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RESUMO 

Um dos principais desafios das atividades de pós-venda é a fidelização de clientes, o 
que inclui atividades como avaliação de satisfação, tratamento das reclamações e recepção de 
sugestões para o aumento da qualidade de serviços prestados, apoiadas por sistemas de 
informações que auxiliem na tomada de decisões, na implantação da estratégia competitiva e 
na gerência de processos críticos. No entanto, este gerenciamento do relacionamento com os 
clientes pode não surtir os efeitos esperados se não houver um planejamento sistêmico 
envolvendo o processo, os sistemas de suporte e as pessoas envolvidas. Este trabalho tem 
como objetivo principal descrever e analisar o processo de atendimento ao cliente e a 
implantação de um sistema de atendimento em situação de pós-venda no Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS. Uma 
organização privada sem fins lucrativos que, sob a ameaça de extinção de recursos 
compulsórios, foi levada a reavaliar seu direcionamento estratégico e buscar auto-sustentação, 
necessitando adequar-se às exigências de mercado, com melhoria de qualidade de produtos e 
de sua gestão de relacionamento com clientes. O método adotado foi o estudo de caso. Foi 
analisado o mercado, os concorrentes, os clientes e os produtos oferecidos. Também 
verificou-se a estrutura interna, no que se refere aos canais de contato com o cliente, 
tecnologia de informação disponível e o direcionamento estratégico da empresa. Após o 
diagnóstico da sua situação de atendimento foi implementado um sistema de pós-venda, o 
qual buscou sanar algumas dificuldades detectadas e uma maior integração entre as diferentes 
áreas da organização. O trabalho conclui que o novo sistema implementado mostrou-se 
satisfatório em seu desenho e funcionamento e também em termos de resultados para a 
instituição. Ao final da pesquisa, são destacados alguns pontos importantes para que haja uma 
otimização da eficiência em propostas similares no campo da gestão do pós-venda. 
 

 

 

Palavras-chave: atendimento, pós-venda, relacionamento com clientes, organizações sem 
fins lucrativos. 



ABSTRACT 

One of the main challenges of after-sales activities is to achieving client fidelization. 
This includes continuous improvement on services quality through actions such as evaluation 
of clients’ satisfaction, complaint handling and analysis of given suggestions. Those activities 
could be supported by Information Technology taking decisions for critical issues and best 
competitive strategy. However, successful customer relationship management projects take 
more than just technology, but involvement for the whole company employees. This work 
aims at analyzing the customer attendance process and its system for after-sales management 
of a non-profit private entity called SEBRAE (Services of Support for Micro and Small 
Enterprises in Rio Grande do Sul State). This company has recently been under the threat of 
having extinguished a compulsory resource granted by government. It has led the entity to 
reevaluate its strategic directions and strive for self-sustainability, adapting itself to market 
requirements and improving quality of products and managing customer relationship. This 
study was carried out using a case study methodology, involving such analysis as market, 
clients, products and business competitors. It also involved the internal company’s structure 
regarding issues as contact with clients, available technological resources and the company’s 
strategic directions. The diagnosis of the after-sales attendance process shows that the current 
information system should be improved to deal with some detected difficulties and providing 
a better integration among the different areas in the organization. The research shows that the 
new implemented system has achieved some of its objectives, highlighting issues as design 
and usability, as well as results for the institution. This work ends by showing some important 
points raised on the search for achieving a optimization of results for future similar proposals 
on after-sales management projects. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: customer relationship management, after-sales management, non-profit 
organizations 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão se conscientizando sobre a importância do gerenciamento e da 

qualidade do atendimento, tornando-se cientes de que sua sobrevivência depende cada vez 

mais da satisfação do cliente (DRUCKER, 1995). No entanto, nem todas sabem exatamente o 

valor que representa cada cliente ou têm uma visão unificada desse cliente, o quanto se gasta 

para atraí-lo e mantê-lo fiel, quais são os mais rentáveis, quais suas preferências e qual o 

melhor momento para oferecer novos produtos. Ou seja, não sabem como transformar 

despesas com clientes em investimento (BRETZKE, 2000). 

Existem organizações preocupadas em atrair clientes e supervalorizar o momento da 

venda em detrimento das ações de pré e pós-venda. Todavia, incorrem em falha ao deixar de 

considerar o pós-venda como uma oportunidade de venda futura. Para auxiliar a superar essa 

dificuldade, a tecnologia de informação tem se tornado uma ferramenta necessária nas 

organizações, sejam elas privadas ou públicas, com ou sem fins lucrativos. O uso apropriado 

da tecnologia tem impacto fundamental no sucesso de diversas atividades empresariais, 

levando a investimentos cada vez maiores nesta área. 

O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha 

desde 1972 pelo desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno porte. Para isso, a 

entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso ao crédito, estimula a cooperação 

entre as empresa, organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de 

atividades que contribuem para a geração de emprego e renda. São centenas de projetos 

gerenciados pelas Unidades de Negócios e de Gestão do Sebrae. 

O presente estudo descreve e analisa a estrutura do processo de atendimento do 

SEBRAE/RS e sua experiência na implantação de um Sistema de Pós-Venda, apresentando o 
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modelo e ações propostas como atividades de pós-venda. Oferece, assim, uma análise da 

eficácia da implantação de um sistema de fidelização e tratamento de reclamações, que visa 

permitir o gerenciamento do relacionamento e ampliação do ciclo de vida da relação 

clientes/empresa. 

Com a implantação de uma Coordenação de Pós-Venda, a organização buscou 

preencher uma lacuna fundamental na estratégia de mercado, focalizando três objetivos 

principais: a) desenvolver as atividades de acompanhamento ao uso dos serviços da entidade; 

b) orientar o cliente quanto a outros produtos que possam complementar sua formação/ 

aperfeiçoamento; e c) disponibilizar informações e/ou atividades que permitam agregar valor 

ao grupo de produtos oferecidos. 

O presente trabalho apresenta a análise do processo de atendimento de organização de 

serviços sem fins lucrativos, mas que precisava tornar-se auto-sustentável. A pesquisa busca 

entender melhor e atender a necessidade de apoiar a implantação de um sistema de pós-venda 

junto ao SEBRAE/RS, para a melhoria de seus resultados e oferecer uma referência sobre o 

tema para outros pesquisadores e/ou organizações. 

1.1 Justificativa 

A entidade sob estudo é uma organização privada sem fins lucrativos, cujo foco é o 

fomento e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Os recursos para suas atividades 

são oriundos de contribuição compulsória de empresas, recolhidos e repassados pelo governo 

federal. Tal fonte de recursos vem sendo reduzida permanentemente e sua continuidade tem 

sido discutida. 

A ameaça de extinção de recursos levou a entidade a reavaliar seu direcionamento 

estratégico e buscar auto-sustentação, necessitando adequar-se às exigências de mercado, 

através de excelência em serviços, com melhoria de qualidade de produtos e de sua gestão de 

relacionamento com clientes, proporcionando um atendimento personalizado.  

Antes dessa perspectiva, o SEBRAE/RS não tinha uma área comercial estruturada e 

direcionava suas atividades especificamente para o estímulo do empreendedorismo e gestão 

empresarial. Nesse contexto, internamente, suas ações eram tímidas e isoladas em cada área, 
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sem um tratamento de reclamações e sugestões, assim como um trabalho de pós-venda 

corporativo integrado. 

A organização passou por um período de mudanças no seu processo de atendimento, 

buscando melhorar seu relacionamento com os clientes e o estreitamento desse vínculo, 

através de informações sobre os clientes e suas necessidades. Com essas mudanças as 

atividades de atendimento aos clientes e comercialização de produtos passaram a ser 

atribuições exclusiva da área de atendimento e não mais das áreas técnicas. 

Durante o período de consolidação do novo processo de atendimento houve a 

necessidade de criação de uma coordenação de suporte a vendas para intermediar as situações 

que necessitavam de um acompanhamento entre as diversas áreas da organização, 

principalmente no que referia-se a melhoria do sistema de informação. Da evolução do 

acompanhamento da equipe de suporte a vendas foi desenvolvido e implantado o sistema de 

pós-vendas para sistematizar e profissionalizar este relacionamento com o cliente e contribuir 

para a busca da auto-sustentação da instituição. 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de atendimento do SEBRAE/RS e a 

implantação do Sistema de Pós-Venda, contemplando ações como tratamento de reclamações 

e sugestões de clientes.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• descrever a atuação da área de atendimento do SEBRAE/RS; 

• descrever a reestruturação do processo de atendimento ao cliente, no que se refere a 

ações de pós-vendas; 

• avaliar a eficácia da implantação de um sistema de pós-venda em organização sem 

fins lucrativos. 

Essas atividades visam proporcionar à organização informações que possibilitem seu 

melhor entendimento do processo de atendimento, através de uma descrição mais específica 

do relacionamento que a entidade mantém com seus clientes. 
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1.3 Método 

O método utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso. Consiste na análise de um fato 

real associada a técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, acrescentadas de duas fontes de 

evidências que usualmente não são incluídas no relatório do pesquisador: a observação direta 

e uma série sistemática de entrevistas. Este método foi escolhido por tratar-se de uma 

pesquisa que enfoca acontecimentos contemporâneos, uma investigação empírica que estuda 

um fenômeno atual dentro de um contexto real, sem a possibilidade de se manipularem os 

acontecimentos relevantes e ser adequado para responder questões de pesquisa do tipo 

“como” e “por que” (YIN, 2001). 

Trata-se do estudo do processo de atendimento ao cliente do SEBRAE/RS, dentro de 

um contexto que engloba o mercado, os clientes, os concorrentes, a  necessidade e a qualidade 

do serviço prestado, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos (YIN, 2001). 

O estudo de caso tenta esclarecer uma ou um conjunto de decisões, como por 

exemplo, a criação de um suporte ao atendimento e centralização das ações em uma área 

específica de pós-venda, incluindo o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados. Caracteriza-se por grande flexibilidade. Isto significa 

que é difícil seguir um roteiro fixo. Todavia, há um consenso quanto à existência de quatro 

fases em sua elaboração: delimitação da unidade-caso, coleta de dados, análise e interpretação 

dos dados e redação do relatório (GIL, 2002; TRIVIÑO, 1987; ROESCH, 1999). 

Esta dissertação apóia-se principalmente na metodologia do autor Yin (2001), cujas 

técnicas permitem a análise do problema de pesquisa pelo prisma dos processos. As fases para 

a elaboração do estudo de caso são planejamento, coleta de dados, análise e apresentação dos 

resultados. No presente estudo, tais fases ocorreram conforme a descrição a seguir. 

A elaboração do planejamento buscou identificar o foco: o que estudar, quais dados 

eram relevantes, onde coletar aqueles dados e como analisar os resultados. 

Uma das etapas mais importantes dentro do planejamento é a fase na qual se busca 

coletar informações que possibilitem a contextualização do problema. Neste trabalho, o 

cenário é composto por variáveis referentes ao ambiente de mercado, tipos de clientes 
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(segmentação), especificidade de demandas e critérios que influem na decisão de 

compra/recompra. 

Na fase de coleta, foram buscados dados a respeito do sistema de atendimento da 

organização, das necessidades dos usuários do sistema informatizado de atendimento, dos 

objetivos em relação ao desenvolvimento do sistema de pós-venda, a documentação existente 

referente a estudos realizados sobre o perfil dos clientes, concorrentes, mercado e o 

planejamento estratégico da empresa. 

Para análise do processo de atendimento, do tratamento de reclamações e do sistema 

informatizado de atendimento foram seguidos os passos relacionados a seguir: 

• coleta e estudo dos documentos/manuais do sistema da qualidade no que se refere ao 

processo de atendimento e ao tratamento de sugestões e reclamações; 

• observação informal da organização, para verificar funções existentes que não 

estejam documentadas; 

• estudo do fluxo de dados da organização, para verificar entradas e saídas de 

informações de cada área e a inter-relação entre áreas da empresa. 

A coleta de informações foi realizada por meio de entrevista com os funcionários do 

atendimento e das áreas técnicas, observação do fluxo de atendimento e leitura dos manuais 

do sistema de qualidade da instituição referentes ao tópico “atendimento”. A partir da análise 

destas informações foi estabelecida uma primeira visão do atendimento e do tratamento das 

reclamações e sugestões dos clientes. 

Na fase de análise, foram descritos e examinados o Processo de Atendimento e o 

Sistema Informatizado de Atendimento atual do SEBRAE/RS, conforme detalhamento no 

Capítulo 3. 

Foram descritas e analisadas informações como: 

• descrição dos diferentes tipos de atendimento, de acordo com a forma de acesso, 

como por exemplo, por telefone, correio eletrônico ou contato pessoal, entre outros; 

• telas utilizadas no atendimento; 
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• arquivos e bases de dados existentes: finalidades, informações contidas, origem e 

destino das informações e atualização das informações; 

• relatórios e documentos gerados pelo sistema: finalidades, informações contidas, 

origem e destino das informações. 

Etapas realizadas para análise: 

• identificação dos clientes; 

- Análise de dados secundários e pesquisas realizadas junto aos clientes. 

• categorização dos produtos de acordo com o perfil de necessidades do cliente;  

- Análise e avaliação do portfólio de produtos. 

• análise do processo de atendimento e do sistema informatizado de atendimento. 

Na apresentação dos resultados, foi realizada uma revisão dos objetivos e escopo do 

processo de atendimento definidos na primeira etapa deste trabalho. Para isso foram estudadas 

alternativas para os problemas detectados na fase de análise, assim como para a implantação 

de melhorias aos procedimentos existentes, tais como centralização e disponibilização de 

informações e criação de um fluxo para tratamento das reclamações.  

O Quadro 1 a seguir apresenta um resumo das fases da elaboração do estudo de caso, 

relacionado a este trabalho. 
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Quadro 1 – Etapas da Elaboração do Estudo de Caso 

Revisão Bibliográfica Etapas Atividades de trabalho 

Estudo de Caso  

Planejamento 
Estratégico 

Pós-venda 

 

Pl
an

ej
am

en
to

 Análise informal do problema. 

Definição do método de pesquisa (estudo de caso). 

Definição das atividades críticas da empresa no 
relacionamento com clientes e como coletar dados para 
avaliação e análise de resultados. 

Estratégias de 
competição 

Sistemas de 
informações 

Gerenciamento de 
serviços 

C
ol

et
a 

do
s d

ad
os
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1.4 Limitações 

Este trabalho limitou-se à coleta, análise de dados e avaliação da eficácia da 

implementação de uma das ações, o tratamento de reclamações e sugestões, em um Sistema 

de Pós-venda implantado. A eficácia total da implantação do sistema de pós-venda não pôde 

ser verificada até o momento. Este fato deve-se, basicamente, ao longo tempo demandado 

para a realização da implantação total das ações, cujo resultado não poderá ser avaliado no 

horizonte de tempo do trabalho de conclusão. 

A realização desta pesquisa contou com o apoio da Diretoria e das gerências, o que 

facilitou o levantamento de informações e o andamento do início da implantação da proposta. 

Entretanto, uma certa falta de cultura da empresa para tratar e registrar as ocorrências, a 

dificuldade de comunicação devido ao tamanho da empresa (em torno de 300 funcionários), o 

treinamento dos facilitadores, dois representantes de cada área (responsáveis pelo repasse das 

informações aos demais colegas), e a não internalização do processo por parte de alguns 

funcionários foram algumas das dificuldades encontradas. 

As alternativas apresentadas neste trabalho foram específicas para organizações com o 

perfil do SEBRAE/RS e não podem ser generalizadas. No entanto, o método de trabalho 

utilizado é relativamente genérico, podendo ser aplicado a empresas de prestação serviços 

educacionais e de consultoria, com fins não lucrativos, sem necessidade de grandes 

adaptações. Será necessário, contudo, levar em consideração que um sistema de pós-venda 

eficiente dependerá de alguns elementos de base, que precisarão ser previamente examinados. 

1.5 Estrutura  

Este trabalho está apresentado em quatro capítulos. 

No capítulo 1, há uma introdução ao tema desenvolvido, a caracterização da 

importância do assunto para a empresa, resultados esperados, objetivos, a descrição da 

metodologia de investigação adotada, a estrutura de apresentação e as limitações da pesquisa. 

No capítulo 2, está uma revisão bibliográfica sobre estratégias de gestão, organizações 

sem fins lucrativos, marketing de relacionamento, gerência de serviços e sistemas de 

informação no relacionamento com clientes.  
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Na seqüência, no capítulo 3, é apresentada a empresa observada, o posicionamento 

estratégico, a situação problema, a sua forma de relacionamento com os clientes e o sistema 

de pós-venda implantado.  

Por último, no Capítulo 4, são apresentadas a conclusão do estudo, limitações e 

proposta de trabalhos futuros. 



 
 
 

 
 
 
 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

“O capítulo da revisão de literatura engloba tudo o que for relevante e necessário (a) 

para esclarecer e justificar o problema em estudo; (b) servir para orientar o método de 

trabalho e os procedimentos de coleta e análise dos dados” (ROESCH, 1999, p.105). Um dos 

seus propósitos é buscar a definição clara dos conceitos-chave do projeto. Para isso, a revisão 

abordará estratégias de gestão, organizações sem fins lucrativos, gerência de serviços, 

marketing de relacionamento e sistemas de informação, o que embasará o estudo de caso.  

Inicialmente é feita a relação do posicionamento estratégico da empresa com as 

estratégias descritas na literatura, após são consideradas as peculiaridades sobre organizações 

sem fins lucrativos e, por fim, são apresentadas as boas práticas de gerência de serviço e 

marketing de relacionamento, complementadas pelos recursos oferecidos pela tecnologia de 

informação.  

2.1 Estratégias de Gestão 

“Estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto 

de atividades” e, complementando a definição, "estratégia não é apenas o que a organização 

pretende fazer, mas também o que a organização decide não fazer" (PORTER,1986).  

Estratégias competitivas são escolhas para a disputa da liderança, ou posições-alvo, 

em mercados específicos. Uma questão central em uma opção estratégica competitiva é a 

posição relativa da organização dentro do seu setor ou região de atuação. A organização, para 

posicionar-se bem, deve ser capaz de obter níveis de desempenho superiores à média das 

instituições que atuam no seu setor de atividades (SAMPAIO, 2003).  
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A finalidade da estratégia empresarial é garantir a sobrevivência da empresa, através da 

geração de receitas que podem ser provenientes do volume de venda ou da margem de lucro 

do produto vendido ou de mantenedores, e esses fatores estão atrelados à fatia de mercado que 

a empresa detém, à sua capacidade competitiva e posição (ranking) no mercado. Dessa forma, 

guardadas as devidas proporções, percebe-se que toda estratégia empresarial gira em torno da 

dinâmica de mercado, o que sugere que a maioria das estratégias é de Marketing 

(GRACIOSO, 2001). 

A estratégia pode ter diversas finalidades, dependendo do contexto em que é utilizada. 

Nos negócios buscam-se estratégias como forma de se ganhar em competitividade. Uma 

estratégia de competição realmente eficiente sempre estará voltada contra nosso principal 

oponente, e levará em consideração nossos pontos fortes e fracos frente aos dos concorrentes 

(GRACIOSO, 2001).  

O método para a construção do plano estratégico coorporativo é dividido em três 

etapas: a primeira é a construção de premissas, em que são analisados o ambiente externo 

(cenários, oportunidades e ameaças), o ambiente interno (forças e fraquezas), a missão da 

organização e a visão. A segunda é a formulação de estratégias composta pelos objetivos 

estratégicos de longo, médio e curto prazo e as estratégias específicas. A terceira é a 

operacionalização constituída pelos planos táticos, planos de metas anuais, projetos 

estratégicos e orçamento estratégico (PORTER, 1986). 

