difícil e 4,76% acredita que não, pois o mercado só pensa em preços baixos. 

Desta forma pode ser constatado que cerca de 40% não consegue enxergar fidelidade 

facilmente nos relacionamentos entre as empresas e clientes atualmente. 

 

Tabela 4.38 

Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a visualização 
completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e outras informações, no 

momento que ele desejar 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Faria total diferença. Contrataria com certeza 21 50,0 50,0 

Faria diferença. Poderia até contratar 9 21,4 71,4 

Não faria muita diferença 9 21,4 92,9 

Não faria diferença alguma 2 4,8 97,6 

Não sei 1 2,4 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

50% das empresas pesquisas apontam que faria total diferença no momento da 

contratação dos serviços caso a CEM possibilitasse a visualização da execução dos seus 

serviços por meio da internet, pois os mesmos contratariam com certeza a Comercial Eletro 

Motores com a intenção de visualizar os laudos, relatórios e indicadores durante o processo de 

prestação de serviços, mediante informações observadas na tabela 4.38. 

21,43% deles acreditam que faria diferença, mas poderia não contratar, e o mesmo 

percentual (21,43%) informaram que não faria muita diferença essa disponibilização para 

efetuarem a contratação dos serviços 

Um percentual consideravelmente baixo (4,8%) não visualiza tal possibilidade como 

diferencial e 2,38% não souberam opinar. 
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Tabela 4.39 

Opinião do entrevistado se abriria mão de um preço menor para ter possibilidade de 
visualizar o desenvolvimento dos seus serviços de qualquer lugar e a qualquer tempo 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Sim, pagaria 11 26,2 26,2 

Sim, mas não seria sempre 13 31,0 57,1 

Não, mas seria bom 16 38,1 95,2 

Não, Pois não me interessa 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

38% dos entrevistados não abririam mão de um preço menor para ter possibilidade de 

visualizar a execução de seus serviços como aponta a tabela 4.39. Por outro lado, 31% 

pagaria, mas não seria sempre e 26,2% pagaria para poder verificar como os fornecedores 

estão executando os serviços em seus motores/bombas/geradores. 

Pode ser observado que mesmo a maioria apontando que não pagaria mais por esse 

serviço, mas gostariam de visualizar o desenvolvimento dos serviços em seus 

motores/bombas/geradores. Desta forma, essa possibilidade de visualização dos serviços a 

qualquer momento e de qualquer lugar parece ser agradável para quase todos os gestores 

pesquisados independente de pagarem ou não por ela. 

 

Tabela 4.40 

O que levou o entrevistado a fazer serviços com a CEM 

 Frequências Percentuais (%) 
Percentuais 

Acumulados (%) 

Confiança nos técnicos 7 16,7 16,7 

Confiança na execução dos serviços no prazo 4 9,5 26,2 

Ser assistente autorizado WEG 15 35,7 61,9 

Confiança nos técnicos e no prazo de entrega 6 14,3 76,2 

Confiança nos técnicos e na matéria-prima 
utilizada 

6 14,3 90,5 

Ser assistente WEG e Presteza no atendimento 4 9,5 100,0 

Total 42 100,0  

Fonte: O autor (2011) 

A tabela 4.40 demonstra que boa parte dos entrevistados apontaram que executam 

serviços na CEM pelo fato dela ser assistente autorizado WEG e 16,7% por confiar nos seus 

técnicos. 

Tais fatores (ser assistente WEG e confiança nos técnicos) se repetem nas outras 

opções respondidas pelos pesquisados. 
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Além desses dois fatores, outros que foram apontados como motivos de escolherem a 

CEM como empresa para desenvolver seus serviços foi confiança na execução dos serviços, 

matéria-prima utilizada pela CEM e presteza na entrega dos serviços. 
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4.2.2 Análise dos cruzamentos 

 

Os cruzamentos são a intersecção entre mais de uma variável, proporcionando a 

compreensão de um fenômeno relacionado a uma variável em detrimento a outra. (por 

exemplo: quantidade de mulheres que possuem até 20 anos. Deve neste caso, efetuar o 

cruzamento das variáveis ‘sexo’ e ‘idade’) Os cruzamentos se justificam pela necessidade de 

melhor entender situações entre variáveis, podendo assim, extrair melhores análises dos dados 

colhidos na pesquisa de campo. 

 

Tabela 4.41 

CRUZAMENTO das questões “Ramo das empresas pesquisadas” e “Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a visualização 
completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e outras informações, no momento que ele desejar” 

   Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a 
visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e 

outras informações, no momento que ele desejar 

Total 
   Faria total diferença. 

Contrataria com certeza 
Faria diferença. 

Poderia até contratar 
Não faria muita 

diferença 
Não faria 

diferença alguma Não sei 

Ramo das 
empresas 

pesquisadas 

Serviço 

Frequências 14 1 0 0 0 15 

% da variável da LINHA 93,3% 6,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 66,7% 11,1% ,0% ,0% ,0% 35,7% 

% do Total 33,3% 2,4% ,0% ,0% ,0% 35,7% 

Indústria 

Frequências 6 6 9 2 1 24 

% da variável da LINHA 25,0% 25,0% 37,5% 8,3% 4,2% 100,0% 

% da variável da COLUNA 28,6% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 57,1% 

% do Total 14,3% 14,3% 21,4% 4,8% 2,4% 57,1% 

Comércio 

Frequências 1 2 0 0 0 3 

% da variável da LINHA 33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 4,8% 22,2% ,0% ,0% ,0% 7,1% 

% do Total 2,4% 4,8% ,0% ,0% ,0% 7,1% 

Total 

Frequências 21 9 9 2 1 42 

% da variável da LINHA 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 

Conforma tabela 4.41, 35,7% do total de entrevistados são do ramo de serviços, e 

desse percentual, 93,3% apontaram que faria total diferença a CEM proporcionar a 

possibilidade deles visualizarem a execução de seus serviços por meio da internet. Então, 

quase totalidade das empresas de serviços aprova essa possibilidade, pois apenas 6,7% delas 

acreditam que não faria tanta. 

Quando observado as empresas do ramo da indústria, que representaram 57,1% do 

total de pesquisadas verifica-se que 25% delas acreditam que contrataria com certeza. Outros 

25% poderiam até contratar. E expressivos 37,5% das indústrias acham que não faria muita 

diferença esse serviço. Apenas 8,3% não vêem importância alguma. 
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33% de todas as empresas pesquisadas são do ramo do serviço e observa um 

significado importantíssimo na possibilidade de enxergar a execução de suas atividades pela 

internet a qualquer momento. Por outro lado, 21,4% do total de empresas acreditam que não 

faria muita diferença e são do ramo da indústria. 

De todas as empresas que acreditam que esse serviço faria total diferença (50% do 

total de empresas pesquisadas), 66,7% são do ramo de serviço e 28,6% é da indústria. 

Desta forma, pode ser observada a total receptividade das empresas do ramo de 

serviços quanto à possibilidade de visualizar a execução dos serviços em 

motores/bombas/geradores, e uma menor receptividade das empresas industriais. 

 

Tabela 4.42 

CRUZAMENTO das questões “Tempo que as empresas pesquisadas executam serviços com a CEM” e “Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber 
que a CEM pode proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e outras informações, no momento 

que ele desejar” 

   Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a 
visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, 

relatórios e outras informações, no momento que ele desejar 

Total 

   Faria total diferença. 
Contrataria com 

certeza 

Faria diferença. 
Poderia até 
contratar 

Não faria 
muita 

diferença 

Não faria 
diferença 
alguma Não sei 

Tempo que as 
empresas 

pesquisadas 
executam serviços 

com a CEM 

Há cerca de 
1 ano 

Frequências 5 1 0 0 0 6 

% da variável da LINHA 83,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 23,8% 11,1% ,0% ,0% ,0% 14,3% 

% do Total 11,9% 2,4% ,0% ,0% ,0% 14,3% 

Entre 02 e 
05 anos 

Frequências 6 4 4 0 0 14 

% da variável da LINHA 42,9% 28,6% 28,6% ,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 28,6% 44,4% 44,4% ,0% ,0% 33,3% 

% do Total 14,3% 9,5% 9,5% ,0% ,0% 33,3% 

Entre 06 e 
10 anos 

Frequências 7 2 2 1 0 12 

% da variável da LINHA 58,3% 16,7% 16,7% 8,3% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 33,3% 22,2% 22,2% 50,0% ,0% 28,6% 

% do Total 16,7% 4,8% 4,8% 2,4% ,0% 28,6% 

Entre 11 e 
15 anos 

Frequências 3 2 1 0 1 7 

% da variável da LINHA 42,9% 28,6% 14,3% ,0% 14,3% 100,0% 

% da variável da COLUNA 14,3% 22,2% 11,1% ,0% 100,0% 16,7% 

% do Total 7,1% 4,8% 2,4% ,0% 2,4% 16,7% 

Mais de 16 
anos 

Frequências 0 0 2 1 0 3 

% da variável da LINHA ,0% ,0% 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA ,0% ,0% 22,2% 50,0% ,0% 7,1% 

% do Total ,0% ,0% 4,8% 2,4% ,0% 7,1% 

Total 

Frequências 21 9 9 2 1 42 

% da variável da LINHA 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 

A maior receptividade para com a possibilidade de visualizar a execução dos serviços 

por meio da internet é das empresas que executam serviços com a CEM há menos tempo. Pois 
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83,3% de todos os clientes que estão com a CEM há cerca de 1 ano, contratariam com certeza, 

não existindo nenhum cliente que não o faria, como mostra a tabela 4.42. 

Das empresas que desenvolvem trabalhos com a CEM entre 2 e 5 anos (corresponde a 

33,3% do total de pesquisadas), 42,9% contratariam com certeza, mas já pode ser observado 

um percentual de clientes que acreditam não fazer muita diferença no momento da 

contratação possuir esse serviço (28,6%). 

Para os clientes que executam serviços há mais tempo (mais de 16 anos) já se observa 

que para 66,7% deles não faz muita diferença possuir esse serviço e para 33,3% não faz 

diferença alguma. 

Desta forma, um percentual de clientes que executam serviços com a CEM há mais 

tempo estão menos receptivos a possuírem esse serviço, ao contrário dos que desenvolvem 

serviços há menos tempo. 

 

Tabela 4.43 

CRUZAMENTO das questões “Se o entrevistado acha que a CEM já executou algum serviço que o tenha desapontado” e “Se o 
entrevistado já executou algum serviço com outra empresa sem ser a CEM” 

   Se o entrevistado já executou algum serviço 
com outra empresa sem ser a CEM 

Total    Sim Não Não lembra 

Se o entrevistado acha que a 
CEM já executou algum 

serviço que o tenha 
desapontado 

Sim 

Frequências 2 2 1 5 

% da variável da LINHA 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 6,7% 18,2% 100,0% 11,9% 

% do Total 4,8% 4,8% 2,4% 11,9% 

Não 

Frequências 21 8 0 29 

% da variável da LINHA 72,4% 27,6% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 70,0% 72,7% ,0% 69,0% 

% do Total 50,0% 19,0% ,0% 69,0% 

Não 
lembra 

Frequências 7 1 0 8 

% da variável da LINHA 87,5% 12,5% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 23,3% 9,1% ,0% 19,0% 

% do Total 16,7% 2,4% ,0% 19,0% 

Total 

Frequências 30 11 1 42 

% da variável da LINHA 71,4% 26,2% 2,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 71,4% 26,2% 2,4% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 

Já a tabela 4.43, mostra que 72,4% das empresas que nunca se desapontaram com a 

execução dos serviços da CEM (que representa 71,4% do total dos clientes pesquisados) 

executam serviços com outras empresas. É um percentual significativo de empresas que 

mesmo com a execução dos serviços dentro dos padrões esperados, não mantêm uma 

regularidade. Quando considerado o total de clientes pesquisados, 50% deles acreditam que 

sempre receberam serviços de boa qualidade, mas já fizeram serviços com outras empresas. 
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Também verifica-se que 19% de todas as empresas que nunca se desapontaram com a 

CEM mantêm-se fieis. E do percentual de empresas que nunca se desapontaram (69% do 

total), 27,6% não executam serviços com outras empresas. Seriam os clientes que possuem 

um certo grau de fidelidade. 

Mesmo executando os serviços dentro do esperado, um percentual consideravelmente 

menor de clientes mantêm-se fiéis à CEM. 

 

Tabela 4.44 
CRUZAMENTO das questões “Tempo que as empresas pesquisadas executam serviços com a CEM” e “Opinião do entrevistado se já teve interesse 

em saber se seus fornecedores estavam executando os serviços corretamente em seus motores/bombas/geradores” 

   Opinião do entrevistado se já teve interesse em saber 
se seus fornecedores estavam executando os serviços 

corretamente em seus motores/bombas/geradores 

Total 
   Sim, sempre tive 

esse interesse 
Sim, já tive 

algumas vezes Nunca tive 

Tempo que as empresas 
pesquisadas executam serviços 

com a CEM 

Há cerca de 1 ano 

Frequências 6 0 0 6 

% da variável da LINHA 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 22,2% ,0% ,0% 14,3% 

% do Total 14,3% ,0% ,0% 14,3% 

Entre 02 e 05 
anos 

Frequências 10 4 0 14 

% da variável da LINHA 71,4% 28,6% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 37,0% 40,0% ,0% 33,3% 

% do Total 23,8% 9,5% ,0% 33,3% 

Entre 06 e 10 
anos 

Frequências 7 3 2 12 

% da variável da LINHA 58,3% 25,0% 16,7% 100,0% 

% da variável da COLUNA 25,9% 30,0% 40,0% 28,6% 

% do Total 16,7% 7,1% 4,8% 28,6% 

Entre 11 e 15 
anos 

Frequências 3 2 2 7 

% da variável da LINHA 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% da variável da COLUNA 11,1% 20,0% 40,0% 16,7% 

% do Total 7,1% 4,8% 4,8% 16,7% 

Mais de 16 anos 

Frequências 1 1 1 3 

% da variável da LINHA 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% da variável da COLUNA 3,7% 10,0% 20,0% 7,1% 

% do Total 2,4% 2,4% 2,4% 7,1% 

Total 

Frequências 27 10 5 42 

% da variável da LINHA 64,3% 23,8% 11,9% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 64,3% 23,8% 11,9% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 

De todos os clientes pesquisados, pode ser constatado na tabela 4.44, que 14,3% 

executam serviços com a CEM há cerca de 01 ano, todos esses clientes sempre tiveram 

interesse em saber se os serviços estavam sendo executados corretamente em seus 

equipamentos. 

Pode ser observado que com o passar do tempo, esse interesse gradativamente vai 

diminuindo nas empresas que já executam os serviços com a CEM há mais tempo, pois das 
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que executam serviços entre 02 e 05 anos (33,3% do total de empresas), 71,4% sempre 

tiveram esse interesse, e 28,6% tiveram algumas vezes. 

Já para as empresas que executam serviços entre 06 e 10 anos (28,6%% do total de 

empresas) com a CEM, o percentual das que sempre tiveram interesse de saber como estavam 

sendo executados seus serviços é menor, totalizando 58,3%. 25% delas já tiveram interesse 

algumas vezes e 16,7% nunca tiveram. 

O percentual de empresas que já ‘sempre tiveram interesse em saber’ e ‘nunca tiveram 

interesse em saber’, aumenta à medida que as empresas permanecem como clientes da CEM 

há mais tempo, pois 42,9% das empresas que executam serviços com a CEM entre 11 e 15 

anos sempre tiveram interesse em saber como ela executa os serviços, sendo um percentual 

menor do que as empresas que estão executando os serviços há menos tempo. 28,6% das 

empresas que executam serviços com a CEM entre 11 e 15 anos nunca tiveram interesse. 

Outra perspectiva é observar que 64,3% dos clientes pesquisados sempre tiveram 

interesse em saber se os fornecedores estavam executando os serviços corretamente, e desta 

percentual, quase 60% encontra-se nos primeiros 5 anos, ao contrário do percentual das 

empresas que ‘nunca’ tiveram esse interesse, que se concentra nos últimos anos. 

 

Tabela 4.45 

CRUZAMENTO das questões “Opinião do entrevistado se gostaria de acompanhar a execução dos seus serviços a qualquer momento do seu próprio escritório” 
e “Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com 

laudos, relatórios e outras informações, no momento que ele desejar” 

   Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode proporcionar 
a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, 

relatórios e outras informações, no momento que ele desejar 

Total 

   Faria total diferença. 
Contrataria com 

certeza 

Faria diferença. 
Poderia até 
contratar 

Não faria 
muita 

diferença 

Não faria 
diferença 
alguma Não sei 

Opinião do entrevistado 
se gostaria de 

acompanhar a execução 
dos seus serviços a 

qualquer momento do 
seu próprio escritório 

Sim 

Frequências 18 6 7 0 1 32 

% da variável da LINHA 56,3% 18,8% 21,9% ,0% 3,1% 100,0% 

% da variável da COLUNA 85,7% 66,7% 77,8% ,0% 100,0% 76,2% 

% do Total 42,9% 14,3% 16,7% ,0% 2,4% 76,2% 

Não 

Frequências 0 1 1 1 0 3 

% da variável da LINHA ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA ,0% 11,1% 11,1% 50,0% ,0% 7,1% 

% do Total ,0% 2,4% 2,4% 2,4% ,0% 7,1% 

Tanto faz 

Frequências 3 2 1 1 0 7 

% da variável da LINHA 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 14,3% 22,2% 11,1% 50,0% ,0% 16,7% 

% do Total 7,1% 4,8% 2,4% 2,4% ,0% 16,7% 

Total 

Frequências 21 9 9 2 1 42 

% da variável da LINHA 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 
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Das empresas que informaram que gostariam de acompanhar a execução dos serviços 

em seus equipamentos a qualquer momento do seu escritório (corresponde a 76,2% do total 

dos clientes), constata-se na tabela 4.45, que 56,3% informou que contrataria com certeza a 

CEM, caso ela disponibilizasse esse sistema de acompanhamento, 18,8% contrataria, mas não 

seria certeza, e 21,9% acham que não faria muita diferença no momento da contratação a 

CEM proporcionar esse mecanismo. 