A avaliação estratégica é a etapa do processo de focalização da empresa que visa 

mapear e interpretar as interações entre oportunidades e ameaças versus forças e fraquezas 

para cada cenário, tendo em vista o cumprimento da missão e do plano estratégico da empresa 

(PORTER, 1986). 

A Figura 1 a seguir apresenta a metodologia para a elaboração do plano estratégico 

relacionando as três etapas de sua construção. 

A estratégia da organização deve ser estruturada sob a forma de um plano estratégico 

com definição clara dos objetivos, indicadores e metas desdobradas (KAPLAN, 1987). A 

escolha da estratégia competitiva deve também ser baseada na análise das cinco forças 

competitivas (PORTER, 1986): (i) a entrada de novos concorrentes; (ii) a ameaça de produtos 

ou serviços substitutos; (iii) o poder de negociação dos fornecedores; (iv) o poder de 

negociação dos compradores; e (v) a rivalidade entre os concorrentes existentes.  
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FIGURA 1 – Metodologia para a Construção do Plano Estratégico Corporativo. 
Fonte: Sampaio, 2003, p.89 

Existem três estratégias competitivas que podem ser escolhidas pelas empresas, são 

elas: Liderança de Baixo Custo, Diferenciação e Enfoque no Custo ou na Diferenciação 

(PORTER, 1986). Mais detalhes sobre essas estratégias são apresentados a seguir. 

2.1.1 Estratégia de Liderança por Custo de Produção 

A empresa prioriza os custos baixos, tendo assim a necessidade de diminuir o preço de 

produção de seus produtos para oferecer ao mercado. Para isso, deve detalhar e analisar todos 

os seus custos, desde a pré-compra até a pós-venda, procurando sempre tornar os setores mais 

eficientes. Segundo Tapcott (1997, p. 86) “A eficiência (fazer melhor) resulta em economia 

de tempo, a qual, por sua vez, pode ser reinvestida na eficácia pessoal (fazer a coisa certa)”.  

Optar pelo baixo custo não significa ter um produto de qualidade inferior. Pelo 

contrário, o mercado atual requer e exige produtos de qualidade. O ato de reduzir custos não 

significa diminuir o padrão de qualidade da empresa na fabricação dos produtos e oferta de 
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serviços, mas oferecer maior eficiência nos processos produtivos, manutenção e 

administração da empresa, conquistando assim o baixo custo de produção. 

Para a obtenção do baixo custo, a empresa deve estar preparada para prejuízos iniciais 

na implantação da estratégia (PORTER, 1986). É preciso estar sempre atualizada com novas 

tecnologias, considerando investimentos nessa área, pois para a organização tornar-se líder 

por custos são necessários não só equipamentos e tecnologias de última geração, mas também 

sistemas de informações integrados com profissionais competentes. 

Por exemplo, a empresa WalMart usa esta estratégia em qualquer país ou local onde 

implanta suas instalações. Investe continuamente em tecnologias novas, possibilitando uma 

avançada tecnologia de venda no varejo, o que diminui o custo de estoque, propiciando a 

quantidade certa de produtos na hora e local certo (HITT, 2001). 

Geralmente as empresas de baixo custo tendem a ter uma administração forte e rígida 

para poder administrar seus custos. Mais ainda, além da dificuldade em obter a liderança por 

custos, é preciso mantê-la (PORTER, 1986).  

Características relacionadas a estratégias de Liderança por Baixo Custo são: 

• rígido controle de custos e de mão de obra; 

• minimização de despesas indiretas; 

• hegemonia dos gerentes “operacionais”; 

• cultura “espartana” - disciplina, atenção ao detalhe e frugalidade; 

• risco de desatualização perante as novas tecnologias, que poderão ser adquiridas 

pelos concorrentes; 

• risco de colocação do produto no mercado, com o custo mais baixo, conseguido pela 

concorrência através da imitação;  

• risco de retardação na mudança em seu produto ou em sua empresa devido à atenção 

dada ao custo (SAMPAIO, 2003). 
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O fundamental nesta estratégia é ser a líder através do baixo custo dos seus produtos 

ou serviços, no país ou fora dele, através de substancial e persistente esforço de otimização 

via redução de custos unitários, economia de escala, produtos poucos e padronizados 

(SAMPAIO, 2003). 

2.1.2 Estratégia de Diferenciação 

Nesta estratégia, o que fica evidenciado é a diferença, ou seja, a empresa tem que ser 

diferente das outras em algum aspecto, seja na alta qualidade, em alguma nova tecnologia ou 

até mesmo na qualidade dos serviços. Neste caso, a empresa precisa ter um marketing forte, 

dando oportunidade para a criatividade, valorizando empregados mais criativos, inovadores, e 

realizando constantes pesquisas de mercado (PORTER, 1986). 

O tipo de diferenciação mais comum encontrado em empresas que utilizam essa 

estratégia é a alta qualidade de seus produtos ou a utilização de tecnologia inovadora. As 

principais características desta estratégia são: 

• substancial e persistente esforço de inovação; 

• produtos e serviços customizados; 

• investimentos expressivos em P&D e qualidade; 

• imagem altamente valorizada; 

• hegemonia dos gerentes “empreendedores”; 

• cultura empreendedora - iniciativa, estímulo ao risco, individualidade. 

Entre as desvantagens da estratégia da diferenciação estão as seguintes: 

• a opção do cliente por economia de custos e não por lealdade à marca; 

• a imitação por parte dos concorrentes reduz a diferenciação da empresa; 

• desatenção da empresa com relação aos custos, permanecendo muito mais alto que a 

empresa de custo baixo (SAMPAIO, 2003). 
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O fundamental desta estratégia é a organização tornar-se verdadeiramente singular em 

aspectos essenciais e amplamente valorizados, segundo o ponto de vista de seus clientes ou 

mantenedores.  

2.1.3 Estratégia de Enfoque 

Com a estratégia de enfoque, a empresa necessita escolher um mercado regional 

específico ou um grupo de compradores e direcionar sua atenção para eles, podendo então 

escolher entre a diferenciação ou o baixo custo. 

A relação desta estratégia com as demais é que se pode escolher também entre usar a 

estratégia de diferenciação ou a de baixo custo. A diferença está no foco das atividades da 

empresa. Todas as características, requisitos e determinações usadas nas outras estratégias 

podem e devem ser aplicadas nesta também (PORTER, 1986). 

As principais características desta estratégia são: 

• concentração em um segmento estreito; 

• o segmento-alvo tem necessidades incomuns (específicas) em termos de custos e 

diferenciação; 

• a atuação é fortemente seletiva: aproveitar sub-otimizações de concorrentes que 

atuam em domínios amplos; 

• hegemonia dos gerentes “voltados” para o mercado; 

• cultura - atenção ao ambiente, consciência dos limites, valorização do 

aprofundamento (SAMPAIO, 2003). 

Entre as desvantagens da estratégia do enfoque estão: 

• todos os riscos citados para as outras estratégias ocorrem nesta também, visto que o 

enfoque usa a diferenciação ou o custo baixo; 

• prender-se em um único nicho de mercado é correr o risco de uma grande empresa 

ou multinacional de outro ramo adentrar nesse nicho, tomando assim sua única clientela 

(SAMPAIO, 2003). 
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As estratégias de liderança no custo e de diferenciação buscam uma vantagem 

competitiva em um limite amplo de segmento, enquanto que a estratégia de enfoque visa uma 

vantagem de custo (enfoque no custo) ou uma diferenciação (enfoque na diferenciação) em 

um segmento estreito, conforme relacionado no Quadro 2 a seguir. As ações específicas 

necessárias à implementação de cada estratégia variam muito de setor para setor.  

Quadro 2 – Estratégias Competitivas (PORTER, 1986) 

Vantagem Competitiva 

 

 

Custo Baixo Diferenciação 

Alvo Amplo Liderança de Custo Diferenciação 
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Alvo Estrito Enfoque no Custo Enfoque na 

Diferenciação 

 

2.1.4 Estratégias de Aprisionamento de Clientes -“Lock-in” 

Alem das três estratégias referidas por Porter (1986) são encontrados na literatura 

autores que mencionam outros tipos de estratégias. Kaplan e Norton (2003) citam a estratégia 

“lock-in” como uma nova proposição de valor. 

Esta estratégia cria barreiras à mudança dos clientes para os concorrentes. Por meio 

dela, a empresa gera valor sustentável a longo prazo para os clientes, impondo-lhes altos 

custos de mudança. Esses custos de mudança podem surgir de diferentes maneiras. Por 

exemplo, os clientes que pensam em se transferir do sistema operacional Microsoft Windows 

para o sistema operacional Linux ou Apple perdem acesso a diversos programas aplicativos 

que rodam somente com o Windows. Os clientes que optam por comprar ou vender produtos 

em serviços de leilão que não sejam a e-Bay deixam de alcançar a grande comunidade de 

compradores e vendedores que recorrem apenas aos leilões da e-Bay. Mesmo clientes que 

querem usar outro cartão de crédito em lugar das marcas dominantes, Visa e Mastercard, 

correm o risco de não conseguirem comprar em muitos estabelecimentos. Estes exemplos 
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mostram como certas empresas erguem barreiras que impedem seus clientes de mudar de seus 

produtos para os de seus concorrentes (KAPLAN, 2003). 

Entre as desvantagens da estratégia de “Lock-in” está a limitação de não ser viável em 

todas as circunstâncias e de aplicar-se apenas em certas ocasiões e em alguns setores 

industriais. 

2.2 Organizações Sem Fins Lucrativos 

As organizações sem fins lucrativos têm proliferado e buscado satisfazer carências 

decorrentes da ineficácia do Estado e da abordagem reativa do setor lucrativo em relação a 

essas questões, o que vem se alterando paulatinamente com os seus programas de 

responsabilidade social (OLIVEIRA, 2003). A necessidade de auto-sustentabilidade e 

desenvolvimento, além de exigências de financiadores, implica o uso de técnicas e modelos 

profissionais de gestão pelas instituições sem fins lucrativos, um campo ainda pouco 

desenvolvido (FISCHER & FALCONER, 1998, p. 17; ANDION, 2001, p. 5). 

Um dos fatos recentes do processo de desenvolvimento social é a crescente 

importância das organizações da sociedade civil (OSCs). Essas organizações surgem como 

resultado de indivíduos ou grupos para implementar ações de interesse público, podem atuar 

como defensoras de direitos, prestadoras de serviços ou agências de apoio técnico. Nelas, a 

iniciativa, a criatividade e a diversidade são molas propulsoras do trabalho, permitindo-lhes 

funcionar como verdadeiras escolas de cidadania em busca das transformações que a 

sociedade exige (MENEGHETTI, 2001). 

A instituição “sem fim lucrativo” não fornece bens, serviços ou regulamentações. Seu 

“produto” não é um par de sapatos ou uma legislação para o setor onde atua. Segundo 

Drucker (1995), o produto oferecido é “um ser humano mudado”. Estas instituições são 

agentes de mudança comportamental e seu produto é um paciente curado, uma criança que 

aprende, um empreendedor gerando empregos, ou seja, oferecendo meios para transformação 

social.  

O atual cenário brasileiro aponta para a necessidade dessas organizações constituírem 

uma gestão eficaz, além de manterem acesos o compromisso e a paixão que as movem. O 

desafio da sustentabilidade envolve não só o levantamento e a adequada utilização de recursos 
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financeiros; implica investir no desenvolvimento das pessoas que fazem parte da organização, 

melhorar a qualidade dos serviços e adequá-los às necessidades das comunidades, buscar a 

adesão da sociedade à causa da organização e informar de forma transparente 

(MENEGHETTI, 2001). 

As organizações estão diante do desafio de buscar instrumentos de gestão capazes de 

fazer a ponte entre o melhor dos dois mundos: aliar a visão de resultados e de satisfação do 

“cliente”, características do marketing do setor empresarial, com a ação social pautada pela 

participação e pela visão de desenvolvimento sustentado com foco nos valores humanos e 

fazer isso sem que ela precise abrir mão de sua identidade cultural.  

A organização precisa comunicar o trabalho que desenvolve e reunir esforços para 

maximizar recursos e obter melhores resultados. Em comunicação e marketing é difícil 

desenvolver um trabalho bem-feito sem ter-se um posicionamento institucional claro e um 

bom planejamento estratégico (MENEGHETTI, 2001). 

O planejamento estratégico de organizações sem fins lucrativos apresenta um conjunto 

de atividades que tem por objetivo elaborar um plano de curto (1 a 2 anos), médio (3 a 4 anos) 

ou longo prazo (5 anos ou mais). Sua importância reside no fato de que ele contribui para 

realizar a adequada alocação de recursos e fortalecer a organização. Drucker (1995, p. 39) 

reforça esse pensamento ao afirmar que uma organização sem fins lucrativos requer quatro 

elementos para funcionar: um plano, marketing, pessoas e dinheiro. 

Com o objetivo de verificar como as organizações do Terceiro Setor têm respondido 

às constantes transformações do ambiente no qual estão inseridas, Durst & Newell (2001, p. 

443-457) realizaram uma pesquisa em 87 organizações norte-americanas desta natureza. Os 

resultados mostraram que mais de 80% delas utilizavam o planejamento estratégico, mais de 

65% utilizavam de novas tecnologias e processos para aumentar a eficiência e a eficácia e 

50% proporcionavam incentivos aos colaboradores. A análise dos resultados do estudo 

evidenciou o planejamento ou gerenciamento estratégico como a técnica mais contributiva 

para o sucesso dessas organizações. A pesquisa apontou, ainda, que os principais fatores que 

conduziram à adoção de novas técnicas para a condução das organizações foram a influência 

dos executivos, do o governo, de problemas de receita e o crescimento da competição 

(OLIVEIRA, 2003). 
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Uma vez definida a utilização do planejamento estratégico, caberá à organização 

escolher e implementar um dos diversos modelos disponíveis, com o auxílio de profissionais 

capacitados em gestão e com conhecimento do Terceiro Setor, pois a maioria desses modelos 

foi elaborada para empresas que visam lucro, ou sofreu adaptações que não contemplam as 

características das organizações sem fins lucrativos. Além disso, modelos mal-concebidos 

podem, além de não contribuir para o êxito almejado, dificultar a gestão e prejudicar os 

resultados no médio prazo (OLIVEIRA, 2003). 

A formação de uma organização sem fins lucrativos se dá por meio da coordenação de 

valores, princípios e visão de uma ou um grupo de pessoas em prol de objetivos sociais, 

originando uma "causa social", que significa o motivo da existência de uma organização sem 

fins lucrativos. A "causa social" diz respeito ao direcionamento maior da organização. Os 

valores e princípios da organização devem ser apresentados de forma clara aos colaboradores, 

para que se obtenham vantagens com esse compartilhamento (MITCHELL & YATES, 2002, 

p. 33). 

De acordo com Roesch (2002, p. 10), há consenso entre os estudiosos de que as 

práticas de gestão das organizações sem fins lucrativos devam partir dos problemas que 

circundam estas organizações e ser negociadas com as diferentes partes interessadas e os 

beneficiários. Assim, os valores, princípios, visão e a própria "causa social" sofrem influência 

dos públicos de relacionamento dessas organizações (stakeholders).  

A Figura 2 a seguir apresenta um modelo de planejamento estratégico para 

organizações sem fins lucrativos. 
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Figura 2 - Modelo de Planejamento Estratégico para Organizações sem Fins Lucrativos. 

Fonte: Oliveira, 2003. 

 

Na avaliação de uma organização privada, temos o viés financeiro como parâmetro 

central para nos basearmos. Já, para uma organização sem fins lucrativos, os critérios de 

avaliação são diferentes, muitas vezes subjetivos. 

Numa organização sem fins lucrativos, os doadores fornecem os recursos financeiros 

(pagam pelo serviço), enquanto um outro grupo recebe os serviços. As organizações devem se 
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estruturar para cuidar desses dois lados, de modo a formar uma cadeia de valor e desenvolver 

procedimentos internos que possam atender aos dois "clientes" (doador e beneficiário) 

(OLIVEIRA, 2003). 

2.3 Definição de Mercado em Organizações Sem Fins Lucrativos 

Para saber o que é uma organização, deve-se começar por sua finalidade. E a 

finalidade deve situar-se fora da organização, na sociedade, visto que a organização é um 

órgão da sociedade (DRUCKER, 1954). 

“O marketing, assim como as demais funções empresariais, é geral e universal e se 

aplica a todas as instituições, mas precisa ser trazido de forma mais consciente para o mundo 

das instituições sem fins lucrativos” afirma Philip Kotler em entrevista concedida a Peter 

Drucker (DRUCKER, 1995). As instituições reconhecem a importância das funções de 

marketing, mas algumas não o compreendem bem, confundindo marketing com venda de alta 

pressão ou com propaganda. 

As tarefas mais importante de marketing estão relacionadas a estudar o mercado, 

segmentá-lo, determinar os grupos a atender, posicionar-se no mercado e criar um serviço que 

atenda às necessidades. Anunciar e vender vêm depois.  

As organizações têm muito claras as necessidades que gostariam de atender, mas com 

freqüência podem não compreender o ponto de vista dos clientes. Isso porque elas fazem 

suposições com base em sua própria interpretação dessas necessidades (DRUCKER, 1995). 

Por exemplo, um hospital pode ser tanto visto como uma instituição de doença como de bem-

estar. Existe para cuidar de pessoas que estão doentes e deixá-las bem. Poderia argumentar-se 

que sua verdadeira missão é a prevenção de doenças. Há muitas sutilezas a respeito de 

necessidades que exigem interpretação e também pesquisa de clientes e de consumidores. 

Basicamente, a questão é se essas organizações estão voltadas para o consumidor 

(DRUCKER, 1995). 

O marketing é visto como um processo de segmentação, determinação de alvos e 

posicionamento. O posicionamento questiona o que fazer para ser recebido por um mercado 

no qual se está interessado e como se distinguir de alguma forma. Assim, as organizações se 

empenham na busca da sua singularidade, na sua vantagem competitiva, visam descobrir 



 

 

34
 

 

quais necessidades são fortes e quais elas podem atender bem, adicionando um ponto de 

distinção. Sem essa diferenciação, não haverá razão para o cliente realizar a escolha. 

Partir para a propaganda pesada antes de ter uma personalidade, um foco verdadeiro é 

investir mal os recursos e não aplicar o marketing na ordem certa. Essa ordem é: em primeiro 

lugar, pesquisar os clientes, para compreender o mercado e suas necessidades. Segundo, 

desenvolver a segmentação e conscientizar-se a respeito dos diferentes grupos com os quais se 

irá interagir. Terceiro, desenvolver políticas, práticas e programas para satisfazer esses 

grupos. O último passo é comunicar esses programas. Ir diretamente à propaganda é de fato 

fazer as coisas de trás para frente (DRUCKER, 1995). 

O marketing em uma organização sem fins lucrativos torna-se eficaz quando ela tem 

bem claro o que quer realizar, quando seus membros estão motivados e concordam com as 

metas, tendo sido tomadas providências para implementar essa visão de forma eficiente, 

produzindo os resultados desejados. Marketing é uma maneira de harmonizar as necessidades 

e desejos do mundo exterior com as finalidades, recursos e objetivos da instituição. 

2.4 Marketing Empresarial 

“Marketing não pode ser considerado uma função separada, mas como um todo, onde 

o negócio é visto a partir de seu resultado final, ou seja, do ponto de vista do consumidor. 

Desta forma, o sucesso da empresa e seus empreendimentos não são determinados pelo 

produtor, mas pelo mercado consumidor” (KOTLER, 1995, p.21). 

O conceito de marketing pressupõe que o segredo para alcançar as metas 

organizacionais está na determinação das necessidades e desejos dos mercados-alvo e oferecer 

as satisfações desejadas de forma mais eficaz e eficiente do que os concorrentes. Este conceito 

vem sendo definido de muitas formas: atender às necessidades de forma rentável; encontrar 

desejos e satisfazê-lo; focalizar o cliente, não o produto (KOTLER, 1995). 

Ampliando o conceito, pratica-se marketing em todos os momentos e não apenas com 

produtos tangíveis ou mercadorias. Faz-se marketing pessoal, de idéias, de lugar, de causas, 

de evento e institucional (BOONE, 1998). 

O verdadeiro marketing começa com o consumidor, seus dados demográficos, suas 

realidades, suas necessidades e seus valores. “Não pergunta o que a empresa quer vender, mas 
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sim o que o consumidor quer comprar”. Segundo Drucker “Vender e fazer marketing são mais 

eticamente opostos e não sinônimos ou mesmo complementos um do outro”. Pode-se 

presumir que sempre haverá uma necessidade de vender. Mas a meta do marketing é tornar a 

venda supérflua, é conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto ou o serviço se 

adapte a ele e se venda sozinho (DRUCKER, 2001). 

Dentro das organizações não poderia ser diferente. O marketing não desempenha mais 

unicamente a função de escoar os produtos da empresa. Ele é responsável por construir e 

manter a imagem da organização no mercado, por disseminar os valores defendidos pela 

organização e seus dirigentes na sociedade, por comunicar através de seus produtos 

(publicidade, embalagem, marca, rótulos) determinada filosofia de vida.  

Cabe também ao marketing, através de pesquisas, detectar nichos de mercado, 

identificar o público-alvo, necessidades e desejos dos clientes, inclusive aqueles não 

explícitos. Essas informações são de vital importância para a estruturação do planejamento 

estratégico da empresa. Todavia, devem ser obtidas através de uma investigação criteriosa, 

pois pior do que planejar sem informações suficientes é planejar com base em informações 

equivocadas.  

As necessidades dos consumidores podem ser relacionadas em cinco categorias 

básicas: necessidade declarada, real, não declarada, de prazer e secreta. (KOTLER, 1995, 

p.35). A partir dessas necessidades, é possível constatar a extensão do papel que o marketing 

desempenha. Entretanto, embora pareça clara a sua abrangência, em diversas oportunidades, 

ele ainda é utilizado apenas como mais um sinônimo para propaganda ou venda. Tal confusão 

é impraticável, pois marketing não pode ser o mesmo que vender, porque começa muito antes 

de a empresa sequer ter o produto. Há uma grande diferença entre empresas preocupadas 

basicamente com a venda e empresas orientadas para o marketing (DUCKER, 2000). 

As empresas orientadas para a venda concentram seus esforços e objetivos na 

obtenção de lucro através do volume de vendas, sem uma preocupação maior quanto a sua 

especificidade, isto é, se a venda efetuada é decorrente do retorno de um cliente, ou não. Nas 

empresas orientadas para o marketing, há a preocupação constante com a satisfação do 

cliente, pois essa estratégia é vista como uma forma de mantê-lo comprando e trazendo novos 

clientes (DUCKER, 2000). 
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Os teóricos da estratégia de competição apreciam fazer analogias entre as estratégias 

de negócios e estratégias militares, pois ambas possuem o mesmo problema básico: aniquilar 

ou neutralizar o oponente. No entanto, alguns autores consideram que existe uma diferença 

fundamental entre as duas estratégias. Na guerra, o objetivo é vencer e, em seguida, 

desmobilizar o inimigo. Nos negócios, cada vitória deve ser encarada como prelúdio da etapa 

seguinte. 

Produto é um conceito amplo que também leva em conta a satisfação de todas as 

necessidades do consumidor em relação a um bem, serviço ou idéia. Esta estratégia envolve 

mais do que apenas decidir que produtos ou serviços a empresa deveria oferecer a um grupo 

de consumidores. Inclui decisões sobre serviços prestados ao consumidor, projeto de 

embalagens, nome de marcas, marcas registradas, garantias, avaliação do ciclo de vida do 

produto, posicionamento e desenvolvimento de novos produtos. 

As três categorias de produtos de consumo são: produtos de conveniência, produtos de 

compra comparada e produtos de especialidade. Os produtos de conveniência são aqueles 

comprados com freqüência, imediatamente, e com um mínimo de esforço. Os produtos de 

compra comparada são adquiridos após uma extensa comparação com base em aspectos como 

preço, qualidade, estilo e cor. Os produtos de especialidade são aqueles com características 

singulares que farão com que o comprador os procure (BOONE, 1998). 

A administração de marketing concentra praticamente a totalidade das estratégias 

competitivas de uma empresa, pois trata de questões abrangentes, que envolvem o mercado 

consumidor, fornecedor e concorrente, vitais para a empresa, mas a partir da década de 90 

vem ganhando força a terminologia “Marketing de Relacionamento” que surgiu com Berry, 

na literatura de marketing de serviços, em 1983 (BRETZKE, 2000). 

A prática da estratégia de marketing de relacionamento consiste na introdução de um 

novo paradigma para as relações de troca no mercado. Enfatiza a necessidade de um 

relacionamento de longo prazo com o mercado, em detrimento das práticas de transações com 

objetivos de curto prazo, buscando a fidelidade dos clientes. 
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2.5 Marketing de Relacionamento 

Marketing de Relacionamento deve ser considerado como todos os relacionamentos 

que possam influenciar a satisfação dos clientes, como por exemplo, relacionamentos com 

fornecedores de bens e serviços, relacionamentos laterais (concorrência, organizações não 

lucrativas, governo), relacionamentos internos (unidades de negócios, áreas funcionais), e 

relacionamento com compradores (intermediários e consumidores finais) (MCKENNA, 

1993). Hunt e Morgan (1995) definem Marketing de Relacionamento como sendo “todas as 

atividades dirigidas a estabelecer, desenvolver e manter as trocas relacionais de sucesso”. 

Sheth (1994) apresenta a seguinte definição: “Marketing de relacionamento envolve a criação 

e distribuição de valor através da cooperação mútua e interdependência”. 

A base do marketing de relacionamento é “o relacionamento um a um, estressado até 

as últimas conseqüências para obter a fidelidade dos clientes através de uma experiência de 

marca positiva”. As ações e decisões referentes ao cliente atual e potencial devem basear-se 

em informações que agilizem e otimizem o processo de vendas e atendimento, sendo 

recuperadas no momento que o contato entre a empresa e o cliente está ocorrendo. 

Os relacionamentos baseados em informações coletadas antes, durante e após qualquer 

contato, geram níveis de lealdade à marca maiores, reduzindo o investimento na busca de 

novos clientes, o que é tido como maior do que o esforço de fidelizar e gerar a repetição da 

compra. Assim, o sucesso ou insucesso do relacionamento dependerá das estratégias 

utilizadas. Estas determinarão a escolha da melhor tecnologia. Estratégia sem tecnologia 

significa manter tudo isto como grande promessa (BRETZKE, 2000). 

2.5.1 Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente (CRM) 

CRM é a integração entre o marketing e a tecnologia da informação, provendo a 

empresa de meios mais eficazes e integrados para atender e reconhecer o cliente. Ao 

disseminar esta informação pela organização, permite-se que o cliente seja “conhecido” e 

“cuidado” por todos e não só pelas operadoras da central de atendimento. É a combinação da 

filosofia do marketing de relacionamento, que ensina a importância de cultivar os clientes e 

estabelecer com os mesmos um relacionamento estável e duradouro através do uso da 

informação. Aliado à tecnologia da informação, são providos recursos de informática e de 
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telecomunicações, integrados de uma forma singular que transcende as possibilidades das 

centrais de atendimentos (BRETZKE, 2000).  

A base das considerações a seguir é do mesmo autor, o qual afirma que além de estar 

preparado para atender no primeiro toque, é preciso responder o e-mail ou o fax com rapidez e 

incorporar os dados de contato no database marketing. Dessa forma, é possível gerar uma 

comunicação continuada e com pertinência por qualquer meio (telefone, mala direta, e-mail e 

contato pessoal). Além disso, a captura centralizada desses dados, transmitida para o banco de 

dados de marketing permite classificar o perfil do cliente, detectar as ameaças e oportunidades 

sinalizadas através de uma reclamação ou insinuação que o concorrente está oferecendo mais 

serviços (ameaça), de um pedido de mais informações ou de que a empresa está ampliando a 

sua produção (oportunidade). 

Essa integração pressupõe que a empresa esteja disposta a manter um relacionamento 

suportado por processos operacionais mais ágeis e selecione a tecnologia adequada. Mas, isso 

requer metodologia, expertise e experiência comprovada neste tipo de solução. É uma grande 

“virada” no conceito de atendimento ao cliente, que extrapola a prática existente em 

qualidade, e possibilidade de aumentar a fidelidade do cliente, e conseqüentemente, a 

rentabilidade.  

As empresas, integrando o marketing e a tecnologia da informação no esforço para 

manterem a sua posição competitiva, estão se concentrado em oferecer cada vez mais serviços 

aos seus clientes, pois entendem que a lealdade dos clientes diminui a sua dependência da 

inovação de produtos e serviços, as torna menos suscetível a guerra de preços, e coloca o 

diferencial competitivo na lealdade do cliente investindo em Call-Centers (BRETZKE, 2000). 

O típico acesso telefônico gratuito está sendo substituído por acessos alternativos, por 

e-mail, fax, e internet, sendo que os atendentes têm autonomia para resolver qualquer 

problema do cliente na primeira chamada ou em tempo hábil. 

2.5.2 CRM como Decisão Estratégica 

De acordo com Bretzke (2000), as empresas reconhecem a importância da estratégia 

de CRM para conquistar um diferencial competitivo de longo prazo. Porém, para que não seja 

mais um modismo, é preciso compreender que CRM é uma estratégia que possui raízes no 
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marketing de relacionamento e impacta a gestão da empresa, principalmente no que se refere 

ao relacionamento com os clientes e à infra-estrutura da indústria, que passa a ser em tempo 

real. 

Um dos fatores mais importantes para o sucesso são os recursos humanos, que 

precisam ser treinados e capacitados em todos os níveis. Não só para melhorar a qualidade do 

atendimento, mas também para usar adequadamente as informações que transformam 

possibilidades de negócios em lucros. 

A implantação do CRM está assentada sobre dois pilares: 

• um processo de trabalho orientado para o cliente que permeia e é compartilhado por 

toda a empresa; 

• uso intenso da informação do cliente, suportado pela informatização de vendas, 

marketing e serviços. 

Como o CRM está sendo divulgado no mercado pelos fornecedores de tecnologia, 

nota-se uma ênfase muito grande na solução da informatização de Call-Centers. Como a 

maioria das empresas no Brasil ainda não tem uma cultura do uso da informação com 

database integrado, existe a tendência de implantar a solução parcialmente, desperdiçando a 

grande oportunidade de voltar a empresa para o cliente e iniciar a prática efetiva do marketing 

de relacionamento. A tecnologia de CRM, sem o redesenho dos processos e um modelo de 

relacionamento que faça uma entrega sustentada de valor a longo prazo para o cliente, será 

apenas um projeto de informatização de call centers ou de vendas, não conduzindo 

efetivamente ao estágio da resposta em tempo real.  

Um dos maiores erros que ocorre nos projetos de CRM, e que leva à subutilização 

dessa técnica, é iniciar a implantação pela seleção da solução e pela compra de um software, 

como se tal decisão fosse resolver os problemas da empresa (PEPERS & ROGERS, 1997). A 

empresa investe somas significativas de recursos, porém não o suficiente e nem onde deveria 

para promover a mudança cultural e organizacional, necessária para competir em tempo real. 

Talvez o investimento seja maior, mas é importante seguir os principais passos sugeridos para 

a implantação, pois a melhoria alcança a empresa toda e os resultados serão aumento de 

vendas, retenção dos clientes e diminuição de custos na administração do cliente (BRETZKE, 

2000).  
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Os passos para a implantação de um modelo de CRM sugeridos por Bretzke (2000) 

são: definição e planejamento do modelo de relacionamento, redesenho dos processos de 

atendimento, seleção da solução de tecnologia e implantação da tecnologia.  

Na fase de definição e planejamento do modelo de relacionamento, é estabelecida a 

forma como o cliente será tratado, quais os eventos de relacionamentos que gerarão resposta, 

em quanto tempo e como o plano de comunicação deverá ser desenvolvido para construir o 

relacionamento e fazer a entrega de valor proposto pela estratégia competitiva da empresa. 

Esta etapa é importante, pois a especificação e customização dos softwares de CRM e 

o redesenho dos processos dependem dessa definição. Nessa etapa, é indispensável o 

envolvimento da alta direção, pois implica uma série de decisões que determinarão uma 

mudança de postura em relação ao cliente, atendimento e diversas outras atividades realizadas 

que precisam ser repensadas para adaptar a empresa à nova realidade competitiva em tempo 

real. 

Durante o redesenho dos processos de atendimento ao cliente, efetua-se o 

levantamento e o registro dos processos do atendimento ao cliente, desde o pedido de uma 

visita, o atendimento telefônico, a venda pelo telemarketing, até o fluxo do pedido dentro da 

empresa. É o momento de revisar a forma de pensar o negócio. 

Atendimento significa não só o atendimento ao telefone, mas todas as atividades de 

atendimento a clientes, quer no pedido de compra, numa reclamação, na baixa de uma fatura 

ou no envio de uma literatura. A empresa passa a ter tempos de resposta condicionados pela 

expectativa do cliente e não pelas limitações operacionais impostas anteriormente pela própria 

tecnologia que era lenta comparada com o que se tem a disposição atualmente. E 

principalmente com o advento da internet, define-se um novo padrão de resposta ao cliente 

(BRETZKE, 2000). 

A decisão pela solução de CRM passa pela seleção de um software, que é determinada 

pelo modelo de relacionamento. O software irá determinar qual é o melhor hardware para 

compor essa solução. O hardware inclui computadores, equipamento de telefonia e vários 

outros equipamentos.  

Após a definição e planejamento do modelo de relacionamento, o redesenho do 

processo de atendimento ao cliente e a seleção da solução, chega-se à fase de implantação da 
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tecnologia de CRM, que consiste na implantação do processo em toda a empresa, onde 

técnicas e tecnologias são utilizadas para materializar a estratégia de CRM. Essa implantação 

pode ser escalonada, mas deve obedecer a um ritmo que não interrompa a revisão dos 

processos operacionais ou cause descrédito da estratégia proposta. 

Independente do tipo de técnica ou tecnologia selecionada, é preciso que a empresa 

assegure que cada atividade relacionada com o contato com o cliente seja parametrizada e 

contemplada nas diversas pontas do atendimento e que haja a retroalimentação do database 

marketing e acompanhamento, até o final do ciclo de relacionamento. 

Com mais serviços, num contexto competitivo, onde a cópia dos mesmos pela 

concorrência é em tempo real, a inovação precisa ser constante. Isso só é possível quando os 

próprios funcionários têm autonomia suficiente para prover atendimento diferenciado, no 

momento que é solicitado pelo cliente. Significa que a empresa precisa melhorar o perfil dos 

seus funcionários treiná-los continuamente, incentivar a iniciativa bem sucedida e assumir um 

maior risco até que o modelo de relacionamento esteja estabilizado. Com procedimentos e 

limites de competência bem definidos, o medo da punição deixa de ser a trava para a 

criatividade. Os funcionários assumem o seu papel como construtores do relacionamento com 

o cliente e artífices do aumento do lucro para a empresa, perpetuando a organização no 

mercado (BRETZKE, 2000). 

Adotar o método do CRM é uma questão de manter a competitividade, pois os clientes 

foco da atenção de tantas empresas aumentam, dia a dia as suas expectativas e não se 

contentam simplesmente com um acesso rápido e fácil, a qualquer hora às centrais de 

atendimento. Também não aceitam mais o atendimento cordial e gentil sem nenhum poder de 

decisão. Os clientes desejam lidar com quem possa resolver problemas e oferecer soluções 

melhores e mais criativas. 

Por isso, é preciso ir além da implantação da tecnologia. É preciso dotar a empresa de 

estratégia, processo e tecnologia para que esteja preparada para prestar o atendimento e 

reconhecimento que o cliente deseja e espera, com a finalidade de auxiliar o crescimento e 

manutenção desse forte relacionamento que se transformará em receitas e lucros crescentes 

(BRETZKE, 2000). 
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2.5 Agregando Valor com Serviços 

Até um serviço ser realmente prestado, ele é apenas uma promessa de desempenho. É 

difícil para os clientes avaliarem a maioria dos serviços antes de comprarem, pois não há 

como experimentá-los. Mais ainda, a forma de qualificar os serviços geralmente apresenta 

características intangíveis. Para uma empresa de serviços, a confiança do cliente é o atrativo 

mais precioso. A excelente execução do serviço é um elemento fundamental na construção 

deste sentimento. Reforçar a confiança dos clientes não se trata de fazer promessas, mas de 

mantê-las. Quando uma empresa perde a confiança do seu cliente, ela pode estar perdendo 

muito (BERRY, 2001). Considera-se que serviços são aqueles atos ou desempenhos que uma 

parte oferece a outra, com caráter intangível, sem resultar em propriedade de algo. O serviço 

propriamente dito não está vinculado a um produto físico (KOTLER, 1996). 

O conceito de melhoria contínua teve sua origem em operações inicialmente nas 

principais empresas exportadoras japonesas. A seguir, espalhou-se para empresas 

concorrentes ao redor do mundo. A idéia não mudou. Continua sendo necessário mudar e 

obter melhorias contínuas em termos de equipamentos, tempo de produção, qualidade, 

relacionamento com fornecedores e clientes. Dado que existem diferentes tipos de 

organizações de serviços, é provável que exista um grau quase ilimitado de questões com as 

quais se deve lidar, relacionadas com a melhoria dos serviços. 

Berry (2001) afirma que todas as empresas são prestadoras de serviços na medida em 

que criam valor para seus clientes através das atividades que desempenham. Os fabricantes e 

comerciantes são organizações híbridas que criam valor para o cliente com uma combinação 

das mercadorias com os serviços, criando valor através do desempenho, o que 

conseqüentemente é uma função da capacidade e motivação dos que realizam as operações. O 

desempenho sofre quando o crescimento enfraquece as práticas organizacionais que 

promovem a capacidade e a motivação do funcionário. Nas empresas que dependem 

intensamente de mão-de-obra, o fator mais importante no desenvolvimento de um negócio de 

serviços duradouro não é a profundidade de conhecimento do negócio, mas sim os valores 

humanos. 

Os desafios específicos da sustentação do sucesso são acentuados em 

empreendimentos que criam valor para os clientes, primordialmente por meios de serviços. 

Quanto mais dependentes de mão-de-obra são os serviços, maiores são os desafios de se: 
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• operar eficazmente enquanto se está crescendo rapidamente; 

• operar eficazmente quando se está em uma competição de preços; 

• reter o espírito empreendedor de quando a empresa era mais jovem e menor. 