21,4% de todos os clientes entrevistados informaram que ‘não faria muita diferença’ 

no momento da contratação a CEM proporcionar a visualização dos serviços através da 

internet, mas 77,8% desse percentual (21,4%) informaram que gostariam de poder 

visualização a execução de seus serviços do seu próprio escritório, e apenas 11,1% não 

gostaria. 

Por outro lado, dos que informaram que ‘tanto faz’ visualizar a execução dos serviços 

de seus equipamentos do seu próprio escritório (16,7% do total de empresas pesquisadas), 

42,9% deles contrataria com certeza os serviços da CEM caso ela disponibilizasse esse 

acompanhamento pela internet e 28,6% acham que faria diferença ter esse serviço, pois 

acredita que contrataria. Sendo assim, um percentual considerável dos que a princípio não 

estariam tão receptivos a acompanhar seus serviços do escritório, informaram que se fosse 

disponibilizado tal visualização através da internet com laudos e informações, poderiam 

contratar os serviços (cerca de 72%). 

 

Tabela 4.46 

CRUZAMENTO das questões "Se a empresa pesquisada possui certificação de qualidade" e "Opinião do entrevistado se já teve 
interesse em saber se seus fornecedores estavam executando os serviços corretamente em seus motores/bombas/geradores" 

   Opinião do entrevistado se já teve interesse em 
saber se seus fornecedores estavam executando os 

serviços corretamente em seus 
motores/bombas/geradores 

Total 
   Sim, sempre tive 

esse interesse 
Sim, já tive 

algumas vezes Nunca tive 

Se a empresa pesquisada 
possui certificação de 

qualidade 

Sim 

Frequências 20 5 0 25 

% da variável da LINHA 80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 74,1% 50,0% ,0% 59,5% 

% do Total 47,6% 11,9% ,0% 59,5% 

Não 

Frequências 7 5 5 17 

% da variável da LINHA 41,2% 29,4% 29,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 25,9% 50,0% 100,0% 40,5% 

% do Total 16,7% 11,9% 11,9% 40,5% 

Total 

Frequências 27 10 5 42 

% da variável da LINHA 64,3% 23,8% 11,9% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 64,3% 23,8% 11,9% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 
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Das empresas que possui certificação de qualidade (59,5% do total de clientes 

pesquisados), 80% delas sempre tiveram interesse em saber se os fornecedores estavam 

executando os serviços corretamente em seus equipamentos, 20% já tiveram algumas vezes, e 

nenhuma dessas empresas nunca teve esse interesse. Desta forma, 47,6% de todas as empresas 

pesquisadas possuem certificação e também total interesse em saber como os fornecedores 

executam seus serviços, conforme pode ser visualizado na tabela 4.46. 

Em uma quantidade menor, pode ser constatado que 41,2% das empresas que não 

possuem certificação (40,5% das empresas pesquisadas), sempre tiveram interesse em saber 

se os fornecedores estavam executando os serviços corretamente em seus equipamentos, mas 

por outro lado, 29,4% do percentual total de empresas que não possuem certificação ‘nunca 

tiveram interesse’, representando um percentual significativo, visto que nenhuma empresa das 

que possuem certificação demonstraram total desinteresse. 

Apenas 25,9% das empresas que sempre tiveram interesse em saber se os fornecedores 

estavam executando os serviços corretamente em seus equipamentos, não possuem 

certificação de qualidade, e 74,1% possuem. 

Sendo assim, observa-se que todos os clientes da CEM que possuem certificação 

qualidade estão mais receptivos em saber se os fornecedores estavam executando os serviços 

corretamente em seus equipamentos. Há uma receptividade por parte dos clientes que não 

possuem, porém, menor. 

 

Tabela 4.47 

CRUZAMENTO das questões “Se a empresa pesquisada possui certificação de qualidade” e “Opinião do entrevistado se faria diferença 
ele saber que a CEM pode proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços via internet, com laudos, relatórios e 

outras informações, no momento que ele desejar” 

   Opinião do entrevistado se faria diferença ele saber que a CEM pode 
proporcionar a visualização completa da execução dos seus serviços 

via internet, com laudos, relatórios e outras informações, no 
momento que ele desejar 

Total 

   Faria total 
diferença. 

Contrataria com 
certeza 

Faria 
diferença. 
Poderia até 
contratar 

Não faria 
muita 

diferença 

Não faria 
diferença 
alguma Não sei 

Se a empresa 
pesquisada possui 

certificação de 
qualidade 

Sim 

Frequências 11 7 6 1 0 25 

% da variável da LINHA 44,0% 28,0% 24,0% 4,0% ,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 52,4% 77,8% 66,7% 50,0% ,0% 59,5% 

 % do Total  26,2% 16,7% 14,3% 2,4% ,0% 59,5% 

Não 

Frequências 10 2 3 1 1 17 

% da variável da LINHA 58,8% 11,8% 17,6% 5,9% 5,9% 100,0% 

% da variável da COLUNA 47,6% 22,2% 33,3% 50,0% 100,0% 40,5% 

 % do Total  23,8% 4,8% 7,1% 2,4% 2,4% 40,5% 

Total 

Frequências 21 9 9 2 1 42 

% da variável da LINHA 50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 % do Total  50,0% 21,4% 21,4% 4,8% 2,4% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 
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Quando perguntado se faria diferença no momento da contratação ter a possibilidade 

de visualizar a execução dos serviços, observa-se na tabela 4.47, que 50% de todos os clientes 

responderam que fazia total diferença, e desse percentual, o maior foi das empresas que 

possui certificação, com 52,4% diante de 47,6% que não possuem. 

Mas, se observado em outra perspectiva, verifica-ser que 58,8% dos clientes que não 

possuem certificação acham que faz total diferença visualizarem a execução dos serviços pela 

internet, e das que possuem certificação, esse percentual é de 44%. Não faz muita diferença 

essa possibilidade de visualização para 17,6% das empresas que não possuem certificação, 

mas para as que possuem, não faria diferença para 24%. 

Desta forma, há uma receptividade por quase todos os clientes visualizar a execução 

dos serviços por parte dos fornecedores, visto que a certificação de qualidade desperta nas 

empresas uma maior “necessidade” de acompanhar essa execução mas de perto como forma 

de controle. 

 

Tabela 4.48 

CRUZAMENTO das questões “Se a empresa pesquisada possui certificação de qualidade” e “Opinião do entrevistado se abririam mão de 
um preço menor para ter possibilidade de visualizar o desenvolvimento dos seus serviços de qualquer lugar e a qualquer tempo” 

   Opinião do entrevistado se abririam mão de um preço menor 
para ter possibilidade de visualizar o desenvolvimento dos seus 

serviços de qualquer lugar e a qualquer tempo 

Total 
   

Sim, pagaria 
Sim, mas não 
seria sempre 

Não, mas 
seria bom 

Não, Pois não 
me interessa 

Se a empresa 
pesquisada possui 

certificação de 
qualidade 

Sim 

Frequências 4 10 10 1 25 

% da variável da LINHA 16,0% 40,0% 40,0% 4,0% 100,0% 

% da variável da COLUNA 36,4% 76,9% 62,5% 50,0% 59,5% 

 % do Total  9,5% 23,8% 23,8% 2,4% 59,5% 

Não 

Frequências 7 3 6 1 17 

% da variável da LINHA 41,2% 17,6% 35,3% 5,9% 100,0% 

% da variável da COLUNA 63,6% 23,1% 37,5% 50,0% 40,5% 

 % do Total  16,7% 7,1% 14,3% 2,4% 40,5% 

Total 

Frequências 11 13 16 2 42 

% da variável da LINHA 26,2% 31,0% 38,1% 4,8% 100,0% 

% da variável da COLUNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 % do Total  26,2% 31,0% 38,1% 4,8% 100,0% 

Fonte: O autor (2011) 

Neste cruzamento, observa-se que as empresas com certificação estão menos 

receptivas em pagar pelo serviço de visualização da execução dos serviços do que as 

empresas que não possuem certificação, pois 26,2% do total de clientes pagariam por esse 

serviço, sendo que 63% desses que pagariam não possuem certificação de qualidade e 36,4% 

possuem, como observado na tabela 4.48. 