Os serviços estão relacionados ao esforço pessoal investido, que é a diferença entre o 

máximo de vigor com que o funcionário individualmente pode contribuir e o mínimo 

necessário para evitar punição. Essa diferença fica a cargo do próprio funcionário. “Uma das 

principais diferenças entre empresas prestadoras de serviços de destaque e as medíocres é que 

as primeiras recebem muito mais esforços voluntários por parte dos funcionários” (BERRY, 

2001).  

A pesquisa realizada pelo autor, com 14 empresas bem estabelecidas e bem sucedidas, 

concluiu que existem nove geradores de sucesso sustentável nos negócios, conforme descrito 

a seguir. 

1. na liderança baseada em valores, “os valores são o tesouro de uma empresa de 

serviços. Os valores organizacionais humanos sustentam a excelência”;  

2. o foco estratégico exige uma estratégia essencial, uma definição do negócio 

focalizando a atenção organizacional, orientando as decisões de projeto, canalizando a 

execução e reforçando o espírito humano;  

3. a excelência na execução das estratégias diminui as oportunidades para os 

concorrentes e aumenta as chances de sucesso da empresa, pois um cliente não 

vivencia a estratégia; ele vivencia a execução da estratégia, isto é, o produto completo;  

4. lutar continuamente pela excelência e gerar como resultado a diferenciação 

competitiva e a fidelidade do cliente; expandir e crescer dentro de suas capacidade, 

focalizar no que os clientes realmente valorizam consistem em técnicas que auxiliam  

o controle do destino;  

5. através da oferta de um serviço atraente e do cumprimento do que foi 

prometido, a empresa passa a desenvolver relacionamentos baseados em confiança;  

6. a generosidade estimula o sucesso do serviço. É comum pensar na 

generosidade corporativa como um resultado do sucesso; uma empresa cria riqueza e a 
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compartilha. As empresas egoístas não podem prestar atendimento. A ganância não 

fornece nenhuma base para se criar algo especial ou duradouro. A generosidade, 

dentre outras coisas, implica em responsabilidade social e preocupação com a 

qualidade de vida da comunidade, contribuindo para a construção de um mundo 

melhor e um ser humano mais feliz. Entretanto, as ações desenvolvidas devem ter um 

propósito, ser canalizadas e estar integradas à cultura e à estratégia da empresa, 

sempre orientadas pelos resultados; 

7. investimento no sucesso dos funcionários é fundamental, pois investir em 

quem executa uma tarefa contribui para o desempenho. Os benefícios que um bom 

atendimento proporciona às empresas é superior ao que foi investido na capacitação 

das pessoas que atendem os clientes. Esses investimentos permitem que os funcionário 

cresçam desde o início, desenvolvendo continuamente suas habilidades e 

conhecimentos, sentindo-se proprietários parciais do negócio, “sócios”; 

8. a empresa deve agir como se fosse pequena, eliminando sempre que possível a 

burocracia percebida pelo cliente. Deve buscar meios para alavancar o potencial de 

“entrega” e adaptá-lo às preferências de cada cliente; 

Finalmente, cabe destacar que (9), em empresas prestadora de serviços, o cultivo da 

marca é vital, pois reduz o sentimento de risco nos clientes e aumenta sua confiança em 

relação ao invisível.  Quando o desempenho de uma atividade cria a maioria ou todo o valor 

para o cliente, a fonte do desempenho torna-se a marca principal, e a qualidade desse 

desempenho determina de forma desproporcional o significado e o valor da marca. (BERRY, 

2001). 

2.6 A Informação e Gestão Empresarial  

A informação é um recurso fundamental no ambiente das organizações para melhorar 

a competitividade no mercado. Visando esta meta, torna-se de vital importância para as 

empresas investirem no conhecimento de todas as atividades inerentes às mesmas, sejam os 

fatos internos ou externos ao seu ambiente. Assim, a “informação é a principal base para a 

tomada de decisão. O valor da informação é uma função do efeito que ela tem no aumento da 

probabilidade de que a decisão seja tomada”. Subestimar o seu uso pode fadar um produto ou 



 

 

45
 

 

serviço ao obsoletismo e, a empresa que o fabricou ou que o presta à decadência 

(WETHERBE, 1987, p. 63). 

Se a empresa constata que o nível de reclamações dos clientes é elevado, que seu 

pessoal não se interessa tanto assim pelo próprio trabalho, que a rentabilidade é medíocre, 

constata-se seguidamente a existência de um problema de comunicação no “coração” da 

empresa. “As empresas que ganharão a guerra econômica serão aquelas que tiverem ganhado 

a guerra da informação” (FREITAS 1993, p.27). 

O que distingue um dado ou um conjunto de dados da informação, no processo 

decisório, é o conhecimento que propiciam ao tomador de decisões. De acordo com a 

definição dada por Oliveira (1996, p. 34) “dado é qualquer elemento identificado em sua 

forma que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação”. Ainda, 

segundo o mesmo autor, “é o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões”. Esta 

abordagem sugere, portanto, que a informação é o produto da análise dos dados existentes na 

empresa, devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e interpretados 

dentro de um contexto para conhecimento, e permitindo a tomada de decisão de uma forma 

mais otimizada. 

A informação pode representar a consolidação de poder dentro da empresa, desde o 

momento da posse de dados básicos que podem ser transformados em informação, até a 

possibilidade de otimizar níveis de conhecimentos técnicos e domínios de políticas. Uma 

informação fora de tempo hábil da tomada de decisão praticamente perde seu sentido. 

Pode-se afirmar que a informação, cada vez mais, é a base do diferencial competitivo. 

“A criação de produtos e serviços que os clientes julgam únicos torna-se cada vez mais 

importante no ambiente de negócios” McGee (1994, p. 58). A informação assim, desempenha 

um papel especialmente importante no desenvolvimento de esforços para criar e manter a 

diferenciação. No momento da interação entre a empresa e o cliente, a informação torna-se 

um essencial para a individualização do serviço ao cliente num mundo anônimo. 

Segundo McGee (1994, p.58), “essa personalização do serviço ao cliente evolui para a 

criação de um maior número de nichos de mercado, possível pela obtenção de informações 

mais precisas sobre estes grupos de clientes ou nichos: o limite desta tendência é o tratamento 

tão personalizado a ponto de cada cliente ser considerado um nicho de mercado”. Mas uma 

vez conceituada a informação e verificada a necessidade de sua utilização, surge um 
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questionamento: como prover informação para a organização e fazer com que esta a utilize de 

forma eficiente e eficaz? 

A resposta está na implementação de um Sistema de Informação. Para que um sistema 

de informação se desenvolva, devem ser consideradas duas dimensões: 

• os componentes da empresa, que dizem respeito aos vários setores existentes nela 

(marketing, financeiro, produção, recursos humanos etc); 

• os níveis de decisão, que se referem à hierarquia presente na empresa, quais sejam, o 

nível estratégico, o tático e o operacional. 

As decisões em nível estratégico ocorrem nas hierarquias superiores da empresas e 

seus efeitos são de longo prazo. Preocupam-se com a adequação e natureza dos objetivos e a 

maneira como atingi-los, requer uma habilidade muito grande em antecipar o futuro e 

relacionar com o ambiente externo. 

As decisões em nível tático ocorrem no grau intermediário, gerentes, e seus efeitos são 

de prazo médio. Suas decisões estão mais voltadas para o funcionamento da atividade, do 

negócio da empresa. 

As decisões em nível operacional ocorrem no grau não administrativo, técnicos, e seus 

efeitos são de curto prazo. Suas decisões são partes de um plano maior, é a definição de 

procedimentos e elaboração dos planos e programas, estão mais voltadas para o 

funcionamento da operação e rotina de trabalho. 

2.6.1 Sistemas de Informações 

Pode-se definir sistema como um conjunto de elementos dinamicamente relacionados 

entre si, formando uma atividade para atingir um objetivo, operando sobre entradas e 

fornecendo saídas processadas. 

Maffeo (1992, p.47) define Sistemas de informação como um conjunto identificável e 

coerente de elementos que interagem de forma coesa, onde cada elemento pode ser um 

sistema”. Esta fronteira traduz a pressuposição de que aquilo que está em seu interior pode ser 

tratado como uma entidade relativamente autônoma, portanto identificável. Isso equivale a 

dizer que os elementos constitutivos do sistema - os que estão dentro do seu contorno 
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conceitual – têm entre eles interações coesivas fortes, comparativamente às interações entre 

estes e os elementos do resto do universo. 

Busca-se identificar sistemas que interagem com o exterior para atender necessidades 

específicas, isto é, sistemas abertos, total ou parcialmente automatizados, pertencentes ao 

mundo “real” e concebidos para atender a necessidades do ambiente em que está inserido, 

comportando-se como um mecanismo de estímulo-resposta. A este tipo de sistema costuma-se 

designar pelo termo sócio-técnico, que amplia o conceito de sistema computacional, 

incorporando a possibilidade de existência de um componente (sistêmico) humano. Nesse 

sentido, a escolha de uma fronteira (conceitual) adequada é um passo decisivo para o êxito de 

todo o processo de concepção. 

Segundo Oliveira (1996, p. 56), a maior parte dos sistemas de informações deve ter 

como sustentação um adequado banco de dados, que corresponda à reunião e ao agrupamento 

de dados e informações, de modo a permitir o atendimento das necessidades de uma empresa. 

Ainda, segundo o mesmo autor, “banco de dados é uma coleção organizada de dados e 

informações que possa atender às necessidades de muitos sistemas, com um mínimo de 

duplicação e que estabelece relações naturais entre dados e informações”. 

O desenvolvimento dos sistemas está sendo descentralizado e os programadores e 

analistas estão mais próximos dos usuários. Os sistemas estão mais fáceis de serem usados, 

com interfaces “mais amigáveis”, resolvendo melhor o problema dos usuários. A Informática 

passou a ser um meio para que as organizações tornem suas transações mais eficientes, 

produzindo um software de qualidade, pois além de eficiente, deve ser confiável e oportuno 

(BELLOQUIN, 1997). 

Softwares são programas que habilitam o usuário a utilizar equipamentos de hardware 

em benefício de suas atividades profissionais e pessoais. Podem ser aplicativos ou Sistemas 

Operacionais. Neste caso, servem para coordenar as várias funções dos aplicativos e do 

computador, gerando instruções que vão operar o hardware. As informações fluem em ambos 

os sentidos; os resultados das operações do hardware passam pelo software de sistemas e os 

programas aplicativos o transformam em resultados. Esse relacionamento está representado na 

Figura 3a seguir. 
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Figura 3 - Hardware, Software, Aplicativos e o usuário. Fonte: BELLOQUIN, 1997. 
 

Conforme Laudon (1997) o software tem três funções principais: (1) desenvolver as 

ferramentas para aplicar o hardware do computador na resolução de problemas; (2) 

possibilitar que uma organização gerencie seus recursos computacionais; e (3) servir como 

intermediário entre a organização e as informações armazenadas. 

A qualidade de software é um compromisso de toda a empresa, pois ninguém gosta de 

erros ou defeitos que possam causar prejuízos, os quais podem levar a simples necessidade de 

reiniciar o sistema operacional até à perda de satélites de milhões de dólares. Falhas em 

sistemas podem fazer um banco perder milhões em dinheiro e, conseqüentemente, seus 

clientes, ou podem parar por horas uma companhia telefônica. Os problemas de qualidade 

tendem a aumentar com o uso maciço das tecnologias de processamento distribuído nas quais, 

conforme Belloquin (1997) é muito mais difícil prever o que pode dar errado. 

As combinações de diversos fatores complexos que afetam a qualidade de software 

variam de acordo com as suas diversas aplicações. Basili e Zelkowitz (BAS, 1978) definem 

que a produtividade do software depende dos seguintes fatores: 

• humano - o tamanho e a experiência da organização de desenvolvimento; 

• do problema - a complexidade do problema a ser resolvido e o número de mudanças 

nos requisitos ou restrições de projeto; 

• do processo - técnicas de análise e projeto que são usadas, linguagem e ferramentas 

CASE (Computer Aided Software Engineering) disponíveis e técnicas de revisão; 

• de produto - confiabilidade e desempenho de ferramentas CASE, recursos de 

hardware e software; 

• de recursos” (PRESSMAN, 1995). 

Pessoas Software 
Aplicativo 

Hardware do 
computador 

Software 
de Sistemas 

PROCESSO 
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A norma de qualidade de produto de software ISO/IEC 9126 (NBR 13596) apresenta 

um conjunto de características que devem estar presentes em um software: funcionalidade 

(satisfazer as necessidades especificadas); confiabilidade (imunidade a falhas); usabilidade 

(facilidade de uso); eficiência (rapidez); manutenibilidade (facilidade de alterações); 

portabilidade (facilidade de uso em outro ambiente). 

A qualidade do software, conforme a norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596), está 

definida de acordo com os seguintes critérios: 

a) auditabilidade - capacidade do software de verificar a integridade dos dados e de 

rastrear as atualizações significativas nos dados (quem fez, o que fez e quando 

fez); 

b) auto-instrução - capacidade do software de proporcionar ao usuário aprendizagem 

através de uma simulação;  

c) documentação - documentação clara e abrangente, permitindo que o usuário possa 

conhecer todo o seu potencial. Pode ser composta por Manuais e Cartão de 

Referência. Este aspecto está refletido na qualidade e adequação do material 

fornecido aos usuários, para auxiliar sua inicialização no uso da interface e na 

resolução de seus problemas de uso; 

d) facilidade de instalação - capacidade do software de interagir com o usuário na 

instalação para o seu efetivo uso. Como o usuário retorna a interação normal e 

como as informações são estruturadas; 

e) mensagens - capacidade do software de interagir com o usuário, através de 

mensagens claras e objetivas. Podem ser de esclarecimento, de consistência ou de 

instrução. Cada mensagem ou aviso de erro produzido deve: descrever o problema 

numa linguagem profissional que o usuário possa entender; oferecer conselhos 

construtivos para que se possa recuperar do erro; indicar quaisquer conseqüências 

negativas do erro de forma que o usuário possa verificar para garantir que elas não 

tenham ocorrido; ser acompanhada de um sinal visual ou sonoro; 

f) navegação - facilidade de caminhar entre funções e/ou sistemas, respeitando a 

segurança de acesso e possibilitando a passagem de parâmetros para uma nova 

função;  



 

 

50
 

 

g) padronização - utilização de um modelo único dentro do sistema quanto às telas, 

relatórios e procedimentos;  

h) prevenção contra erros de operação - capacidade do software de validar os dados 

e/ou opções de entrada, alertando o usuário quando a operação comprometer a 

integridade dos dados;  

i) reaproveitamento da entrada de dados - capacidade do software de aproveitar os 

dados já informados em funções anteriores sem a necessidade de nova entrada.  

A medição da qualidade exige um planejamento cuidadoso, incluindo acordos 

antecipados sobre o que é qualidade e como ela será medida. Esses acordos devem incluir 

todos os que têm participação importante no projeto, como analistas, programadores, usuários 

finais e auditores. As medidas de qualidade devem refletir as metas organizacionais 

estabelecidas pelos usuários, e também considerar limites da tecnologia e custo (por exemplo: 

melhorar o tempo de resposta on-line pode custar mais do que vale para a organização). 

Antes que o software seja entregue aos usuários, incluem-se nas métricas de qualidade 

a complexidade do programa, a modularidade efetiva e o seu tamanho. As métricas usadas 

após a entrega concentram-se nos defeitos descobertos e na manutenção do sistema. 

Polloni (2000) descreve para o conceito de qualidade do software outras métricas, que 

são: utilidade (o que o software tem para oferecer e satisfazer o usuário); adequação; 

padronização; imagem positiva (software com grande credibilidade); bom preço; integração e 

compatível com o ambiente do usuário. 

2.7 Quadro Resumo da Revisão Bibliográfica 

Passa-se, nesta seção, a um resumo da revisão da literatura. Conforme visto, a 

definição do posicionamento competitivo da empresa, do mercado e dos concorrentes esta 

baseada na análise das cinco forças competitivas. Após essa definição passa-se a verificar os 

meios para a implantação das estratégias como os nove elementos geradores de sucesso 

sustentável nos negócios, gerenciamento de serviços e marketing de relacionamento.  
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Como ferramenta auxiliar para a implantação da estratégia, tem-se o uso da 

informática através dos sistemas de informações e a disponibilização das informações sobre 

os clientes e o relacionamento estabelecido com a empresa a todos os níveis da organização. 

No Quadro 3 vê-se um resumo do referencial teórico revisado e que será utilizado para 

embasar a presente pesquisa, bem como verificar a eficácia da implantação de um sistema de 

pós-venda. 

Quadro 3 – Referencial Teórico 

Tópicos Abordados Questões Principais referências 

Forças competitivas 

Estratégias de Gestão 

 

 

A importância das 5 forças 

para a estratégia competitiva 

Balanced Scorecard  

 

Porter (1986) 

Porter (1999) 

Kaplan e Norton (1997) (2003) 

Organizações Sem Fins 

Lucrativos 

Mercado, missão, clientes 

comunicação, objetivos, 

 planejamento 

Drucker (1995) 

 

Gerencia de Serviços Os nove geradores de sucesso 

sustentável nos negócios 
Berry (2000) 

Marketing de 

Relacionamento 

Gerenciamento do 

Relacionamento com o cliente 
Bretzkel (2000) 

Kotler (1995) 

Sistemas de Informação Importância da informação; 

Conceituação, características, 

elementos, qualidade em SI;  

Freitas(1993), Belloquin(1997), 

Dias (1989) 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
3 PROCESSO DE ATENDIMENTO: ESTUDO DE CASO NO 

SEBRAE/RS 

Neste capítulo será apresentada a organização SEBRAE/RS, seu posicionamento 

estratégico, o problema estudado e a situação atual do seu processo de atendimento e seus 

componentes. Após, traz-se o modelo de pós-venda implantado na entidade, elaborado com 

base na análise do processo de atendimento e em práticas utilizadas pela administração de 

marketing com ações de pós-venda.  

Este estudo de caso analisa o processo de atendimento da instituição e busca avaliar se 

as atividades específicas da implantação do sistema de pós-venda proporcionaram métodos 

para tornar mais duradouro o relacionamento com o cliente e se houve uma melhor relação 

através da constante prospecção de seus produtos e oportunidades concretas de venda. 

A implementação do sistema de pós-venda na empresa buscou proporcionar uma 

relação entre a entidade e o cliente com maior nível de valor percebido por parte deste. Acima 

de tudo, o pós-venda destacou o fato de um empresário/empreendedor ser cliente corporativo 

da instituição e não apenas de algumas de suas áreas em especial, suprindo a carência de 

acompanhamento do cliente por uma área especializada, o qual era atendido por ações 

esporádicas e realizadas individualmente pelas diferentes áreas. 

3.1 Descrição da Organização 

O SEBRAE/RS é uma entidade privada, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de 

serviço social autônomo. Seus recursos vêm de contribuição compulsória feita por empresas 

de todos os portes, resultado de lei aprovada em 1990, durante o governo Fernando Collor, 

bem como de receita originada da comercialização de seus produtos. 
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Seu trabalho é realizado através de ações para o desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas. Além do marketing promocional de seus produtos e serviços, busca o 

fortalecimento e a continuidade de suas atividades. Dessa forma, indo ao encontro das 

expectativas de seus clientes, trabalha com gestão participativa, estimula o espírito 

empreendedor e de equipe entre seus colaboradores e mantém a comunicação integrada entre 

as diversas áreas, procurando o compromisso com resultados. 

O SEBRAE/RS é constituído por Áreas Administrativas e Áreas Técnicas, conforme 

indica-se no Quadro 4. Entre as áreas técnicas encontra-se a de Atendimento ao Cliente, onde 

está concentrado este estudo de caso, a responsável por operacionalizar o atendimento 

oferecido de diversas formas, compreendendo os seguintes programas: Balcão SEBRAE, 

Espaço Pesquisa, Central de Atendimento ao Cliente (CAC) e Loja SEBRAE.  

Quadro 4 – Áreas do SEBRAE/RS 

SEBRAE/RS 

Áreas Técnicas Áreas Administrativas 

Atendimento ao cliente 

Crédito Assistido 

Educação 

Gestão Empresarial 

Mercado 

Tecnologia 

Negócios Internacionais  

Administrativo 

Comunicação e Marketing 

Financeiro 

Logística  

Planejamento 

Recursos Humanos 

Jurídico 

 

Uma situação que norteou a elaboração deste trabalho foi à ameaça da diminuição ou 

de extinção da receita compulsória da instituição, em função de decisão política que poderá 

suspender seu repasse de recursos. Tornar-se-ia, assim, o sistema da empresa 

economicamente inviável, caso dependesse de tais recursos. 

Uma das diretrizes do planejamento estratégico do SEBRAE/RS é “estabelecer e 

implementar uma competência em comercialização, relacionamento e fidelização do cliente”. 

Esta diretriz busca uma alternativa para a redução da dependência de repasse de recursos 

oriundos do Governo Federal e a migração da entidade para um patamar de auto-sustentação. 
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É importante o desenvolvimento de uma estratégia que situe a empresa em um cenário de 

competição e que a posicione em seu segmento de mercado, com produtos e serviços auto-

sustentáveis. 

Para a execução dessa prioridade estratégica, o SEBRAE/RS optou pela alteração da 

sua forma de atuação, com uma postura mais pró-ativa e focalizada, através de uma 

abordagem de desenvolvimento setorial e regional vinculada a um modelo de relacionamento 

com o cliente e comercialização de seus produtos e serviços. O negócio da empresa é o 

conhecimento e o fomento empresarial. Seus objetivos são alcançados através de cursos, 

consultorias, visitas técnicas, participações em feiras e assessorias.  

A visão da empresa é “ser o líder no desenvolvimento de pequenos negócios”. Sua 

missão é “fomentar o surgimento e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas 

através de ações educadoras, melhorando seu resultado, estimulando o espírito 

empreendedor e fortalecendo seu papel sócio-econômico”. 

3.2 Histórico da Instituição 

A criação, consolidação e o constante crescimento do SEBRAE/RS são o resultado de 

uma trajetória que inclui diversas tentativas de implantação de um sistema eficaz de apoio às 

pequenas empresas. Uma dessas iniciativas remonta à década de 70, quando a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul criou, em 1972, o Instituto de Desenvolvimento 

Econômico do Estado. O novo organismo constituiu-se em um centro de estudos e difusão de 

novos processos produtivos e gerenciais, orientados para conferir à indústria gaúcha - 

especialmente de pequeno porte - um padrão de qualidade e competitividade com as 

demandas de mercado naquele momento. Foi organizado ainda o primeiro sistema de crédito 

assistido para oferecer condições financeiras ao desenvolvimento das pequenas empresas. 

Em 1990 foi sancionada a Lei 8.029 que criava o SEBRAE, desvinculado do 

Ministério da Indústria e transformado em serviço social autônomo. No Rio Grande do Sul, a 

nova entidade, instalada oficialmente em outubro de 1991, começou a operar comprometida 

com os conceitos desenvolvidos ao longo dos anos anteriores. 

A constituição do SEBRAE/RS deu-se de forma amplamente democrática em todas as 

frentes. Para a elaboração do pensamento estratégico e a tomada de decisões acerca das 
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grandes linhas de ação, foi formulado o Conselho Deliberativo, atuante e representativo dos 

principais setores da economia gaúcha. No âmbito operacional interno, estabeleceu-se um 

processo de gestão participativa voltada para princípios da qualidade total e compromissada 

com a satisfação dos clientes e da sociedade. 

Durante o ano de 1991, a empresa estruturou-se formal e juridicamente. Foi um 

período de planejamento e definição de estratégias para a retomada e ampliação das atividades 

que eram desenvolvidas pelo antigo sistema. A instalação oficial no Rio Grande do Sul 

ocorreu no dia 8 de outubro de 1991. 

3.3 Posicionamento estratégico da empresa 

Para conhecer uma empresa e sua situação é imprescindível mensurar o grau de 

concorrência que ela enfrenta. A caracterização dos concorrentes, dos fornecedores e do 

mercado da empresa foi baseada na análise realizada na elaboração do planejamento 

estratégico pela matriz das forças competitivas, conforme se vê no modelo da Figura 4. A 

Análise das Cinco Forças Competitivas Básicas: ameaça de novos entrantes, poder de 

negociação dos fornecedores, poder de barganha dos compradores, rivalidade entre as 

empresas e ameaça de produtos e serviços substitutos, determinam conjuntamente a 

habilidade de uma empresa identificar o seu grau de vulnerabilidade no mercado 

(PORTER,1986).  
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FIGURA 4 – Forças Competitivas - Fonte: adaptado de Porter (1986) 
 

3.3.1 Concorrentes 

Devido às características do nível de competição no segmento no qual o SEBRAE/RS 

está inserido, bem como o caráter social que as instituições e demais entidades de fomento 

têm atrelado à sua missão, pode-se dizer que a rivalidade na indústria é relativamente baixa. 

Na elaboração do Planejamento Estratégico do SEBRAE/RS, realizado em 2002, os 

clientes foram classificados em 5 segmentos. O segmento estratégico da empresa é 

“Candidato a Empresário”, no qual a empresa atua com abordagens de complementaridade de 

produtos e serviços, reforçando os aspectos de parceria e articulação com as entidades 

participantes. 

Uma destas entidades com as quais a empresa desenvolve abordagens de 

complementaridade para seus produtos e serviços e com a qual está articulada na sua forma de 

atuação é o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, notadamente através da SEDAI – 

Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais.  

Para tanto, o conjunto de produtos e serviços da empresa deve ser capaz de se 

conjugar às soluções existentes nas demais entidades que atendem a estes segmentos, a fim de 

não evidenciar um cenário de competição ou encarar tais entidades como competidoras nestes 

segmentos.  
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A estratégia competitiva da empresa está focada nos segmentos de mercado Iniciante e 

Profissional, uma vez que é neste grupo que a empresa tem condições de oferecer um 

diferencial estratégico em seus produtos e serviços.  

Entre os principais concorrentes da empresa podem ser mencionados: 

 Governo do Estado do RS: através de suas Secretarias, órgãos públicos e parceiros; 

 Empresas de Consultoria (de pequeno e médio porte); 

 Universidades (UNISINOS, ULBRA, UFRGS, ESPM, UCS, URI, PUC, etc.); 

 Fundações (FUNDATEC, Dom Cabral, Getúlio Vargas, Zeri, etc); 

 Sistema FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; 

 FEDERASUL – Federação das Associações Empresariais do Rio Grande do Sul; 

 Associações de classe; 

 CDLs – Câmaras dos Dirigentes Lojistas; 

 OCERGS – Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul; 

 SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; 

 Comitês do PGQP – Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade; 

 Escolas Técnicas; 

 Sindicatos; 

 ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil; 

 SESI – Serviço Social da Indústria; 

 SESC – Serviço Social do Comércio; 

 SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 

 Agência POLO/RS; 

 CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas. 

A empresa enfrenta a concorrência buscando aperfeiçoar-se em suas deficiências. Em 

algumas situações, os concorrentes têm maior flexibilidade e customização. Entre eles, há 

momentos de concorrência acirrada e, em outros, prevalece a parceria. 
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3.3.2 Fornecedores  

Os principais fornecedores são empresas de consultoria gerencial e entidades 

tecnológicas que prestam serviços de consultoria. O poder de barganha dos fornecedores é 

baixo e não representa uma ameaça.  

Não há contrato de exclusividade entre as empresas de consultoria e o SEBRAE/RS. 

Os consultores desempenham duplo papel, pois ao mesmo tempo são fornecedores e 

concorrentes, já que disputam mercado com os seus próprios serviços.  

Por ser uma sociedade civil que administra recursos públicos, a empresa precisa 

contratar de acordo com a Lei 8666/93 – Lei das Licitações. Para credenciar prestadores de 

serviço, o critério de escolha não é o de menor preço, mas sim resultado de testes de 

capacidade técnica e psicológica, comprovação de títulos e experiência. Com relação às 

Entidades Tecnológicas, Fundações e Universidades, são estabelecidos contratos individuais 

de parceria, sem a necessidade de licitação. 

Em 2003, o cadastro de consultores contava com cerca de 800 empresas licitadas que 

são chamadas de acordo com a demanda.  

3.3.3 Análise de Mercado da Instituição 

A análise de mercado busca identificar as necessidades dos clientes e dimensionar o 

mercado potencial e a demanda. Na busca destas informações, a fim de se otimizar tempo e 

recursos, optou-se por analisar dados de pesquisas existentes sobre o assunto feitas pela 

própria instituição. 

Os clientes foram divididos em dois grupos: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. As 

pessoas físicas classificadas entre excluídos, empreendedor com idéia de negócio, 

empreendedor sem idéia de negócio e informal. As pessoas jurídicas foram categorizadas 

como em iniciando a empresa, em equilíbrio, em consolidação e em competição. 

A classificação dos clientes foi realizada de acordo com seu grau de conhecimento e 

experiência e não com o nível de maturidade das empresas. Do mesmo modo, é importante 

considerar que numa mesma empresa existem profissionais (empreendedores e empresários) 
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com diferentes capacitações em suas áreas de atuação, justificando, mais uma vez, a 

segmentação por maturidade profissional dos clientes e não das suas empresas. 

Optou-se por redefinir os segmentos de mercado, bem como caracterizá-los com base 

nas informações disponíveis nas pesquisas de clientes utilizadas e no conhecimento tácito 

disponível na empresa. A segmentação resultante desses aprimoramentos é apresentada no 

Quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 - Segmentos de Mercado e Características 
 

 
Segmento 

 

 
Características 

Candidato a empresário - 
Sem idéia 
 

- Não sabe por onde começar o negócio. 

- Tem pouco ou nenhum conhecimento prático. 

 

Candidato a empresário - 
Com idéia 
 

- Possui algum conhecimento sobre a atividade que quer desenvolver. 

- Tem dúvidas quanto à operação ou administração do negócio. 

- Possui conhecimento em um tipo de negócio e busca diversificação. 

 

Empresário informal 
 

- Tem negócio definido (em andamento).  

- Não tem registro da empresa. 

- Conhece seu negócio. 

- Questiona a viabilidade da formalização do negócio. 

 

Empresário iniciante 
 

- Não tem informações gerenciais sobre o negócio. 

- Faltam orientações em todas as áreas. 

- Visão restrita do mercado em que atua. 

 

Empresário profissional 
 

- Utiliza sistemas de controle. 

- Conhece o mercado em que atua. 

- Delega as funções de gestão (marketing, RH, finanças, etc). 

- Busca alternativas para diversificar produtos. 

- Buscar conhecer novos mercados. 
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A partir da relação dos objetivos estratégicos por segmento, conforme Quadro 6 e dos 

objetivos estratégicos não-segmentáveis, Quadro 7, os mesmos foram classificados conforme 

a sua prioridade de atuação nos segmentos, utilizando-se os critérios de prioridade: alta, média 

ou baixa. 

Quadro 6 - Priorização dos Objetivos Estratégicos Segmentáveis 

Segmentos 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Prioridade 
de atuação 

no segmento
Candidato a 

Empresário sem 
Idéia (baixo 

potencial 
empreendedor)  

- Não desenvolver produtos específicos para atuar neste 
segmento. 
- Ser reativo e não destinar recursos orçamentários. Baixa 

Candidato a 
Empresário sem 

Idéia 

- Disponibilizar produtos de apoio à tomada de decisão em 
aspectos do empreendedorismo.  
- Apoiar a escolha de alternativas de negócios. 

- Fornecer serviços simples e customizados.  

- Atuar pró-ativamente à demanda.  

- Baixa sustentação (relação receita/custo). 

Média 

Candidato a 
Empresário com 

Idéia 

- Disponibilizar produtos para a tomada de decisão.  

- Disponibilizar alternativas de novos negócios. 

- Oferecer serviços simples e customizados.  

- Atuar pró-ativamente à demanda. 

- Média sustentação (relação receita/custo). 

Alta 

Informal 

- Utilizar os produtos atuais e não desenvolver produtos 
específicos para atuar neste segmento.  
- Atuar pró-ativamente à demanda. 

- Média sustentação (relação receita/custo). 

Média 

Iniciante 

- Buscar a fidelização do cliente via a realização de 
diagnósticos e planos de parceira.  
- Investir em marketing direto e institucional.  

- Disponibilizar produtos de planejamento estratégico básico. 

- Atuar pró-ativamente à demanda.  

- Média sustentação (relação receita/custo). 

Alta 
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Profissional 

- Investir em tecnologia de Informação; atualizar e aprimorar 
o “mix” de produtos disponíveis.  
- Investir em mídia paga. 

- Formação da imagem corporativa de líder. 

- Atuar abordagem de desenvolvimento setorial / regional. 

- Alta sustentação (relação receita/custo). 

Alta 
 

  
 

Quadro 7 -Priorização dos Objetivos Estratégicos Não-segmentáveis 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NÃO-SEGMENTÁVEIS 

 
Prioridade 
Estratégica 

 
Estabelecer políticas e mecanismos de controle de apoio às ações técnicas e 

institucionais referente a propostas externas. 

 
Alta 

Estabelecer estratégias e limites de atuação na abordagem de 

desenvolvimento setorial e/ou regional. 

 
Alta 

Estabelecer e implementar uma competência em comercialização, 

relacionamento e fidelização do cliente. 

 
Alta 

 
Buscar novas fontes de recursos para operacionalização das ações. Média 

Estabelecer uma política de P&D.  
Média 

Estabelecer uma política de relacionamento com o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul para potencializar as ações. 

 

Média 

 

A análise de mercado, Quadro 5, e a necessidade da empresa de “estabelecer e 

implementar uma competência em comercialização, relacionamento e fidelização do cliente” 

classificada como uma prioridade alta, destacada no Quadro 7, serviram de subsídios para a 

realização deste estudo de caso. 

De acordo com as prioridades apresentadas, as estratégias competitivas do 

SEBRAE/RS, estabelecidas na elaboração do planejamento estratégico elaborado em 2002, 

foram voltadas basicamente para duas áreas: 

Marketing - desenvolvimento de uma comunicação que reforce o posicionamento 

estratégico corporativo da instituição e a identidade e imagem da marca, segundo uma 
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abordagem de qualidade superior de produtos e serviços, aliada a uma competência técnica 

dos consultores adequada às necessidades do cliente.  

Vendas - desenvolvimento de uma abordagem Setorial e/ou Regional que explore as 

oportunidades e vocações regionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os 

COREDES, pela ampliação da rede de distribuição, aliada a uma competência em 

comercialização, relacionamento e fidelização do cliente. 

3.4 Problema Analisado 

O processo de atendimento do SEBRAE/RS vinha sendo modificado em busca de uma 

forma mais eficiente de relacionamento com o cliente. Esta alteração buscou concentrar o 

contato com os clientes e a comercialização de Soluções Sebrae (produtos e serviços 

oferecidos) na área de atendimento. O atendimento e a comercialização de Soluções Sebrae 

envolve diversas áreas, como por exemplo, as técnicas que desenvolvem os produtos e 

serviços, a de atendimento que recepciona o cliente e realiza a comercialização, a Base 

Operacional que executa a logística de entrega e a administrativo-financeiro que elabora os 

contratos e gerencia as questões financeiras. Na Figura 5 são representadas as etapas do 

processo de atendimento. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Etapas do Processo de Atendimento 

Inicialmente, as áreas técnicas tinham a responsabilidade de desenvolver o produto, 

ofertá-lo ao cliente e executar as ações necessárias para a sua realização. Com o tempo, essas 

etapas foram migrando para a área de atendimento e as áreas técnicas concentraram suas 

ações na execução, entrega e melhoria dos produtos.  
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Esta evolução na forma de atuação foi relatada pelos técnicos responsáveis por 

produtos e verificada em consultas realizadas no Sistema Informatizado de Atendimento 

(SIA). O “Momento 1” representa a forma como eram distribuídas as competências até o ano 

2000, conforme Quadro 8. Nos Quadros 9 e 10, pode-se observar a mudança gradual de 

atribuições da área técnica para a área de atendimento. 

Quadro 8 - Momento 1 (até o ano 2000): Concentração de Atividades nas Áreas Técnicas 

Atribuições das áreas técnicas Atribuições da área de atendimento 

Planejar as ações e estipular as metas. 

Realizar o atendimento ao cliente.  

Comercializar os produtos. 

Executar as ações dos produtos vendidos. 

Tratar as sugestões e reclamações dos clientes. 

Realizar o atendimento ao cliente e ajudar a 

atingir as metas estipuladas pela área 

técnica. 

Encaminhar os clientes para a área técnica. 

A área de atendimento estava se adequando às modificações, conforme Quadro 9, 

período correspondente ao ano 2001. Naquele momento o atendente da CAC ou o Gestor de 

Solução, técnico do Balcão SEBRAE, recebia a demanda do cliente, resolvia ou encaminhava 

para as áreas técnicas, demandando tempo para resolver estes pedidos, sugestões ou 

reclamações e se deslocando de sua função de atendimento. Havia carência de uma área de 

apoio a vendas que liberasse as pessoas da linha de frente para sua função principal: 

atendimento e comercialização de produtos. 

Não existia uma área que centralizasse as solicitações, negociasse com a área 

responsável e registrasse este retorno no sistema para que os colegas pudessem consultar e 

informar ao cliente qual a situação da sua solicitação. 

Quadro 9 - Momento 2 (Ano 2001): Migração das Atividades para Área de Atendimento 

Atribuições das áreas técnicas Atribuições da área de atendimento 

Planejar as ações e estipular as metas. 

Repassar as informações de seus produtos 

para a área de atendimento. 

Executar as ações dos produtos vendidos. 

Tratar as sugestões e reclamações dos clientes

Realizar o atendimento ao cliente e buscar o 

atingimento das metas. 

Comercializar os produtos e serviços. 

Encaminhar as reclamações dos clientes para 

a área técnica. 
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Após tais mudanças, ficou mais evidente a falta de uma seqüência de produtos e 

serviços estabelecida que orientasse o empreendedor e o empresário sobre quais passos seguir 

em busca de um aperfeiçoamento contínuo. 

Com a transferência da comercialização de Soluções Sebrae para a área de 

atendimento, houve a necessidade de estabelecer um fluxo de pedidos único para todos os 

produtos/serviços da empresa e um canal para tratamento das reclamações e sugestões. 

Naquele momento, conforme Quadro 9, existia um formulário chamado “Carta 

Cliente”, que tinha a função de registrar as reclamações e sugestões dos clientes, o qual podia 

ser preenchido por qualquer funcionário e encaminhado para a diretoria com o prazo para ser 

respondido, por escrito, de até 05 dias úteis. Porém, esse procedimento não era seguido na 

totalidade das vezes. O sistema de atendimento utilizado não possibilitava o registro de 

reclamações e/ou sugestões, assim como o histórico dos atendimentos não permitia uma 

visualização clara e precisa da negociação ou relacionamento efetuado com o cliente. 