Capítulo 4                                                                                                     Pesquisa de campo e análise dos dados 

79 
 

Fica evidente tal relação ao observar que apenas 16% dos clientes que possuem 

certificação de qualidade com certeza pagariam por esse serviço. Considerando o total de 

empresas que não possuem certificação, 41,2% delas pagariam com certeza. 

Desta forma, pode ser constatado que há uma maior quantidade de empresas sem 

certificação mais receptivas em pagar do que as que possuem certificação. Porém, mesmo não 

havendo considerável interesse por parte de todos os clientes pesquisados, quase totalidade 

dos clientes gostaria tê-lo, mesmo que não seja sempre ou que seja de graça. 

 

4.3. Conclusão do capítulo 

 

Sendo assim, a pesquisa demonstra uma receptividade dos clientes da CEM em utilizar 

uma ferramenta que proporcione a visualização dos serviços em seus equipamentos, assim 

como há também, uma considerável receptividade em pagar por tal possibilidade. Aponta 

também uma desconfiança por parte dos clientes quanto aos prestadores de serviços no que 

diz respeito à transparência nas relações, apontando que para tais clientes, o cumprimento dos 

prazos e a transparência, em uma relação de negócios são de fundamental importância. 

Tal resultado pode ser observado por meio da verificação das frequências de cada 

variável e os cruzamentos dessas variáveis. 
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5. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Neste capítulo será apresentado o modelo sugerido com base na pesquisa de campo 

junto aos clientes da CEM, das informações coletadas na CEM relacionadas à sua estrutura e 

das referências teóricas relacionadas à gestão por processo e gestão de relacionamento com os 

clientes. O objetivo é apresentar um modelo que possa ser considerado pela empresa no 

momento que for montar sua ferramenta de aproximação e gestão do relacionamento com 

seus clientes. 

 

5.1 Justificativa da metodologia e informações prel iminares. 

 

A pesquisa desenvolvida com os clientes da CEM indica que 78,6% deles se sentiriam 

mais seguros caso o prestador de serviço mostrasse como executa os serviços em seus 

equipamentos. Aliado a tal perspectiva, uma das maiores exigências dos clientes da CEM é ter 

os prazos plenamente cumpridos por parte de seus fornecedores de serviços, uma vez que 

ficou evidente na pesquisa feita com os clientes que, para existir uma relação de fidelidade, 

deve haver cumprimento dos prazos e utilização de matéria-prima de qualidade na relação da 

prestação de serviços (foi relatado por 35,7% dos clientes pesquisados) e cumprimento dos 

prazos e transparência na execução dos serviços (26,2% do total de entrevistados apontaram 

imprescindível o atendimento desses pontos). 

Desta forma, é sugerido neste trabalho um passo-a-passo para estruturação de uma 

ferramenta de CRM para a CEM, assim como um roteiro de estruturação de processos que 

deverá ser utilizado nesse ‘passo-a-passo’ que dará subsídio para criação da ferramenta de 

CRM, assim como a própria estrutura da ferramenta de CRM que deverá ser utilizada na 

CEM tendo como ambiente principal, a internet. 

O modelo de CRM proporcionará aos clientes, a possibilidade de visualização da 

execução dos serviços em seus motores, bombas e geradores durante todas as etapas de 

execução dos serviços com a disponibilização de informações sobre os equipamentos e 

possível interferência dos clientes por meio de sugestões e solicitações. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5                                                                                                                               Metodologia proposta 

81 
 

5.2 Etapas para construção da metodologia. 

 

A seguir são propostas etapas de uma metodologia que servirá para construir um 

modelo de CRM. A proposição das etapas foi estruturada tomando como referência alguns 

modelos de Gestão Por Processo e CRM dos autores pesquisados, da estrutura da CEM 

(necessidade de criar uma situação de fidelidade com alguns clientes), assim como dos 

resultados da pesquisa de campo com seus clientes. 

Desta forma, as etapas para construção da metodologia são: 

1. Efetuar um planejamento; 

2. Preparar a estrutura para operar por meio de Gestão Por Processos (GPP); 

3. Estruturar a ferramenta de relacionamento com o cliente da CEM (via web); 

E durante todas as etapas deverão ser desenvolvidas reuniões/treinamentos de 

sensibilização/conscientização para execução das ferramentas com os funcionários 

(continuamente). 

 

Figura 5.1: Metodologia para concepção de ferramenta de CRM para a CEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2011) 

Inicialmente será desenvolvido um planejamento (1ª Etapa) com a intenção de 

promover uma cultura de CRM dentro da empresa, desenvolvendo desta forma uma nova 

filosofia de gestão entre todos os departamentos, por meio da estruturação das ferramentas 

necessárias para tal. Durante a execução da etapa de planejamento, poderão ser promovidas 

reuniões e encontros para treinar e sensibilizar para finalizar tal etapa. 

Fluxo Normal 
Legenda: 

Feedback 

 

Promover Reuniões e 
treinamentos 

 
Para: 
� Sensibilizações; 
� Construção das 

ferramentas; 
� Execução das 

ferramentas; 
 
Com: 
� Especialistas de 

mercado; 
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Quem: 
Todos os funcionários. 
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Efetuar 

planejamento 
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Preparar estrutura 

por processo 

3ª Etapa 
Estruturar 

ferramenta de CRM 
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Com o resultado da etapa de planejamento, haverá a possibilidade de iniciar a gestão 

dos processos (2ª Etapa) que estão ligados diretamente às necessidades dos clientes 

(principalmente os processos de produção), identificando, analisando, otimizando e 

padronizando todos eles. Assim como na etapa de planejamento, poderá ser necessário 

promover treinamentos e reuniões com os funcionários. Pode haver necessidade de voltar a 

etapa de planejamento em função de ausência de alguma informação, devendo haver uma 

interação entre essas etapas. 

De posse dos processos trabalhados, deverá iniciar a construção da ferramenta de 

relacionamento com os clientes (3ª Etapa), recebendo diretamente treinamentos e 

promovendo reuniões, assim como as demais etapas, caso haja necessidade de redesenhar 

algum processo ou levantar/planejar algum tipo de informação, poderá retroceder às etapas 

anteriores. 

Como observado, todas as etapas receberão constantemente treinamentos e passarão 

por processos de sensibilização para solidificar essa nova filosofia de gestão, uma vez que 

haverá possivelmente, por parte dos funcionários da CEM, resistência em promover tal 

cultura. 

 

5.3 Detalhamento das etapas 

 

1ª Etapa – Efetuar um planejamento estratégico: 

 

Todo direcionamento para se construir um sistema de gestão por processo e de 

relacionamento com cliente é formatado tomando como referência a estrutura estratégica da 

empresa (definição dos objetivos estratégicos da empresa) e consequentemente definição clara 

do perfil dos clientes da empresa, conforme sugerido por Madruga (2004, pág.: 84): “deve ser 

primeiramente identificado os consumidores potenciais para investimentos em marketing de 

relacionamento e CRM; e levantado informações demográficas, psicográficas, relacionadas 

aos desejos e níveis de satisfação, dentre outras”. 

Promover nessa etapa: 

1. Definir as intenções estratégicas – definir os objetivos estratégicos da empresa e 

dos setores. 

2. Identificar os clientes – por meio de levantamento de informações demográficas, 

desejos, níveis de satisfação, etc. 

3. Identificar claramente as necessidades dos clientes externos. 
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4. Identificar os fatores-chaves para se alcançar os objetivos estratégicos (o que 

deve ser feito para que cada setor alcance o objetivo estratégico da empresa) 

 

2ª Etapa – Preparar estrutura para Gestão Por Processos 

 

Um ponto que deve ser considerado pelas empresas para que possam alcançar o 

sucesso quanto à prestação de serviços com qualidade e conseqüente fidelização de seus 

clientes, é perceberem que devem se estruturar por processos, alinhando as pessoas e os 

processos, garantindo tomadas de iniciativas que não desperdicem tempo, esforço nem 

dinheiro, havendo desta forma, a necessidade de possuir um claro entendimento do que 

exatamente a faz funcionar bem e ter ritmo. (Tendick, 1999 apud Gonçalves, 2000). 

Para Peppers e Rogers (2004), o marketing one-to-one é diferenciado, pois exige que 

toda estrutura organizacional seja repensada, pois para implementar o marketing one-to-one, é 

necessário promover a integração de várias áreas da empresa. O processo claramente envolve 

toda a empresa num esforço de tratar cada cliente o mais individualmente possível em todos 

os processos, departamento e divisões da empresa. Por isso é dito que para uma empresa ser 

séria em marketing one-to-one, ela deve converter-se em uma empresa one-to-ene. 