Não havia convergência no tratamento das reclamações, na agilidade, adequação e 

internalização do processo existente. O fluxo determinado para o encaminhamento da “Carta-

Cliente” não estava adequado à nova forma de relacionamento proposta, na qual o Gestor de 

Soluções era o ponto de entrada e saída de todas as demandas e contatos com clientes. Assim, 

não havia o comprometimento de toda a empresa na questão de direcionar todas as ligações 

recebidas de clientes solicitando informações para a CAC e de colocar nos materiais 

publicitários o telefone da Central para informações. 

Para sanar algumas dificuldades encontradas após a implementação das melhorias, foi 

criada a Coordenação de Suporte a Vendas, com o objetivo de realizar a interface entre a área 

de atendimento e as demais áreas da organização. Esse suporte centralizou o encaminhamento 

e o acompanhamento dos pedidos de produtos comercializados e o tratamento de reclamações 

para as áreas técnicas, a base operacional e a gerência administrativo-financeira. A nova 

forma de atuação realizada a partir de 2002 está representada no Quadro 10.  

A coordenação do suporte a vendas implementou, em parceria com a área de 

informática, um sistema de pedidos eletrônico integrado as áreas técnicas, a base operacional, 

a administrativo-financeiro e o SIA. Este sistema comunicava aos envolvidos no processo a 

inclusão de um novo pedido pela área de atendimento, gerava o contrato de prestação de 
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serviço e a emissão do faturamento, registrava no sistema de eventos e consultoria, o evento e 

o seu check-list e, no SIA, os dados cadastrais do cliente e o histórico do atendimento. 

Além da transferência do relacionamento com o cliente para a área de atendimento, 

também mudou a forma de comercialização de Soluções Sebrae, passando-se a realizar uma 

abordagem setorial e regional. Este atendimento concentrou-se em alguns segmentos 

considerados prioritários, como por exemplo, turismo, alimento, metal-mecânico, vestuário e 

móveis. 

Quadro 10 – Momento 3 ( em 2002): Apoio da Equipe do Suporte a Vendas 

Atribuições das áreas técnicas Atribuições da área de atendimento 

Repassar as informações de seus produtos 

para a área de atendimento. 

Executar as ações dos produtos vendidos. 

Tratar as sugestões e reclamações dos clientes

Planejar as ações e estipular as metas. 

Realizar o atendimento ao cliente. 

Comercializar os produtos e serviços. 

Alcançar as metas estipuladas. 

Suporte a Vendas: 

Acompanhar a logística e interface com as 

demais áreas e encaminhar as reclamações 

dos clientes para a área técnica.  

 

O acompanhamento do atendimento, da comercialização e do tratamento das 

reclamações levou a coordenação do suporte a vendas a elaborar e propor à diretoria, em 

2002, a implantação de um sistema de pós-venda que buscou equacionar as principais 

carências e agregar outros serviços que pudessem vir a contribuir para o atendimento. 

Com a estabilização desta forma de atuação e a implantação das atividades da equipe 

de pós-venda, deixou de existir a necessidade do acompanhamento da equipe de suporte a 

vendas. A distribuição das atividades de cada área são descritas no Quadro 11, e o modelo de 

sistema de pós-venda implantado na empresa será apresentado após a descrição do processo 

de atendimento. 
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Quadro 11 – Momento 4 (a partir de 2003): Implantação do Sistema de Pós-Venda 

Atribuições das áreas técnicas Atribuições da área de atendimento 

Repassar as informações de seus produtos 

para a área de atendimento. 

Executar as ações dos produtos vendidos. 

Tratar as sugestões e reclamações dos 

clientes. 

Planejar as ações e estipular as metas. 

Realizar o atendimento ao cliente. 

Comercializar as Soluções SEBRAE. 

Alcançar as metas estipuladas.  

Pós-Venda: 

Realizar o atendimento pós-venda.  

Encaminhar as reclamações dos clientes e 

acompanhar as soluções.  

3.5 Processo de Atendimento da Empresa 

Apresenta-se a seguir o processo de atendimento do SEBRAE/RS, descrevendo-se e 

analisando suas sistemáticas de atendimento ao cliente. 

3.5.1 Descrição e Análise do Atendimento 

A Área de Atendimento ao Cliente, no qual concentrou-se este estudo de caso, porta 

de entrada do SEBRAE/RS, é responsável por operacionalizar o atendimento oferecido de 

várias modalidades, compreendendo os programas: Balcão SEBRAE, incluindo a rede de 22 

Balcões do interior, Central Fácil, Espaço Pesquisa, Central de Atendimento ao Cliente 

(CAC) e Loja SEBRAE, conforme Quadro 12. 
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Quadro 12 – Modalidades de Atendimento 

Modalidades Programa da área de atendimento 

 

Pessoalmente 

Balcão SEBRAE (incluindo a rede de 22 

Balcões do interior)  

Central Técnica - FACIL 

Espaço Pesquisa 

Loja SEBRAE   

Por correspondência (correio eletrônico, 
fax e carta) e por telefone. 

Central de Atendimento Ao Cliente (CAC) 

O Processo Operacional Atendimento em 1997 conquistou a certificação ISO 9001 e, 

em 2002, o Sistema da Qualidade foi readequado para a certificação ISO 9000/2000. O 

escopo do processo atendimento certificado está diretamente ligado ao SIA, como controle de 

registros da qualidade, situação de inspeção e identificação e rastreabilidade de clientes e 

produtos. Todos os atendimentos são realizados acessando o SIA, que permite consultar a 

base de dados de produtos e serviços; cadastrar os dados dos clientes e registrar as pendências 

quando necessário. 

As informações a seguir foram coletadas nos documentos que compõem o Sistema da 

Qualidade da empresa. Os documentos consultados foram o Manual da Qualidade - MQ, o 

Procedimento do Sistema da Qualidade – Processo Operacional Atendimento (PSQ 09.03), a 

Instrução Operacional - Informações Controladas (IO 09.03.01) e a Instrução Normativa - 

Utilização e Manutenção do Sistema de Atendimento (IN 26). 

O fluxo do processo de atendimento, Figura 6, apresenta o encaminhamento das 

solicitações de informações recebidas dos clientes. 
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PROCESSO DE ATENDIMENTO SEBRAE/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fluxo do Processo de Atendimento SEBRAE/RS 
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3.5.2 Atendimento da Central de Atendimento ao Cliente (CAC) 

A CAC funciona como um canal de disseminação de produtos e serviços para o 

cliente. Busca conquistar e manter um relacionamento com os clientes de forma a atender suas 

expectativas. Age por duas formas: por telefone ou correspondência. 

O atendimento telefônico é realizado pelos atendentes da CAC que devem: receber as 

ligações de clientes interessados em produtos ou serviços, acessar o SIA, consultar a base de 

dados para realizar o atendimento; cadastrar os dados dos clientes e registrar as pendências 

quando necessário. Os demais funcionários, quando recebem uma ligação de cliente, 

solicitando informações, devem direcioná-la para a CAC. Somente os atendentes da CAC são 

designados a prestar informações sobre os produtos e eventos da empresa. 

Em 2002, foram realizados, pela equipe composta de 25 atendentes, em torno de 450 

atendimentos telefônicos e respondidas cerca de 55 correspondências de clientes (média 

diária), solicitando informações sobre produtos e serviços. A CAC realiza atendimento 

integrado com acesso a Internet para resposta imediata ao cliente, atendimento de 

reclamações, agendamento de cursos, assessorias e telemarketing ativo. 

A capacitação e a reciclagem dos operadores da CAC reforçam as técnicas de 

atendimento, comportamento perante clientes difíceis, motivação da equipe e atualização de 

produtos. Em 2002, houve uma mudança de posicionamento do operador de atendimento que 

passou a ser um analista e provedor de soluções com conhecimentos técnicos de produtos da 

empresa e ferramentas de gestão. Após a conclusão do atendimento, o cliente realiza uma 

avaliação do serviço, visando uma melhor adequação das informações que são prestadas e 

avaliar a cortesia do atendente. 

A análise do atendimento da CAC, realizada a partir da descrição, da observação no 

local e das entrevistas realizadas, constatou uma equipe capacitada, com conhecimento das 

Soluções Sebrae e comprometida com os resultados. No entanto, foram detectadas situações 

com oportunidades de melhorias, como, por exemplo: 

- registro incompleto das informações sobre os produtos e serviços na base de dados 

do SAI. Em alguns atendimentos, era necessário pedir ao cliente um momento para verificar 

os dados que não estão disponíveis; 
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- o cliente, às vezes, passava por várias pessoas antes de ser encaminhado a CAC; 

- o atendente da CAC não tinha um encadeamento de produtos para sugerir ao cliente 

quando este solicitava como, por exemplo, “agora minha empresa está constituída, que devo 

fazer para gerenciá-la melhor?”; 

- o atendente da CAC apenas repassava as informações. Se o cliente tivesse interesse 

em adquirir algum produto, deveria ser encaminhado para um gestor de solução realizar a 

venda pessoalmente.  

3.5.3 Atendimento Pessoal 

O atendimento presencial, na sede do SEBRAE/RS, é realizado após a triagem e 

encaminhamento da recepção, que verifica qual o programa que deve receber o cliente. Se seu 

interesse for por publicações, é dirigido para a Loja SEBRAE; se for pesquisa bibliográfica e 

fornecedores, é dirigido para o Espaço Pesquisa e, se for Soluções SEBRAE e registro de 

empresa, é encaminhado para o Balcão SEBRAE (Central Técnica – FACIL). 

O atendimento no Balcão SEBRAE é realizado pelos Gestores de Solução (técnicos do 

atendimento), de forma individual ou em grupo. O atendimento está direcionado para a 

abordagem setorial, priorizando o atendimento a um grupo de empresas do mesmo setor 

(setorial) ou mais de um setor (multisetorial). A abordagem setorial e/ou regional explora as 

oportunidades e vocações regionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

(COREDES) e está apoiada pela rede de distribuição da empresa (Agentes SEBRAE e Balcão 

SEBRAE Franquia). 

Esta abordagem setorial busca maximizar a capacidade de atendimento. Afinal, com 

uma abordagem de comercialização individualizada, seria mais difícil atender as demandas 

em função do número reduzido da força de vendas no interior e capital.  

O atendimento da empresa mudou de um atendimento individualizado e reativo, no 

qual o cliente buscava orientações, para um atendimento em grupo e pró-ativo. Essa mudança 

exigiu o desenvolvimento de uma competência comercial da equipe. Historicamente, a 

empresa estruturou e ampliou a sua rede de Balcões regionais pelo estado, segundo o enfoque 

do atendimento de resposta as demandas, onde o indicador relevante e valorizado pela 

organização era o número de atendimentos realizados por um profissional.  



 

 

71
 

 

O atendimento e a comercialização de produtos e serviços, desde 2002, é realizado 

através de reuniões com um grupo de empresas, nas quais é explicada a forma de atuação da 

entidade, é elaborado um diagnóstico do grupo e contratado um conjunto de soluções 

sugeridas. Dessa forma, a empresa julga ser possível atender a um número maior de clientes, 

oportunizar o acesso a serviços que individualmente teriam um custo maior e contribuir para a 

formação e desenvolvimento de arranjos produtivos locais (APL). 

O atendimento a empreendedores também é realizado em grupo através do Programa 

Próprio. A demanda específica de gestão empresarial individual é atendida através de 

consultoria com consultor externo. Os clientes são encaminhados para o atendimento dos 

gestores de solução pela equipe da CAC, ou pela central técnica que os agenda para participar 

de uma das reuniões em grupo. 

3.5.4 Descrição e Análise do Sistema Informatizado de Atendimento - SIA 

A seguir serão descritos os objetivos do SIA, a conceituação de alguns termos, as 

funções disponíveis e os resultados da pesquisa realizada para avaliar a satisfação e as 

necessidades dos atendentes (usuários do sistema). A pesquisa utilizou um modelo de 

questionário existente na bibliografia e foi realizada para auxiliar a análise do sistema, não 

sendo o foco da dissertação. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 26 do SEBRAE/RS, os objetivos do seu SIA 

são os seguintes: proporcionar agilidade, precisão e segurança no atendimento aos clientes; 

possibilitar o registro, análise e controle dos atendimentos; e, padronizar o atendimento 

através da consulta a uma única base de produtos e questões.  

Segundo esta normativa, as denominações utilizadas para as atividades do SIA 

deverão ser as seguintes: 

a) eventos: as ações desenvolvidas pela empresa ou por terceiros com a sua participação. O 

SIA permite a consulta aos eventos cadastrados;  

b) base de dados/produtos: o conjunto de todos os produtos e serviços do SEBRAE/RS 

cadastrados no SAI;  



 

 

72
 

 

c) base de dados/questões: o conjunto de perguntas e as respectivas respostas sobre 

avaliações empresariais cadastradas no SAI;  

d) arquivo texto: a descrição do produto, com suas principais características de 

operacionalização;  

e) procedimentos: as ações de inclusão e aprovação dos produtos/questões cadastrados. É 

de responsabilidade da área a atualização do SIA: inspecionar, aprovar, incluir, excluir, 

atualizar e alterar as informações quanto ao seu conteúdo e adequação conforme Instrução 

Operacional 09.03.01. 

Todos os funcionários podem incluir produtos/questões no SIA, referentes à sua área 

de atuação, preenchendo os formulários de produtos e questões com todas as informações. 

Submeter o novo produto à apreciação da gerência para inspeção e aprovação através do 

envio automático de correio-eletrônico para o gerente da área. O gerente consulta, inspeciona 

e aprova as informações. 

O SIA é composto pelas seguintes operações: Atendimento, Cadastro, Consultas, 

Eventos, Protocolo, Opções, Utilitários. Na seqüência será feita a descrição e análise das 

principais telas que o compõem. Na operação Atendimento encontram-se as seguintes 

opções: Atendimento, Recepção, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Produto SEBRAE e Exclusão 

de Reserva. 

A Figura 07 apresenta a tela do SIA, na qual se inicia o atendimento. Nela é possível o 

registro do atendimento e dos produtos e questões consultados e o acesso as demais opções: 

produtos, questões, cadastro de pessoa jurídica e pessoa física, eventos, venda, cupom fiscal, 

cartão cliente, histórico do cliente, questão pendente, reclamações/sugestões. 
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Figura 07 – Tela do Atendimento do SIA 

Da análise, observação do atendimento e utilização desta tela, destacam-se os 

seguintes pontos: 

1) havia a ocorrência do cadastro múltiplo do mesmo cliente, talvez pelo fato do CPF 

ou CNPJ do cliente não ser um dado obrigatório no preenchimento do cadastro, 

poderia ocorrer do atendente não localizá-lo e cadastrá-lo novamente. Os botões 

venda, cupom fiscal e cartão cliente eram utilizados apenas pelos atendentes da 

Loja SEBRAE, mas constavam na tela de todos os usuários; 

2) o botão “Histórico do Cliente” relacionava as consultas anteriores e quais 

produtos/questões foram consultados/informados. Todavia, não permitia um 

registro mais detalhado de sua necessidade e nem se o produto foi adquirido ou 

apenas informado; 

3) a opção de “Registro de pendência” é prática, porque evita o registro em anotações 

paralelas e ainda permite que o responsável por sua solução consulte diretamente 

no sistema sem necessidade do encaminhamento pelo atendente; 

Cadastrar cliente P.Jurídica 
Cadastrar  cliente P.Física 

Relação eventos  

Registro da venda  

Emissão do Cupom Fiscal

Recuperação de 
Atendimentos  

Emissão do Cartão Cliente

Questão p/ resposta 

Reclamação/sugestão  
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4) a opção eventos relaciona apenas os eventos referentes ao produto selecionado e 

não tem todas as informações necessárias como local, endereço, contato e telefone. 

Na Figura 8 está selecionada a "pasta" Produtos; 

 

Figura 8 – Tela do SIA Apresentando a "Pasta" Produtos 

5) o campo Filtro localiza os produtos, utilizando uma palavra-chave, que selecionará 

os produtos onde ela constar no nome do produto ou na sua descrição. Ao 

selecionar o produto, este fica vinculado ao atendimento. Quando o produto é 

selecionado aparecem no quadro inferior as informações referentes a este. No caso 

das publicações, não há informação no sistema da disponibilidade no estoque ou 

não; 

6) o arquivo texto é uma ferramenta importante para o atendimento porque nele há a 

possibilidade de serem incluídas todas as informações sobre o produto. Quando 

completo, elimina a necessidade de consulta às demais áreas; 

7) os relatórios disponíveis mais utilizados no sistema são: atendimentos realizados 

por atendentes, por produtos, por questões, por período e por pendências. 

Em outubro de 2002, para complementar a análise deste estudo de caso, realizou-se 

uma pesquisa buscando verificar o nível de satisfação e o atendimento das necessidades dos 

atendentes (funcionários da área de atendimento, usuários do SIA) no momento do 

atendimento, utilizando o SIA. 
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Foram realizadas entrevistas com toda a população do atendimento, composta por 25 

atendentes na CAC, 2, no Espaço Pesquisa, 2, na Loja e 5, no Balcão, abrangendo desta forma 

100% dos 34 atendentes. 

Todas as questões formuladas admitiam mais de uma resposta e foram as seguintes. 

1) Na sua opinião o que o SIA deve ter? 

2) Em relação ao SIA você está satisfeito? 

3) Na sua opinião, o que deveria ser melhorado no SIA? 

4) Qual é a sua opinião em relação ao lay-out do SIA? 

5) Qual é a sua opinião em relação à qualidade das informações do SIA? 

6) Suas necessidades em relação ao SIA são atendidas? 

O resultado da tabulação desta pesquisa será apresentado de forma resumida, por 

questão, a seguir. 
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TABELA 1 - Na sua opinião o que o SIA deve ter?* 

Itens Ocorrência Percentagem

Informações completas dos produtos e eventos 25 73 

Agilidade 25 73 

Facilidade de encontrar as informações 25 73 

Informações atualizadas 24 71 

Histórico completo e detalhado do cliente 19 56 

Confiabilidade nas informações 19 56 

Possibilidade de cadastrar as consultas 

detalhadamente 

15 44 

Cadastro único do cliente 15 44 

Informações de disponibilidade do estoque 10 29 

* A questão admitia mais de uma resposta. 

Analisando a questão número um, conforme Tabela 1, constata-se que, para os 

atendentes, os itens mais importantes são: informações completas, agilidade, facilidade de 

localização e atualização das informações e o histórico do cliente. 

Em relação à satisfação, verificou-se que 79% dos atendentes estão satisfeitos e 21% 

parcialmente satisfeitos. Não houve ocorrência de insatisfeitos. 

O resultado da questão número três está relacionado com a questão número um. Os 

atendentes responderam que gostariam que fossem melhorados os itens que, segundo a 

opinião deles, o sistema deveria contemplar. No Quadro 13, a seguir, é apresentado um 

comparativo dos resultados das questões um e três. 
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Quadro 13 – Comparação do Resultado da Questão 1 e 3* 

Necessidades citadas (1) O que precisava ser melhorado (3) 

Informações completas dos 

produtos e eventos 

 

As informações dos produtos e eventos devem ser 

completas, atualizadas e claras.  

Histórico completo do cliente 

 

Histórico do cliente (mais detalhado) 

Confiabilidade nas informações 

 

Disponibilizar todas as informações e atualizar. 

Eliminar a perda de cadastro de atendimentos. 

Agilidade 

 

O acesso deveria ser mais direto. Constar apenas 

os campos utilizados e de rápida localização 

Cadastro único do cliente 

 

Cadastro dos dados do cliente 

* A questão admitia mais de uma resposta. 