É necessário trabalhar a gestão por processo para promover a estrutura de 

relacionamento com cliente porque a possibilidade de proporcionar aos clientes uma solução 

efetiva aumenta quando os departamentos estão integrados, executando as ações necessárias 

para satisfazer as necessidades desses clientes. Isso acontece por meio da gestão por processo, 

uma vez que não se considera apenas as funções departamentais, e sim os processos 

empresariais. 

Promover nessa etapa: 

1. Verificação de quais são os processos prioritários; 

2. Padronizar a melhor forma de se executar os serviços, definindo tempo padrão; 

3. Criar um sistema de controle de execução dos processos para ser utilizado 

periodicamente. 
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Figura 5.2: Fluxograma do processo de implantação da Gestão Por Processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2011) 
 

Etapas da estruturação da Gestão Por Processo: 

3.1 Entender detalhadamente os processos que deverão ser executados. 

Verificar para cada fator-chave quais são os processos que deverão ser trabalhados, 

utilizando o MAPA DE RELACIONAMENTO DE PROCESSOS – ter condições de entender 

como funciona a empresa e integrar os conhecimentos dos envolvidos. 

 

Figura 5.3: Mapa de relacionamento de processos 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2003). 
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setor/parte do processo 

Avalia o 
desempenho 

de cada 
processo. 

É nec. 
redesenhar

? 

Sim 

Não 

Avalia as causas através do 
DIAG. DE ISHIKAWA 

Prepara PLANOS DE AÇÃO 
para ajustar 

Efetua as modificações e testa 
o processo modificado 

 

Avalia o 
processo 

Está 
OK? 

Não 

Sim 

Avalia o 
processo 

Há? 
Não 

Sim 

Padroniza utilizando o PROC. 
OPER. PADRÃO e Gerencia 

Início 
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Tal ferramenta proporcionará uma percepção detalhada e completa dos processos que 

devem ser considerados para atender aos fatores-chaves imprescindíveis para alcançar o 

objetivo estratégico da empresa. 

Desta forma, a sequência lógica de ações é: 

1. Definir o que será trabalhado. O que deverá ser entendido (1º passo); 

2. Definir quais são os ‘clientes’ do que está sendo entendido. É pertinente avaliar 

as necessidades desses clientes que não são atendidas, mas que deveriam ser 

(2º passo); 

3. Definir os ‘produtos’ que o cliente precisa possuir (3º passo); 

4. Definir os ‘processos’ para preparar esses ‘produtos’ (4º passo). 

5. Definir os ‘insumos’ para preparar os ‘produtos’ e que são necessários ao 

‘processo’ (5º passo); 

6. Definir os ‘fornecedores’ desses ‘insumos’ (6º passo). 

 

3.2 Priorizar os processos. 

Caso haja necessidade de priorizar processos, pelo fato de não haver possibilidade de 

considerar todos os processos durante o gerenciamento, pode ser utilizado qualquer 

ferramenta de priorização, como por exemplo a Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência. 

Tal ferramenta possibilita priorizar quais são os processos que precisam ser 

considerados para fazer com que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados ou 

não sofram nenhum problema. 

Caso todos os processos devam necessariamente ser considerados, não haverá 

necessidade de criação desse sistema de priorização, passando todos, para a próxima etapa. 

 

3.3 Entender como os processos devem funcionar para atender as demandas dos 

clientes. 

Nessa etapa deve ser: 

1. Definido claramente quais são as necessidades e requisitos que os clientes, 

processo e fornecedores devem possuir para fazer com que a relação aconteça 

funcionalmente. 

2. Definidas as metas e indicadores de desempenho para cada um dos processos. 

3. Definido o início e fim de cada processo. 

Uma ferramenta que pode ser utilizada nessa etapa é: 
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Figura 5.4: Entendimento das necessidades e requisitos do processo 

 
Fonte: Adaptado de Campos (2003). 

 

Definem-se as necessidades a serem atendidas e os requisitos para atendê-las, tanto 

dos clientes para com os processos e dos processos para com os fornecedores. 

 

3.4 Definir os personagens do processo. 

Devem ser definidos os funcionários que serão os responsáveis pelo sucesso da 

estruturação dos processos. São eles: 

1. Gerente do processo - executivo de 1ª linha (alta administração) ou quem tem 

conhecimento estratégico global da Organização; 

2. Dono do processo - gerente executivo e quem têm conhecimento das 

necessidades dos clientes e do processo; 

3. Colaboradores táticos - gerências e lideranças das áreas por onde passa o 

processo; 

4. Clientes - representantes de áreas que recebem as saídas ou resultados do 

processo; 

5. Fornecedores - representantes de áreas que fornecem as entradas para o 

processo; 

6. Facilitador - membro externo a organização e que tem facilidade de 

relacionamento. 

 

3.5 Levantar informações sobre o processo e mapeá-los por meio do desenho de sua 

sequência lógica. 

Nesta fase, é necessário percorrer cada um dos setores e levantar todas as informações 

de como tais processos são executados, utilizando os personagens “eleitos” na fase anterior. 
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Depois, deve ser construído o fluxograma, para melhor facilitar na análise em busca de 

melhorias. 

Durante o processo de levantamento de informações, deve ser definido o tempo médio 

de execução das atividades do processo, com a finalidade de otimizar e padronizar o tempo de 

execução. 

 

3.6 Avaliar o desempenho do processo e redesenhar. 

De forma participativa, envolvendo os personagens do processo e os funcionários que 

participam diretamente da execução dos processos, deve ser iniciada a etapa de análise do 

desempenho dos processos, com a avaliação minuciosa das possíveis causas dos gargalos e/ou 

oportunidades de melhorias, desencadeando para propostas de solução desses gargalos e/ou 

alcance de tais oportunidades. 

Desta forma, deverão ser executados a seguintes passos: 

1. Avaliar o desempenho utilizando alguns critérios e considerando o objetivo 

estratégico da empresa (necessidade dos clientes). 

2. Avaliar as causas que interferem nas fraquezas identificadas segundo os 

critérios de desempenho e nas oportunidades de melhoria dos processos. 

3. Preparar planos de ação para as causas principais visando solucionar a situação 

e/ou alcançar uma condição ótima. 

Cada processo deverá ser avaliado (utilizando o formulário a seguir) segundo os 

critérios abaixo, ao mesmo tempo que seu fluxograma é observado por todos os responsáveis 

por tal processo. Os critérios que tiverem avaliação ‘atende parcialmente’ e ‘não atende’ 

deverão ser analisados com mais calma utilizando o diagrama de Ishikawa. 

 

Tabela 5.1: Critérios para avaliação do desempenho dos processos 

Objetivo 
estratégico: 

 

Processo:  

Nº Critérios 

Avaliação 

Possui 
(Sim) 

Possui 
parcialmente 

(mais ou menos) 

Não 
possui 
(Não) 

1 Duplicidade na execução das tarefas    
2 Capacidade de executar sempre da mesma forma    
3 Excesso de controle de alguns passos    
4 Utilização de tecnologia    
5 Quantidade de erros na execução    
6 Tempo de execução padronizado    
7 Necessidade de treinamento dos funcionários    
8 Fronteiras do processo (início e fim)    
9 Mecanismos que possibilita ações de correção    
10 Sistema de comunicação entre os departamentos    
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11 Clareza dos funcionários quanto a visão por processo    
12 Pontos de controle durante o processo    

Fonte: O autor (2011) 

 

Em seguida, devem ser estudadas as causas que proporcionam a deficiência de cada 

processo, podendo utilizar o modelo do diagrama de Ishikawa. 

 

Para cada causa, é necessário preparar propostas de solução, onde poderá utilizar o 

modelo de plano de ação 5W2H. 

 

3.7 Efetuar as modificações e testar e verificar o fluxo modificado. 

As modificações devem ser efetuadas considerando os planos de ação preparados na 

etapa anterior, assim como todo o processo será verificado se responde positivamente na 

prática, às modificações projetadas por todos que fazem o processo. Deve ser lembrado que o 

processo nesta etapa é uma proposta. 

Caso não atenda ao esperado, o processo deve ser redimensionado para ser testado 

mais uma vez. Ao contrário, deverá iniciar o processo de padronização 

 

3.8 Padronizar e gerenciar. 

Depois de testado, o processo deve ser padronizado e implementado. 

 

3ª Etapa – Estruturar a ferramenta de relacionamento com o cliente da CEM (via 

web). 

 

A pesquisa aplicada com os clientes da CEM apontou que 50% deles acreditam que 

faria total diferença no momento da contratação dos serviços, a CEM possibilitar a 

visualização da execução dos seus serviços por meio da internet, pois tais clientes a 

contratariam com certeza com a intenção de visualizar os laudos, relatórios e indicadores 

durante o processo de prestação de serviços e 21,43% deles informaram que faria diferença, 

mas haveria possibilidade de não contratar em alguns momentos, havendo, portanto uma 

receptividade positiva de 71,43% dos clientes em visualizar a execução dos seus serviços. 

Consequentemente, a intenção da ferramenta de CRM é proporcionar tal visualização 

aos clientes, entendendo que os mesmos estão receptivos a essa ferramenta, que 

disponibilizará:  
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1. Visualização da execução das atividades em tempo real – imagem de cada 

tarefa; 

2. Um maior nível de confiança nas operações produtivas e de gestão da empresa; 

3. Informações acerca dos procedimentos e materiais que serão utilizados 

(quantidade, tipo, características, manuseio); 

4. Informações sobre o tempo médio de execução e finalização dos serviços, 

proporcionando uma visualização de cada etapa das operações por meio de um 

fluxo; 

5. Laudos, relatórios, informações em geral dos serviços; 

6. Espaço para efetivamente participar da execução de algum procedimento, 

através da sugestão de utilização de materiais/equipamentos. Obs.: fortalecer 

esse espaço, pois com ele, a CEM terá uma maior quantidade de informações 

sobre as necessidades dos clientes e percepções do serviço. 

 

Figura 5.5: Modelo que possibilitará a relação da CEM com os clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2011) 
 

Para criação do relacionamento com os clientes, a CEM deverá considerar como 

principal canal de relacionamento, a internet. Por meio do seu site ocorrerá todo o processo de 

interação cliente-empresa. 

Os clientes terão possibilidade de acompanhar a execução dos serviços a partir do 

momento que eles iniciarem, pois serão avisados por meio de mensagem telefônica e e-mail 

com um prazo de antecedência de 30 minutos. 

 

Clientes 
 
Equipamentos 

reparados 

CEM Física 

 

Produção 

CEM Virtual (Web) 

Avalia desempenho 

Clientes 

Clientes 
 

1º 
Recepciona 

motores 
para reparo 

2º 

Testa 

Laudo 
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Não 

Que
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3º 
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3º 
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4º 
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4º 
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5º 
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6º 
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Final 
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Final 
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FIM 

Da

dos 



Capítulo 5                                                                                                                               Metodologia proposta 

90 
 

No decorrer da execução dos serviços, os clientes poderão solicitar testes mais 

precisos e laudos com informações que julgarem necessárias, podendo visualizar onde 

encontra-se o seu equipamento no processo produtivo e o tempo restante para ser entregue, 

com todas as modificações, peças/componentes utilizadas, testes efetuados, laudos e demais 

informações. 

O cliente terá possibilidade de interagir em todo o processo produtivo ou apenas 

observar sua execução, tendo possibilidade de avaliar o desempenho dos técnicos da CEM e 

da estrutura de produção de um modo geral. 

Por outro lado, o modelo proporcionará aos gestores da CEM uma quantidade 

considerável de informações e melhor controle dos dados e desempenho do processo de 

prestação de serviços, assim como: 

1. Possibilidade de melhorar a fidelidade dos clientes à medida que os mesmos 

podem visualizar a execução dos serviços e possivelmente participar dele; 

2. Maior controle da execução das atividades durante o processo produtivo, 

considerando que os funcionários estarão mais engajados na execução das 

atividades; 

3. Maior transparência na execução das atividades, facilitando a possibilidade de 

melhorar o processo de prestação de serviços; 

4. Maior quantidade de dados sobre o processo e sobre os clientes, pois as 

ferramentas de armazenagem ficarão mais sofisticadas; 

5. Elevado incremento do nível de tecnologia da empresa; 

6. Planejamento melhor direcionado das perspectivas da empresa. 

As etapas para estruturação do modelo que possibilitará criação da ferramenta de 

CRM da CEM serão as seguintes: 

1. Contratar empresa que desenvolverá o software; 

2. Apresentar empresa contratada à CEM e continuar a sensibilização da intenção 

com todos os funcionários; 

3. Preparar cronograma de desenvolvimento do sistema, elegendo os responsáveis 

pelo projeto; 

4. Desenvolver o projeto considerando a estrutura física, equipamentos, utilizando 

os processos previamente estudados e padronizados; 

5. Apresentar projeto com todos os valores e ações à Diretoria da CEM; 

6. Construir a solução de CRM; 

7. Treinar os funcionários (usuários finais); 
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8. Testar e homologar a solução construída; 

9. Implantar a solução. 

Considerando a estrutura da Comercial Eletro Motores, tal modelo necessitará de um 

investimento considerável, tanto no que diz respeito a treinamentos e reuniões de integração e 

qualificação, aplicação de metodologia de gestão por processo, assim como em infra-estrutura 

tecnológica para concepção da ferramenta de CRM. Desta forma, há possibilidade de tornar-

se dispendioso e comprometer sua plena efetivação. Tais investimentos estão elencados 

abaixo: 

1. Investimento em estrutura de gestão por processo (qualidade) – possuir os 

processos bem desenhados e sendo executados de forma plena, com o tempo de 

execução médio sendo cumprido por todos os funcionários. 

2. Investimento em equipamentos de informática (computadores, impressoras, rede 

lógica, internet, câmeras) – computadores para cada etapa da produção. 

3. Investimentos em software (relacionamento com o cliente) – disponibilização 

das etapas e de como estão sendo executadas através da internet com um banco 

de dados. 

4. Investimento em estrutura física (reformas e construções). 

5. Definir um modelo de CRM. 

6. Investimentos em treinamento dos funcionários para ter total disciplina quanto à 

execução dos trabalhos e na utilização dos equipamentos (hardware e software) 

relacionado à alimentação dos dados. 

Obs.: um ponto que deve ser considerado é a disciplina que os funcionários devem ter 

para executar as atividades, pois a eficiência será avaliada pelos clientes, durante o 

acompanhamento e a eficácia também, pois os clientes terão noção do tempo médio de 

finalização do trabalho. Eles estarão sendo “observados” durante todo o tempo de produção. 

além da disciplina para executar as tarefas, os funcionários devem possuir disciplina para 

alimentar os dados pertinentes para fluir o sistema. 

 

Para todas as etapas - Promover reuniões e treinamentos de 

sensibilização/conscientização para execução das ferramentas com os funcionários: 

 

A promoção de reuniões e treinamento dentro dessa metodologia é imprescindível 

para instituir um desenvolvimento filosófico e cultural dentro da organização. Peppers e 

Rogers (2004, pg.: 15) reforçam tal importância ao considerar que: 
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“Mais importante que os passos de implementação, o processos de 
conversão em uma empresa one-to-one, passa pelo repensar das mais 
básicas filosofias de como fazer negócios, como superar as posturas dos 
gerentes e dos funcionários, e provavelmente, como reconstruir a cultura da 
empresa. Há muito mais coisas envolvidas nesse processo do que 
simplesmente a instalação de um site na Web para comércio eletrônico, a 
instalação de um call center, ou a automação da força de vendas. Fazer 
negócios com uma empresa one-to-one significa ver todo o negócio com a 
perspectiva de cliente.” 

A intenção desses encontros é promover em cada funcionário, a 

sensibilização/conscientização quanto à perspectiva de transparência junto aos clientes, 

através da conscientização da necessidade de mudar para atender às exigências do mercado e 

construir sistemas que possibilite a fidelização dos clientes. 

Promover: 

1. Reuniões de mobilização e treinamento com consultoria e especialistas do 

mercado para: 

• Conscientizar da necessidade de considerar todos os interesses dos 

clientes e proporcionar total transparência na execução dos serviços; 

• Treinar quanto à utilização de ferramentas de gerenciamento (gestão para 

resultados e gerenciamento pela qualidade); 

• Construir juntamente com alguns funcionários canais de comunicação 

dos clientes com a empresa visando atender suas necessidades. 

2. Palestras com clientes e especialistas de mercado – ajustar as demandas dos 

clientes e interesses da CEM quanto aos canais de relacionamento e informações 

necessárias a serem coletadas. 

Durante todas as fases do processo de concepção do CRM, haverá treinamentos e 

encontros com a finalidade de capacitar e sensibilizar os funcionários, desde o planejamento à 

construção da ferramenta CRM. 

Madruga (2004) indica a necessidade de, durante a instituição do roteiro para 

implementação de um CRM, ser necessário estabelecer um processo de ‘preparação’ com a 

discussão acerca do foco da organização e a relação com clientes e fornecedores, sobre as 

estratégias, os processos e procedimentos de negócios para serem alinhados com a nova visão, 

criação de cultura que proporcione aos funcionários a independência na execução das ações, 

dentre outros pontos. Após essa preparação, devem ser executados os passos para a 

implantação propriamente dita do CRM. 
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5.4 Conclusão do capítulo 

 

A ferramenta será executada em um ambiente Web, pois os clientes terão acesso ao 

sistema de produção de qualquer lugar, mas mesmo a pesquisa apontando que 76,2% do total 

de entrevistados tem interesse de poder acompanhar o desenvolvimento dos serviços em seus 

motores/bombas/geradores do próprio escritório a qualquer momento e que 100% dos clientes 

pesquisados possuem computador durante o expediente, onde 97,6% desses estão conectados 

a internet, acessando-a várias vezes ao dia (59,5% dos clientes pesquisados), há possibilidade 

de não acompanharem a execução dos serviços pelo fato de estarem envolvidos com outras 

atividades, uma vez que 40,5% deles são os responsáveis pelas operações produtivas das 

empresas que trabalham. 