Em relação ao layout do SIA 50%, dos entrevistados o consideram bom, 29% acharam 

que a tela tem informações que não são utilizadas e que não deveriam constar, enquanto 14% 

acharam que os campos mudam muito de lugar. 

Quanto à qualidade das informações do SIA, não houve consenso nas opiniões, 56% 

dos atendentes consideram a qualidade das informações satisfatórias e 44% insatisfatória. A 

qualidade das informações foi considerada insatisfatória, porque de acordo com os 

entrevistados há muitos assuntos procurados que não constam no SIA, as vezes as 

informações chegam primeiro aos clientes, não são completas e estão desatualizadas.  

O resultado da questão 6, suas necessidades em relação ao SIA são atendidas, 65% dos 

atendentes responderam que sim. Os 34% que responderam não atende plenamente, 

justificaram a resposta em função das melhorias apontadas anteriormente no Quadro 13. 

A partir da análise realizada no SIA, das entrevistas realizadas com os atendentes e de 

acordo com a norma de qualidade de software ISO/IEC 9126 (NBR 13596), na qual são 
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relacionadas características que devem estar presentes em um software de qualidade como: 

satisfação de necessidades, imunidade a falhas, uso fácil e rápido entre outras, foram 

implantadas, em dezembro de 2002, as melhorias relacionadas a seguir. 

 Cadastro duplo de clientes: estabeleceu-se a inclusão do CPF ou do CNPJ como 

campo obrigatório. Assim, quando for digitado um número que já está cadastrado, 

a tela é carregada com os dados do cliente para atualização. 

 Tela com botões que não são utilizados por todos os atendentes: as telas do SIA 

foram diferenciadas por usuário. A tela apresenta apenas as opções utilizadas por 

aquele atendente. Por exemplo, somente a Loja SEBRAE realiza vendas e emite o 

“Cartão Cliente”, portanto os botões Vendas, Cupom Fiscal e Cartão Cliente 

passaram a constar na tela apenas para a loja.  

 Responsáveis pelos Produtos: criou-se um campo relacionado ao produto onde são 

disponibilizadas informações que interessariam somente ao usuário. Como, por 

exemplo, nome do responsável pelo produto e seu ramal.  

 Controle de estoque: o controle de estoque de publicações foi disponibilizado no 

sistema. Em caso de vendas realizadas pela CAC, não é necessário contatar a Loja 

para verificar se há a publicação disponível. 

 Cadastro de Consultas: em alguns produtos, o cadastro do atendimento é genérico, 

por exemplo, registro de empresa. Em consulta ao SIA, não se sabia que tipo de 

empresa o cliente registrou, apenas que o mesmo buscou informações a respeito de 

registro de empresas. Foi criado um campo para acrescentar observações referentes 

ao atendimento.  

3.6 Forma de Relacionamento com os Clientes 

O mercado de atuação do SEBRAE/RS é o universo das micro, pequenas e médias 

empresas e empreendedores do Rio Grande do Sul. Seus clientes reconhecem o seu caráter 

social e sua capacitação técnica. O direcionamento dos produtos e serviços da entidade para 

empresas de micro e pequeno porte garante um diferencial competitivo, ou seja, “estou 

comprando um produto de alguém que é especialista em negócios do meu tamanho”. 
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O poder de barganha dos clientes vem ao encontro do desenvolvimento social e 

econômico que faz parte da sua missão. A empresa por ser uma instituição que administra 

recursos públicos, não tem o objetivo de maximizar lucros com a venda de seus produtos e 

serviços, mas sim o de desenvolver e disponibilizar os produtos e serviços mais adequados à 

necessidade dos segmentos de mercado em que está atuando, com uma política de preços que 

seja acessível e que possibilite o desenvolvimento de novos negócios. O poder de barganha do 

cliente está justamente no seu potencial empreendedor. 

A estratégia de competição da empresa está focada na diferenciação, na qualidade dos 

seus produtos e serviços, na competência dos consultores destacados para a implementação e 

repasse das metodologias. Embora parte do sucesso das organizações seja resultante de uma 

escolha acertada da estratégia de competição e posicionamento estratégico, a empresa não 

pode esquecer de adequar o seu conjunto interno e externo de atividades segundo uma cadeia 

de valor, de maneira a maximizar o valor entregue ao cliente ou, comparativamente, melhorar 

a sua posição relativa de baixo custo resultante da eficácia operacional. Em outras palavras, 

deverá construir uma posição estratégica sustentável, dependente das atividades internas e 

externas, que lhe assegure uma vantagem competitiva frente aos concorrentes. 

Por tais motivos, a adequação da qualidade das suas atividades internas e externas, os 

investimentos intensos em tecnologia da informação, treinamento e capacitação dos seus 

profissionais têm sido, sistematicamente, enfatizados como fatores importantes para o sucesso 

da organização.  

3.7 Modelo de Sistema de Pós-Venda Implantado no SEBRAE/RS 

A proposta de implantação de um sistema de pós-venda foi elaborada e apresentada, 

em 2002, pela equipe de Suporte a Vendas, da área de atendimento. Foi baseada em 

recomendações encontradas na literatura de marketing e na análise do processo de 

atendimento.  

De acordo com a análise e descrição do processo de atendimento e a forma de 

relacionamento da empresa, entendeu-se que a responsabilidade pela implementação e 

gerenciamento do sistema de pós-venda não poderia estar vinculada diretamente a nenhuma 

das áreas técnicas da empresa. Como o relacionamento com o cliente concentra-se na área de 
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atendimento, julgou-se conveniente que a coordenação de pós-venda fosse operacionalizada 

pela área, através da CAC. 

A Coordenação de Pós-Venda preencheria uma lacuna fundamental na estratégia de 

mercado da empresa, focalizando três objetivos específicos: 

 desenvolver as atividades de acompanhamento ao uso dos serviços da empresa por 

parte dos clientes, caracterizando-se pela busca de um feedback que propicie avaliar e 

aperfeiçoar os produtos oferecidos; 

 orientar o cliente quanto a outros produtos que possam complementar sua 

formação/aperfeiçoamento, encaminhando-o e fazendo-o prosseguir dentro da cadeia de 

desenvolvimento empresarial, impulsionando outras vendas; 

 disponibilizar informações e/ou atividades que permitam agregar valor ao grupo de 

produtos oferecidos pela empresa no atendimento. Tal como, por exemplo, o conceito de 

educação continuada com orientação ao cliente para uma evolução gradativa de 

conhecimentos e maturidade empresarial através da utilização seqüencial de produtos. 

Para uma melhor compreensão dessas ações, os objetivos do sistema de pós-venda são 

apresentados na Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 9 – Objetivos do Sistema de Pós-venda 
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Para atender aos objetivos estabelecidos, a proposta foi baseada em cinco pontos 

principais: 

 Sistema Informatizado de Atendimento (SIA) - funcionaria como histórico do 

cliente e do atendimento, servindo para armazenar todos os contatos desse cliente junto à 

empresa, com o histórico detalhado de toda a relação com a entidade, incluindo produtos 

utilizados, análises feitas junto ao cliente, orientações fornecidas e resultados obtidos. 

 Ações de Acompanhamento de Desempenho - realizadas pela própria 

coordenação (rotineiras de acompanhamento, encaminhamento e monitoramento do 

atendimento), a qual, atuando junto aos clientes e fornecendo informações, obteria um 

feedback capaz de embasar a efetivação de suas tarefas, como por exemplo: ações eventuais de 

divulgação e solução de problemas que digam respeito às características inerentes a cada produto. 

Levando em consideração a diversidade dos produtos da empresa, as áreas deverão trabalhar 

em consonância com as estratégias de Pós-Venda. 

 Estrutura e Operacionalização - etapa que compreendeu aspectos ligados à 

organização da coordenação de pós-venda, o gerenciamento de suas atividades e o processo 

de difusão de seus procedimentos. 

 Tratamento de Reclamações e Sugestões - buscava dar uma resposta rápida e de 

acordo com o fluxo estabelecido, unificando todas as ações sob a responsabilidade da 

coordenação de pós-venda. 

 Programa de Tutoria Continuada - estabeleceria uma seqüência lógica pela qual 

o cliente deveria passar, na qual o objetivo era de aproveitar ao máximo a oportunidade de 

complementação dos produtos oferecidos. Isto permitiria orientar adequadamente o cliente 

quanto aos caminhos que poderia percorrer em seu desenvolvimento como 

empreendedor/empresário. 

3.7.1 Sistema Informatizado de Atendimento (SIA) 

A eficiência do sistema de pós-venda proposto estava solidamente embasada na 

disponibilidade de dados atualizados e confiáveis acerca dos clientes da empresa. Os objetivos 

do pós-venda não seriam alcançados se as informações sobre os clientes não estivessem 

disponíveis no momento exato e com a qualidade necessária (BRETZKE, 2000). 
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Uma das funções do SIA era dar suporte às atividades de pós-venda. As informações 

disponíveis deviam ser suficientes para que a coordenação atingisse seus objetivos, que 

consistiam em desenvolver atividades de acompanhamento, disponibilizar informações e 

orientar o cliente quanto à utilização dos produtos. 

O banco de dados de clientes ajuda a implementar o marketing de relacionamento de 

diversas maneiras (RAPP, 1996) tais como: 

 os esforços de marketing tornam-se mais eficientes, porque a instituição está hábil 

para identificar seus clientes e apresentar a eles a oferta, produto ou serviço adequado no 

tempo correto; 

 a tecnologia de informação está equipada para administrar a vasta quantidade de 

dados que necessita para interagir com seus clientes de maneira personalizada e rentável;  

 um "diálogo" verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir interações 

contínuas, identificando mudanças no comportamento de compra, perfil de investimento e 

propensão a inadimplência e permitindo antecipar risco e oportunidades futuras;  

 o desenvolvimento de novos produtos é facilitado ao se conhecer o perfil da sua 

base de clientes atuais e futuros, como ele satisfaz o cliente e quais as mudanças poderiam 

resultar em maior aceitação do serviço ou produto (RAPP, 1996).  

Com base nesses objetivos, o conjunto de informações necessárias pode ser dividido 

em três subconjuntos: cadastrais, histórico do cliente e avaliação do cliente. 

3.7.1.1 Informações Cadastrais 

“A informação é a principal base para a tomada de decisão. O valor da informação é 

uma função do efeito que ela tem no aumento da probabilidade de que a decisão seja tomada” 

WETHERBE (1987, p. 63). 

Segundo Gordon Young, gerente de serviços de bordo da Air Canadá, o maior 

benefício do programa de fidelização é “permitir à companhia aérea recolher informações 

sobre seus clientes individualmente e, então, enviar-lhes correspondências e ofertas 

especiais, voltadas para suas necessidades específicas” (GELLER, 1998). 
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As informações individuais dos clientes, pessoa física ou jurídica, eram coletas e 

armazenadas no SIA. Quando foi realizada a analise do SIA, pela equipe do Suporte a 

Vendas, as telas de cadastro de pessoa física e a de pessoa jurídica foram confrontadas com as 

informações necessárias para atender as demandas das atividades de pós-vendas. Foi 

necessária a inclusão de campos que permitissem ter-se mais dados do cliente, aumentando a 

possibilidade de acerto na oferta de produtos e serviços da empresa. Na Figura 10, tela de 

cadastro de cliente pessoa jurídica no SIA, foram incluídos campos para cadastrar dados, 

como por exemplo, número de funcionários, constituição jurídica, número de filiais, 

faturamento, marca registrada, tipo de negócio, outros endereços, contatos, cargo, outros 

mercados em que atua etc. 

Os dados considerados mais importantes exigiam preenchimento obrigatório 

eletronicamente. Para os demais, o cadastramento ficava a critério do cliente.  

 

Figura 10 – Tela do SIA – Cadastro de Pessoa Jurídica. 

Para reforçar o uso do sistema, o preenchimento correto e completo dos dados dos 

clientes foram realizados, com todos os atendentes, treinamentos referentes aos recursos e 

alterações do SIA e sobre a importância das informações para a implantação do sistema de 

pós-venda. 
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3.7.1.2 Histórico do Cliente 

É fundamental para as atividades de pós-venda conhecer o histórico de relacionamento 

do cliente com a entidade. Neste sentido, pode-se traçar um paralelo entre o SIA e os 

conhecidos “prontuários médicos”, nos quais são inseridas informações que permitem 

acompanhar toda a evolução do quadro geral do paciente. Esta é a função do cadastro de 

informações referentes à utilização, por parte dos clientes, dos produtos oferecidos pela 

empresa. 

O histórico do cliente na versão anterior continha as informações da aquisição de 

algum produto ou serviço da empresa. Com a adequação do SIA para atender à proposta de 

pós-venda, passou-se a registrar, além da aquisição de produtos e serviços, todos os contados 

realizados entre a empresa e o cliente, avaliações, reclamações e sugestões. 

Conhecendo os hábitos de consumo e o comportamento de compra do cliente, pode-se 

oferecer serviços especialmente desenvolvidos para atender às suas necessidades, como por 

exemplo, horários alternativos de consultoria, estrutura física para a realização da capacitação 

dos funcionários de uma empresa, oferecer transporte para o deslocamento dos participantes e 

o desenvolvimento de um programa de capacitação customizado. Além de construir 

relacionamento para reduzir o poder de barganha e a negociação por taxas, consegue-se 

fidelizar o cliente e aumentar a rentabilidade pela concentração das operações do cliente na 

instituição.  

3.7.1.3 Avaliações dos Clientes 

A essência do aperfeiçoamento de um database marketing está em desenvolver 

pesquisas sistemáticas junto à base de clientes. “Mas deve ser feita de tal forma que não irrite 

o cliente e sempre que ele se dispuser a cooperar deve-se recompensá-lo emocionalmente ou 

com algum tipo de benefício” (BRETZKE,2000). 

Segundo Bretzke (2000) é possível, através de um sistema de pesquisa ou de análise 

estatística, determinar para quem e que tipo de conveniência pode ser disponibilizado. Por 

exemplo, em uma instituição financeira, pode se oferecer o serviço de banco virtual, o sistema 

de agência de andar, o caixa eletrônico dos bancos, a consulta a saldos, envio de talão de 

cheques a domicílio e o pagamento de contas facilitado. 
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Outra maneira de ouvir o cliente consiste em empregar as técnicas de pesquisa como 

"Focus Group" para buscar conhecer as necessidades, percepções e desejos dos clientes. 

Ouvir os fornecedores, consultores externos da organização, também é bastante produtivo e 

cria relacionamentos estáveis. As opiniões e avaliações levantadas junto aos clientes através 

das pesquisas de satisfação e avaliação de reação são sistematizadas e armazenadas no SIA. 

Estas informações disponíveis e vinculadas ao histórico do cliente permitem que se 

visualizem os níveis de satisfação e eventuais pontos-problema para que possam ser 

solucionados pela equipe de pós-venda, conforme detalhamento no Quadro 14. 

Quadro 14 – Detalhamento das Avaliações 

Informações 
 

Detalhamento 

Resultados da pesquisa de satisfação. 

 
Inserção das notas/valores atribuídas a cada item e 
do grau final de satisfação. 
 

Resultados das avaliações de reação. 

 
No caso da participação em cursos e/ou 
assessorias, incluir notas e média final relativas ao 
produto. 
 

Sugestões/reclamações. 

 
Registro das sugestões e/ou reclamações feitas 
pelos clientes através da Central de atendimento 
ao cliente. 
 

 

3.7.2 Ações de Acompanhamento de Desempenho do Pós-venda 

As ações de pós-venda são realizadas através de dois grupos de atividades: as gerais e 

as específicas e contam com uma estrutura física e de coordenação centralizada. Atividades 

gerais são rotinas de acompanhamento, encaminhamento e monitoramento do atendimento, e 

desempenhadas diretamente pela própria Coordenação de Pós-Venda. Por exemplo, envio de 

informativo mensal contendo calendário de pagamento de tributos e cronograma de cursos e 

eventos. Quando surgem dúvidas sobre determinado assunto, são elaborados materiais de 

esclarecimento e disponibilizados aos interessados; monitoramento da estrutura física de 

atendimento em função de campanhas publicitárias ou demandas sazonais; acompanhamento 

do retorno das pendências registradas; envio de mensagens de congratulações em datas 

comemorativas de acordo com o perfil do cliente. 
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As atividades específicas referem-se a ações eventuais de divulgação e solução de 

problemas que digam respeito às características inerentes a cada produto. Por exemplo, 

informar aos clientes que utilizaram a Assessoria Registro de Empresa sobre as alterações 

necessárias no contrato social para adequação ao novo Código Civil; divulgação de um 

produto novo complementar a outro já utilizado, criação de grupo para atendimento de 

demanda específica. 

3.7.3 Estrutura e Operacionalização 

A responsabilidade pela implementação e pelo gerenciamento do sistema de pós-

venda foi vinculada à área de atendimento. Houve necessidade de adequação da Central de 

Atendimento ao Cliente para que pudesse desenvolver as atividades propostas no presente 

modelo. A estrutura de operacionalização das atividades de pós-venda foi dimensionada da 

seguinte forma: seis atendentes e o coordenador. Em momentos de alta demanda, essa 

estrutura poderia ser reforçada por parte da equipe da CAC que realizava o atendimento geral 

e era composta por 19 atendentes. 

A ferramenta que suportava as atividades era o SIA, na qual eram armazenados os 

dados dos clientes, o histórico do atendimento e as informações sobre os produtos e serviços 

da empresa. O sistema estava vinculado ao sistema de e-mail, informando aos atendentes e 

aos envolvidos no processo as ocorrências e ações necessárias referentes ao pós-venda. 

3.7.3.1 Estrutura da Coordenação de Pós-Venda 

A implementação das atividades de pós-venda consistiu em uma série de definições e 

ajustes iniciais, de modo a permitir que todo o sistema fosse eficiente e cumprisse os objetivos 

determinados. Em termos físicos e humanos, a estrutura necessária para a operacionalização 

do sistema de pós-venda poderia ser readequada conforme a necessidade. 

Foi necessário a realização de um teste-piloto para determinar a carga de trabalho 

demandada e avaliar as ações envolvidas. 

As pesquisas sobre reação e satisfação de clientes eram atividades terceirizadas, 

desenvolvidas por empresas especializadas, e não foram modificadas, representando o 

aproveitamento de uma sistemática utilizada. 
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Nesse modelo, o Coordenador de Pós-Venda ficou responsável pelas seguintes 

atividades: 

- controle das atividades de pós-venda; 

- gerenciamento das atividades de pós-venda terceirizadas; 

- implementação das melhorias no sistema informatizado; 

- contato direto com as demais áreas da empresa; 

- convocação e coordenação das reuniões de acompanhamento. 

O Operador de Pós-Venda foi o responsável pelas seguintes atividades: 

- implementação das atividades de pós-venda; 

- manutenção dos registros no SIA; 

- operacionalização conjunta de atividades atribuídas a empresas terceirizadas. 

3.7.3.2 Processo de Treinamento e Difusão 

A implementação do sistema de pós-venda exigiu que todas as partes envolvidas, 

direta e indiretamente em seu processo de operacionalização, estivessem conscientes das 

razões que determinam o seu desenvolvimento e o modelo implantado. Com base nessa 

premissa, a equipe de suporte a vendas deu início ao processo de treinamento e difusão das 

informações necessárias para a implantação do sistema de pós-venda. 

O conhecimento e a compreensão da importância e dos objetivos de uma sistemática de 

pós-venda contribuiriam para a redução de eventuais barreiras a sua adoção, tais como resistências 

internas, decorrentes do desconhecimento dos benefícios das atividades de pós-venda. 