Por outro lado, vários fatores identificados na pesquisa apontam para uma positiva 

utilização da ferramenta por parte dos clientes, estabelecendo desta forma, um relacionamento 

com os clientes, pois 47,6% dos entrevistados acreditam que seus fornecedores quase sempre 

estabelecem uma relação de transparência com suas empresas e 20% apontaram que as vezes 

e nunca estabelecem essa relação de transparência, assim como 21,43% dos clientes 

entrevistados apontaram que consideram como muito importante a possibilidade de visualizar 

a execução dos serviços como forma de estabelecer uma ótima relação com os fornecedores. 

Outro ponto que pode amparar a possível utilização da ferramenta por parte dos 

clientes é o interesse em saber como os fornecedores estavam processando os serviços em 

seus equipamentos, cerca de 88% do total dos clientes entrevistados tiveram, mesmo que não 

constantemente, esse interesse. E que 78,6% dos entrevistados informam que se sentiriam 

mais seguros caso o prestador de serviço mostrasse como executa os serviços em seus 

equipamentos. 

O principal motivo que indica o sucesso quanto à implementação do modelo, é que 

50% das empresas pesquisas apontam que faria total diferença no momento da contratação 

dos serviços caso a CEM possibilitasse a visualização da execução dos seus serviços por meio 

da internet, pois os mesmo contratariam com certeza a Comercial Eletro Motores com a 

intenção de visualizar os laudos, relatórios e indicadores durante o processo de prestação de 

serviços. 

Outra dificuldade para o sucesso da execução do modelo está relacionada a 

infidelidade por parte dos clientes, pois, observa-se que 72,4% das empresas que nunca se 

desapontaram com a execução dos serviços da CEM (que representa 71,4% do total dos 

clientes pesquisados) executam serviços com outras empresas. É um percentual significativo 
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de empresas que mesmo com a execução dos serviços dentro dos padrões esperados, não 

mantêm uma regularidade. Quando considerado o total de clientes pesquisados, 50% deles 

acreditam que sempre receberam serviços de boa qualidade, mas já fizeram serviços com 

outras empresas. 35,71% dos clientes fidelidade entre empresas é uma possibilidade, mas é 

muito difícil de acontecer e 4,76% deles acredita que não existe, pois o mercado só pensa em 

preços baixos. 

Desta forma, Gummessom (2005, pg.: 57) ratifica tal informação ao afirmar que: 

“A maioria daqueles que deixam um fornecedor, alegam estar satisfeitos, 
mas mudam por diversas razões, como por exemplo: o marketing de outro 
fornecedor, a persuasão por parte de amigos, o desejo de testar algo novo 
ou mera coincidência. De acordo com as opções de saída, opinião ou 
lealdade, muitos clientes insatisfeitos permanecem apesar de o fornecedor 
cobrar mais ou oferecer qualidade inferior do que a da competição. Eles 
não mudam por falta de tempo ou conhecimento, ou continuam fieis, por 
exemplo, por razões nacionalistas ou ideológicas.” 

Desta forma, a curto prazo, pode haver uma receptividade por parte dos clientes e 

aumento do nível de fidelidade, mas a médio e longo prazo, tal fidelidade pode ser substituída 

pelo desejo de ofertas de preços menores. 
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6. Conclusões e Recomendações 

 

O estabelecimento de fidelidade entre cliente e empresa tem demonstrado ser uma 

missão cada vez mais árdua, principalmente por existir uma quantidade considerável de 

concorrentes tentando suprir todas as necessidades dos clientes. Dentro dessa perspectiva, 

encontra-se o setor de renovação de motores e bombas elétricas em Maceió, onde a CEM é a 

única assistência técnica da WEG, mas disputa o mercado com dezenas de concorrentes. 

Entendendo que é necessário se diferenciar de tais concorrentes, independente de possuir uma 

vantagem competitiva com relação aos demais pelo fato de ser autorizada da WEG, a CEM 

tem convicção da urgência em otimizar sua relação com os clientes, ao mesmo tempo que 

entende que é necessário ajustar seus procedimentos da linha de produção. Desta forma, 

visualiza como oportunidade, a possibilidade de desenvolver a fidelidade com tais clientes 

através da criação de uma ferramenta que proporcione aos clientes a visualização em tempo 

real da execução dos serviços via web. 

Para Gonçalves e Oliveira (2007), na produção convencional, o cliente não precisa 

esperar o ciclo produtivo, pois só vai se interessar pelo produto depois que ele estiver pronto. 

O cliente procura o serviço e não o órgão que presta os serviços, pois o cliente não precisa 

nem deve precisar entender como a instituição prestadora do serviço é estruturada, nem como 

a prestadora do serviço é organizada. 

Foi observado na pesquisa, uma posição contrária ao entendimento de Gonçalves e 

Oliveira (2007), pois há uma receptividade por parte dos clientes da CEM em poder visualizar 

a execução dos serviços em seus equipamentos elétricos, fazendo total diferença no momento 

da contratação, a CEM possibilitar a visualização da execução dos seus serviços através da 

internet. 50% dos clientes pesquisados apontaram essa intenção, pois eles possuem interesse 

de visualizar os laudos, relatórios e indicadores durante o processo de prestação de serviços. 

21,43% deles informaram que faria diferença, mas haveria possibilidade de não contratar em 

alguns momentos, havendo desta forma uma receptividade positiva de 71,43% dos clientes 

em visualizar a execução dos seus serviços. 

Nesse caso, o objetivo geral é respondido positivamente, principalmente com relação 

às empresas do ramo de serviço, onde quase totalidade indica tal receptividade. 

Até mesmo os que a princípio não estariam tão receptivos a acompanhar seus 

serviços do escritório, informaram que se fosse disponibilizado tal visualização através 

da internet com laudos e informações, poderiam contratar os serviços. 

Além desses aspectos, pode ser observado na pesquisa que: 
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1. Um percentual de clientes que executa serviços com a CEM há mais tempo estão 

menos receptivos a possuírem esse serviço, ao contrário dos que desenvolvem 

serviços há menos tempo. 

2. É extremamente considerável o percentual de clientes que se sentiriam mais 

seguros caso o prestador de serviço mostrasse como executa os serviços em seus 

equipamentos, indicando 78,6% dos clientes pesquisados. 

3. Há uma receptividade positiva até mesmo para os que informaram que ‘tanto 

faz’ visualizar a execução dos serviços de seus equipamentos do seu próprio 

escritório. 

4. Pode ser verificada a receptividade pela ferramenta para os que possuem 

certificação de qualidade. 59,5% do total de clientes pesquisados possui 

certificação, e 80% desses que possuem certificação sempre tiveram interesse 

em saber se os fornecedores estavam executando os serviços corretamente em 

seus equipamentos. 

Desta forma, a ferramenta tem uma receptividade considerável, com alguns clientes 

predispostos a pagar por ela, mas pode não ser garantia de aumento da fidelidade a médio e 

longo prazo. 

Para instituir a ferramenta que proporcionará acompanhamento via web, é necessário 

montar uma estrutura de gestão de relacionamento com o cliente e estruturar os processos da 

linha de produção. Desta forma, os aspectos imprescindíveis para formatar tal ferramenta está 

descrito no modelo proposto, que é iniciar com encontros e reuniões com a finalidade de 

qualificar, sensibilizar e iniciar o processo de construção das ferramentas iniciais. Em seguida 

monta um planejamento estratégico que dará suporte para iniciar o redesenho dos processos 

principais que estão diretamente relacionados à satisfação dos clientes e construção da 

ferramenta de CRM. 

Desta forma, a estrutura de CRM deve estar devidamente amparada por um 

planejamento estratégico, que definirá os interesses e o perfil dos clientes, assim como de um 

profundo programa de intervenção junto aos funcionários, treinando-os e sensibilizando-os da 

necessidade de estabelecer uma total transparência, mas com uma funcional execução das 

atividades, seguindo o padrão preestabelecido na etapa de redesenho dos processos. 
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6.1 Recomendações 

 

A partir da aplicação da metodologia proposta, será possível desenvolver outros 

estudos, que não são possivelmente percebíveis considerando apenas a metodologia sem a 

perspectiva prática. São eles: 

1. Avaliar o comportamento dos clientes quanto à geração de fidelidade ao 

utilizarem o serviço de acompanhamento do processo produtivo através da 

Web. Verificar se ocorrerá fidelidade. Verificar a constância dessa fidelidade. 

Analisar os aspectos que impulsionam essa geração de fidelidade. 

2. Verificar se os clientes estariam dispostos a não apenas acompanhar o sistema 

de produção, mas interferir mais intensamente nele, fazendo intervenções nos 

procedimentos e materiais a serem utilizados. 

3. Avaliar se os operadores da linha de produção, ou os que participam dos 

processos de manutenção e retaguarda (produção) tiverem contato com os 

clientes através do sistema de acompanhamento teriam seus índices de 

desempenho otimizados, avaliando se a qualidade sofreria incremento. 
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Apêndice 1 

 

Questionário de Pesquisa – Clientes da Comercial Eletro Motores 

 

1. Ramo da empresa? 

(   ) Serviço. Qual tipo: ______________________ 

(   ) Indústria. Qual tipo: ______________________ 

(   ) Comércio. Qual tipo: ______________________ 

 

2. Tempo de atuação da empresa no mercado? 

(   ) Até 05 anos 

(   ) Entre 06 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Entre 16 e 20 anos 

(   ) Mais de 21 anos 

 

3. Município de atuação da empresa: 

__________________________________ 

 

4. Há quanto tempo executa serviços com a CEM? 

(   ) Há 01 ano 

(   ) Entre 02 e 05 anos 

(   ) Entre 06 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Mais de 16 anos 

 

5. Qual (is) serviço (s) o senhor (a) desenvolve na CEM? 

(   ) Motores 

(   ) Bombas 

(   ) Geradores 

 

6. Sexo do responsável pelos motores/bombas/geradores: 

(   ) Masculino  (   ) feminino 
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7. Idade do responsável pelos motores/bombas/geradores 

(   ) De 18 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(   ) de 51 a 60 anos 

(   ) Mais de 60 anos 

 

8. Formação escolar do responsável pelos motores/bombas/geradores: 

(   ) Pós-Graduação. Qual? _______________________ 

(   ) Formação superior. Qual? ____________________ 

(   ) Formação técnica. Qual? _____________________ 

(   ) Nível médio. 

(   ) Nível fundamental. 

(   ) Não possui formação. 

 

9. Cargo do responsável pelos motores/bombas/geradores na empresa: 

(   ) Diretor. Qual? ____________________________ 

(   ) Gerente. Qual? ____________________________ 

(   ) Supervisor. Qual? __________________________ 

(   ) Outro. Qual? ______________________________ 

(   ) Não possui nenhum cargo. 

 

10. O (a) senhor (a) é o (a) responsável técnico (a) pela produção/operações? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

11. É o (a) senhor (a) quem define a contratação das empresas que farão serviços nos 

motores/bombas/geradores? 

(   ) Sempre (   ) As vezes (   ) Nunca 

 

12. (Caso não decida a contratação dos serviços) Qual o nível de participação do (a) 

senhor (a) na decisão de contratar os serviços nos motores/bombas/geradores? 

(   ) Grande 

(   ) Regular 

(   ) Pequena 

(   ) Nenhuma 
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13. A empresa possui certificação de qualidade? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

14. (Caso não possua), Tem interesse de iniciar o processo de certificação? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Talvez 

 

15. Faz diferença no momento da contratação, seus fornecedores terem certificação de 

qualidade? 

(   ) Sim, pois não contratamos caso não tenha certificação 

(   ) Sim, mas podemos contratar caso não tenha certificação 

(   ) Tanto faz 

(   ) Não faz nenhuma diferença 

 

16. O (a) senhor (a) tem acesso a computador durante o expediente? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) As vezes 

 

17. A empresa disponibiliza internet durante o expediente? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) As vezes 

 

18. Com qual freqüência o (a) senhor (a) acessa a internet diariamente? 

(   ) No máximo uma vez 

(   ) Entre duas e cinco vezes 

(   ) Entre seis e dez vezes 

(   ) Muitas vezes, não dá para contar 

(   ) Não acesso diariamente 

 

19. O (a) senhor (a) acredita que seus fornecedores, de um modo geral, possuem uma 

relação transparente com sua empresa? 

(   ) Sempre 

(   ) Quase sempre 

(   ) As vezes 

(   ) Quase nunca 

(   ) Nunca 

 

20. Em sua opinião, quais seriam os pontos mais importantes que seus fornecedores 

deveriam possuir para se estabelecer uma ótima relação com sua empresa? Estabeleça uma 

escala de prioridade de 1 (mais importante) a 09 (menos importante) considerando os pontos 

abaixo:
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(   ) Proporcionar total visualização de como executam os serviços 

(   ) Disposição para atender ou assessorar prontamente sua empresa na prestação do 

serviço 

(   ) Segurança dos empregados em transmitir conhecimento para sua empresa 

(   ) Intenção de contribuir de forma apropriada em solucionar a sua situação 

(   ) Se comunicar de forma eficiente com sua empresa 

(   ) Preço baixo  

(   ) Cumprimento do prazo de entrega 

(   ) Garantia dos serviços prestados 

(   ) Qualidade da matéria-prima utilizada 

(   ) Outro.Qual? _________________________________________________________ 

 

21. O (a) senhor (a) já teve interesse em saber se os seus fornecedores estavam 

executando os serviços corretamente nos motores/bombas/geradores? 

(   ) Sim, sempre tive esse interesse 

(   ) Sim, já tive algumas vezes 

(   ) Nunca tive 

 

22. O (a) senhor (a) acredita que os prestadores de serviço sempre executam as 

atividades em seus motores/bombas/geradores da melhor forma possível, utilizando material 

de primeira qualidade? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

 

23. O (a) senhor (a) gostaria de ter a possibilidade de acompanhar a execução dos 

serviços em seus motores/bombas/geradores a qualquer momento do seu próprio escritório? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Tanto faz 

 

24. Qual é a principal falha dos seus fornecedores? 

(   ) Má qualidade dos serviços 

(   ) Preços consideravelmente elevados 

(   ) Falta de transparência nas relações 

(   ) Descumprimento dos prazos acordados para entrega do produto/serviço 

(   ) Falta de garantia na prestação dos serviços 

(   ) Outro. Qual? _____________________________________________ 
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25. O (a) senhor (a) se sentiria mais seguro se o prestador de serviço pudesse mostrar 

como ele executará os serviços em seus motores/bombas/geradores no tempo que o (a) senhor 

(a) quiser? 

(   ) Sim, me sentiria 

(   ) Seria bom, mas tanto faz 

(   ) Não, não vai fazer diferença para mim 

(   ) De jeito nenhum 

 

26. A CEM já executou algum serviço que o desapontou? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não lembro 

 

27. O (a) senhor (a) já escolheu fazer serviços com outras empresas ao invés de escolher 

a CEM? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não lembro 

 

28. (Caso tenha feito) Porque? 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29. Marque dois valores que uma empresa deve proporcionar para fazer com que o (a) 

senhor (a) se torne fiel a ela? 

(   ) Cumprimento dos prazos acordados para execução dos serviços 

(   ) Preços baixos 

(   ) Transparência na execução dos serviços 

(   ) Boa tecnologia 

(   ) Marca reconhecida 

(   ) Utilização de matéria-prima de qualidade 

(   ) Outro. Qual? __________________________ 

(   ) Não acredito em fidelidade 

 

30. O senhor (a) acredita que pode existir fidelidade entre empresas e clientes 

atualmente? 

(   ) Sim, com certeza 
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(   ) Sim, mas é muito difícil 

(   ) Não, pois o mercado só pensa em preço baixo 

(   ) Não sei informar 

 

31. Faria diferença no momento da contratação dos serviços, o (a) senhor (a) saber que a 

CEM pode proporcionar a visualização passo-a-passo da execução do serviço em seu 

motores/bombas/geradores via internet (com laudos, relatórios e todo tipo de informações) no 

momento que o (a) senhor (a) desejar? 

(   ) Faria total diferença. Contrataria com certeza 

(   ) Faria diferença. Poderia até contratar 

(   ) Não faria muita diferença 

(   ) Não faria diferença alguma 

(   ) Não sei 

 

32. O senhor abriria mão de um preço menor para ter possibilidade de visualizar o 

desenvolvimento dos seus serviços pela CEM de qualquer lugar e a qualquer tempo? 

(   ) Sim, pagaria para saber o que estão fazendo com meus motores 

(   ) Sim, mas não seria sempre 

(   ) Não, mas seria bom saber o que estão fazendo com meus motores 

(   ) Não, pois não me interessa saber o que estão fazendo com meus motores 

 

33. O que o levou a executar serviços com a CEM e não com outra empresa? 

(   ) Confiança nos técnicos 

(   ) Confiança na matéria-prima que eles utilizam 

(   ) Confiança na execução do serviço no prazo correto 

(   ) Preço que eles praticam 

(   ) Ser assistente autorizado WEG 

(   ) Não tem nenhuma empresa melhor no mercado 

(   ) Outro. Qual? _____________________________________________  

 