Considerando que o correto funcionamento do sistema dependia da participação de 

diversos colaboradores, foi fundamental que estes tivessem o conhecimento de como o 

sistema foi estruturado, quais são suas características principais e como o mesmo deveria ser 

operacionalizado. Assim, cada agente saberia qual era o seu papel dentro de um cenário mais 

amplo de atividades, permitindo que houvesse a compreensão de sua importância individual 

no processo. 

Com base no que foi apresentado, foram propostos e realizados uma série de 

seminários com o objetivo de difundir o novo modelo de atendimento ao cliente e capacitar as 

pessoas a implementá-lo. Esses seminários foram realizados da seguinte forma: 

- seminário de apresentação para a Diretoria, abordando a macro visão do sistema de 

pós venda e sua estruturação; 
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- seminário de apresentação para as Gerências de cada área, abordando a macro visão 

do sistema de pós-venda e sua estruturação, o papel e responsabilidades dos facilitadores da 

área técnica; 

- treinamento para toda a área de atendimento, apresentando o sistema como um todo e 

sua importância, o papel e a responsabilidade de cada participante; 

- treinamento com o pessoal diretamente responsável pela implementação/operação do 

sistema, apresentando o sistema como um todo e sua importância, o papel e a 

responsabilidade de cada participante e o uso do sistema informatizado de atendimento. 

Foi mantido um acompanhamento das fases iniciais da implantação da Coordenadoria 

de Pós-Venda, principalmente no que se referiu às estratégias de atuação escolhidas e à forma 

de lançamento das informações no SIA. 

3.7.4 Tratamento de Reclamações e Sugestões 

A gestão das reclamações é eficaz na retenção do cliente porque pode aumentar o 

valor percebido do produto ou serviço. Em mercados competitivos, sem diferenciação de 

preços a empresa que “ouvir o cliente” e der uma resposta adequada às reclamações aumenta 

sua probabilidade de fidelidade. 

De modo geral, o marketing defensivo, como o gerenciamento das reclamações, “pode 

ser visto como substituto do marketing ofensivo tal como a qualidade do produto, a 

publicidade ou o preço” (FORNELL, 1988). O cliente satisfeito tem mais chance de ser fiel à 

empresa. Já o cliente insatisfeito tem duas alternativas: uma é reclamar e, se sua expectativa 

for atendida, continuar com a empresa ou não reclamar e ir para a concorrência. 

Fuga de clientes implica em perda de receita. Reclamação implica em custo 

(estimulação e tratamento de reclamações). Sempre que a perda for maior que o custo do 

tratamento e grande percentual de reclamantes for persuadido a permanecer como cliente, as 

reclamações deveriam ser encorajadas (FORNELL, 1987, p. 344). A partir da percepção de 

algumas ocorrências, tais como falta de convergência no tratamento das reclamações, de 

agilidade, adequação e internalização do processo atual (carta-cliente) em algumas situações 

e, devido à oposição deste modelo à nova forma de relacionamento proposta, onde o gestor de 

solução é o ponto de entrada e saída de todas as demandas e contatos com clientes, a solução 

foi inserir o item tratamento das reclamações de clientes como atividade de responsabilidade 

da Coordenação de Pós-Venda. 
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De acordo com a análise realizada pela Diretoria e Gerências, do sistema de pós-venda 

apresentado pelo Suporte a Vendas, foi solicitada a prioridade para implantar o Tratamento 

das Reclamações e Sugestões. Em função disso, todos os esforços foram concentrados nesta 

ação.  

A responsabilidade direta pela qualidade dos produtos (tratamento das reclamações) 

era das respectivas áreas técnicas e, de acordo com o Sistema da Qualidade da empresa, toda 

reclamação deveria ser registrada numa carta-cliente que era controlada pela secretaria da 

Diretoria Executiva, encaminhada para a elaboração da resposta pela área técnica e após para 

a área de Comunicação e Marketing, onde era feita a revisão.  

A carta-resposta era encaminhada diretamente apenas para o cliente (sem cópia para o 

atendente/gestor). Quando a reclamação era referente a consultor externo, a área técnica 

deveria tratar a situação junto à Gestão de Terceiros, mas nesse momento as reclamações 

referentes aos consultores externos eram encaminhadas diretamente à Área de 

Atendimento/Suporte a Vendas, e em muitos casos em função da rapidez e agilidade que a 

situação exigia os casos eram tratados diretamente junto à Gestão de Terceiros, sendo a área 

técnica informada da ocorrência para acompanhamento e demais providências. 

Em vista dessa situação aqui exposta, a equipe do suporte a vendas sugeriu que o fluxo 

do tratamento das reclamações existente fosse incluído na proposta apresentada, unificando-se 

todas as ações sob a responsabilidade da Coordenação de Pós-Venda. Os canais de entradas 

das reclamações e sugestões continuaram os mesmos: Central de Atendimento ao Cliente 

(CAC), Atendentes do Balcão SEBRAE, Espaço Pesquisa, Loja SEBRAE, Gestão de 

Terceiros, Áreas Técnicas e Base Operacional. 

A reclamação/sugestão recebida por um dos canais de entrada deveria ser registrada no 

SIA ou, na sua impossibilidade, deveria ser encaminhada à coordenação do pós-venda. Na 

Figura 11 é apresentado o novo fluxo proposto para o tratamento das reclamações e sugestões. 
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Fluxo do Tratamento das Reclamações e Sugestões de Clientes SEBRAE/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Fluxo para o Tratamento de Reclamações 
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3.7.5 Programa de Tutoria Continuada 

Para complementar as ações do sistema de pós-venda que foi desenhado, foi proposta 

a elaboração de um Programa de Tutoria Continuada, numa modalidade de atendimento onde 

o cliente percorreria uma trajetória lógica de crescimento. Era composto pelo “Sistema de 

Orientação ao Empreendedor (SOE)” e pelo “Sistema de Assessoria a Empresários (SAE)”. 

A idéia de estabelecer um “Sistema de Orientação ao Empreendedor (SOE)” e um 

“Sistema de Assessoria a Empresários (SAE)” estava baseada na própria forma de atuação da 

empresa, uma vez que o próprio relacionamento da entidade com seus clientes atuais e 

potenciais conotava uma espécie de relação tutorial, na qual o cliente recebia orientações no 

sentido de progredir como empresário ou vir a tornar-se um, se demonstrasse aptidões para 

tal. 

A Área de Atendimento ao Cliente é a principal porta de entrada da empresa e, 

juntamente com as entidades parceiras, é responsável pelo primeiro contato dos clientes com a 

entidade. O ingresso do cliente na empresa sofre uma espécie de bifurcação que, de fato, é 

uma segmentação natural do público-alvo da entidade: separam-se aqueles clientes que 

atualmente já são empresários daqueles que apenas aspiram tornar-se. 

A segmentação dos clientes da empresa, neste primeiro momento, era a seguinte: de 

um lado estavam os empresários e seus problemas práticos, de outro, os empreendedores e 

suas expectativas quanto ao futuro. 

O Programa Tutoria Continuada do cliente pessoa jurídica tratava-se de um caminho 

lógico, que buscava esquematizar a sucessão de procedimentos a serem tomados pelo cliente, 

desde o seu primeiro contato até o momento em que se consolidasse como um cliente 

corporativo da entidade. Esse caminho representava o encaminhamento a ser dado para cada 

tipo de cliente, encerrando em si um encadeamento de situações propícias para o exercício da 

pré e da pós-venda, cujo objetivo final era o próprio sucesso do negócio do cliente, em termos 

de profissionalização, manutenção e crescimento no mercado. 

3.7.5.1 Sistema de Orientação ao Empreendedor (SOE) 

Para os candidatos a empresários, a proposta do Programa de Tutoria Continuada 

apresentou o SOE. Esse sistema, através de uma seqüência lógica, buscou conscientizar o 
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empreendedor sobre a importância de avaliar aspectos que são imprescindíveis na constituição 

de qualquer empreendimento. 

A atuação foi baseada no programa chamado “PRÓPRIO”, formado por cinco 

módulos: análise do perfil empreendedor; despertando o empresário, levantamento de 

oportunidades de negócios, estudo de viabilidade da empresa e registro de empresa.Tinha por 

objetivo auxiliar os empreendedores no planejamento e abertura de sua empresa, repassando 

informações sobre a elaboração e verificação da viabilidade do Plano de Negócio. Se o 

candidato a empresário optasse por constituir a empresa, o último módulo do programa 

repassava informações sobre tributos e formas de constituição da empresa. 

A empresa trabalhava esse segmento de acordo com as diretrizes estabelecidas no 

planejamento estratégico, na qual os produtos desenvolvidos seguiram a linha estabelecida no 

Quadro 15 a seguir. 

Quadro 15 - Linha de Produtos Oferecidos por Tipo de Segmento 

Tipo de  
Empreendedor Linha de Produtos 

Candidato a Empresário 
com Idéia 

- Disponibilizar produtos para a tomada de decisão. 
- Disponibilizar alternativas de novos negócios. 
- Oferecer serviços simples e customizados. 
- Atuar pró-ativamente à demanda. 
- Média sustentação (relação receita/custo). 

Iniciante 

- Buscar a fidelização do cliente via a realização de 
diagnósticos e planos de parceira. 
- Investir em marketing direto e institucional. 
- Disponibilizar produtos de planejamento estratégico básico. 
- Atuar pró-ativamente à demanda. 
- Média sustentação (relação receita/custo). 

3.7.5.2 Sistema de Assessoria a Empresários (SAE) 

Para os clientes que já possuíam empresa, foi oferecido o SAE, um sistema que 

iniciava pela aplicação de um auto-diagnóstico. A partir dos resultados dessa análise e da 

avaliação do consultor, o empresário era encaminhado para a solução mais adequada. 
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A partir da identificação do cliente, ele poderia ser orientado como um empresário ou 

como um empreendedor. Esta era a hora de encaminhá-lo para duas áreas distintas: os 

primeiros, já com problemas diagnosticados, eram potenciais consumidores de produtos das 

áreas de Consultoria em Gestão Empresarial, Mercado, Negócios Internacionais e Educação. 

Os outros, ainda na fase de expectativas e desenvolvimento de habilidades potenciais, eram 

direcionados basicamente para os produtos da Educação Empresarial para, posteriormente, 

receberem o tratamento proposto pelo SAE.  

A partir dessa etapa, o encaminhamento se unificava, seguindo um fluxo lógico que 

poderia ser concluído ou reiniciado a cada etapa, desde que houvesse interesse por parte do 

cliente. Sob este aspecto, as áreas da empresa obedeciam a seguinte seqüência: 

 Educação; 

 Consultoria em Gestão; 

 Mercado. 

Cabe ressaltar que a área de crédito não estava inserida neste encadeamento, podendo 

ser utilizada, desde que necessário, em qualquer momento do processo. Além disso, outro 

ponto a destacar é que este não era um encaminhamento rígido. A proposta de um “Programa 

de Tutoria Continuada” não se tratava de um “engessamento” do fluxo das atividades 

propostas aos clientes, mas sim de uma proposta de seqüência gradual, que não impediria que 

a demanda específica de um cliente pudesse ser atendida, mesmo que esta não fosse 

exatamente aquela imediatamente indicada pelo fluxo sugerido. 

A Figura 12 a seguir apresenta o resumo do sistema de pós-venda implantado, com os 

objetivos, as ações e as ferramentas utilizadas. 
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Figura 12 - Resumo do sistema de pós-venda implantado no SEBRAE/RS 
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A Coordenação de Pós-Venda, através das ações destacadas na figura anterior, 

contribuiu para a execução da estratégia de mercado da empresa, focalizando os três objetivos 

principais de acompanhamento posterior aos serviços da empresa, orientação quanto a outros 

produtos que possam complementar sua formação/aperfeiçoamento e disponibilização de 

informações e/ou atividades que permitissem agregar valor ao “mix” de produtos oferecidos. 

A constituição de uma equipe de atendimento direcionada ao pós-venda liberou o 

atendente para concentrar-se na atividade de receber a demanda do cliente e propor a solução 

mais adequada. Enquanto isso, a equipe de pós-venda negociava com a área responsável e 

registrava a solução das pendências dos pedidos, sugestões ou reclamações no sistema. Isso 

permitiu o acompanhamento e solução de problemas que vinham acontecendo em várias 

áreas, sem que houvesse um conhecimento por parte das áreas envolvidas ou sem que uma 

área tomasse conhecimento dos problemas de outra área. Esta mudança também contribuiu 

para reforçar o comprometimento dos colegas das diferentes áreas da empresa para direcionar 

todas as ligações recebidas de clientes solicitando informações para a CAC. 

Foi estipulada uma seqüência de produtos e serviços para orientar o empreendedor e o 

empresário sobre quais passos seguir em busca de um aperfeiçoamento contínuo, o que 

facilitou o entendimento e aumentou a confiança do acompanhamento contínuo por parte da 

empresa. Houve uma readequação do sistema de atendimento utilizado, possibilitando o 

registro de reclamações e/ou sugestões, assim como a inclusão de outras informações que 

melhoraram o histórico do atendimento e do relacionamento com o cliente. Com isso, foi 

possível no momento do atendimento, verificar a existência de alguma reclamação e/ou 

sugestão do cliente e a solução encaminhada, a participação em eventos e ter um histórico do 

serviço prestado mais detalhado. 

Esta pesquisa visou reunir elementos para prover a empresa de alternativas mais 

eficazes e integradas a fim de conhecer a opinião dos clientes sobre seus produtos e serviços: 

os fatores que motivaram para a compra, e como se sentiram após a escolha/utilização. Enfim, 

fornecer condições para que a empresa possa relacionar-se e disponibilizar estas informações 

ao longo da organização para que todos tenham uma visão única e completa do cliente 

(BRETZKE, 2000).  



 

 

 
 
 
 
 

4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões desta dissertação, de acordo com a 

revisão bibliográfica e os resultados verificados na organização, com a implantação de uma 

nova proposta de atendimento aos clientes em pós-venda. Em seguida, serão apresentadas as 

limitações de pesquisa e sugestões de pesquisas futuras. 

O processo de atendimento ao cliente é um fator crítico para as empresas, 

principalmente para as prestadoras de serviço. Não basta mais confiar apenas nos preços e nos 

produtos, é preciso diferenciar-se dos concorrentes e colocar os clientes no centro de tudo que 

se faz. As empresas que buscam a excelência em atendimento dependem de alguns princípios 

fundamentais como o do comprometimento total para proporcionar um excelente 

atendimento, funcionários treinados e sistemas e procedimentos bem desenhados para dar 

impulso ao atendimento. 

Embora haja um crescimento constante da demanda por atendimento no SEBRAE/RS, 

há necessidade de prestar serviços cada vez mais qualificados, de proporcionar um 

atendimento diferenciado e de buscar a fidelidade do cliente com ações de pós-venda.  

O objetivo desta pesquisa foi descrever o processo de atendimento do SEBRAE/RS, 

observando a atuação da área de atendimento, identificando o modelo de relacionamento da 

empresa com os clientes e a eficácia da implantação do Sistema de Pós-Venda. Além disso, a 

pesquisa também pôde contribuir para uma nova configuração de Sistema de Atendimento ao 

Cliente em pós-venda. 

A pesquisa foi elaborada no período de julho de 2002 a maio de 2003, quando 

investigou-se o processo de atendimento, de comercialização e a implantação de ações 

sistêmicas de pós-vendas no SEBRAE/RS. Inicialmente foi necessário um levantamento do 
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processo de atendimento e do tratamento de reclamações e sugestões. Este levantamento foi 

realizado para conhecer o perfil e a forma de relacionamento com os clientes, o histórico dos 

atendimentos e o fluxo de informações sobre os produtos e serviços, dados que anteriormente 

não existiam ou estavam desatualizados 

Dentre estes dados, pôde-se conhecer o perfil dos clientes, as necessidades de cada 

segmento, bem como o encadeamento de produtos e serviços nas distintas fases de maturidade 

dos clientes. O levantamento desse perfil auxiliou a equipe de Suporte a Vendas na elaboração 

da proposta de implantação do sistema de pós-venda e contribuiu para a identificação da 

necessidade de um tratamento de reclamações e sugestões centralizado, com um fluxo 

definido, que permitisse o encaminhamento, a solução e a aprendizagem da recuperação do 

serviço. 

Após a análise do posicionamento estratégico da empresa, passou-se ao estudo do 

processo de atendimento e as alterações graduais que ocorreram nas responsabilidades 

atribuídas às áreas técnicas e de atendimento, finalizando-se com o acompanhamento da 

coordenação do suporte a vendas e a constituição da equipe de pós-venda. 

A revisão bibliográfica empreendida ratificou a importância das informações para a 

tomada de decisões, reforçando que as ações das pessoas envolvidas no relacionamento com 

cliente atual e potencial precisam estar alicerçadas em informações que contemplem os 

interesses da empresa como um todo, integrando-as de diversas fontes, encontradas em vários 

departamentos e qualificando-as bem para gerar boas estratégias empresariais. 

Referenciou também que, independentemente do tamanho da área de atuação e do 

ambiente onde as instituições sem fins lucrativos estão inseridas, o seu real papel e a sua 

competência organizacional estarão diretamente relacionados com os valores básicos que 

constituíram a sua fundação e o seu desenvolvimento. Esses valores, associados ao 

profissionalismo, devem ser os responsáveis pela credibilidade que a organização adquirem 

junto à sociedade onde atua. 

A busca da profissionalização, em razão dos benefícios a ela associados, seja por 

pressões externas ou dos seus públicos de relacionamento, tais como governo, colaboradores e 

beneficiários, é fundamental para o desenvolvimento organizacional. Assim, também as 

organizações sem fins lucrativos devem se manter atualizadas quanto aos seus processos 

críticos, novos modelos administrativos e as ferramentas de gestão. 
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A gerência de serviços baseada em fatores críticos de sucesso, as estratégias de gestão 

e a importância da tecnologia de informação no gerenciamento do relacionamento com o 

cliente, complementaram o foco da revisão de bibliografia. 

Para avaliar a eficácia da implantação do sistema de pós-venda, foi analisado o 

atendimento dos objetivos propostos que foram: (i) desenvolver atividades de 

acompanhamento ao uso dos serviços da empresa; (ii) orientar o cliente quanto a outros 

produtos que possam complementar sua formação/aperfeiçoamento; (iii) disponibilizar 

informações e/ou atividades que permitam agregar valor ao grupo de produtos oferecidos pela 

empresa no atendimento.  

Pôde-se concluir que a implantação do sistema de pós-venda foi eficaz, em relação ao 

objetivo de desenvolver atividades de acompanhamento, através da busca de feedbacks que 

permitissem avaliar e aperfeiçoar os produtos oferecidos, porque constituiu um comitê de 

facilitadores multidisciplinares, com representantes de todas as áreas da organização, que 

analisaram as ocorrências e estabeleceram uma rotina de aperfeiçoamentos contínuos no 

atendimento, normatizando-se o tratamento das reclamações. Foi designado um responsável 

pelo follow-up dos atendimentos, garantindo-se que todos os clientes recebessem um retorno, 

instituiu-se o conceito de recuperação de clientes insatisfeitos, e foi possível avaliar os 

encaminhamentos realizados quando ocorreram problemas, melhorando as soluções 

encontradas para as reclamações ocorridas e evitar a ocorrência de outras. 

Em relação ao objetivo de orientar o cliente sobre produtos que pudessem 

complementar sua formação/aperfeiçoamento, ajudando-o a prosseguir dentro do processo de 

desenvolvimento empresarial e impulsionando outras vendas, conclui-se que houve eficácia 

pela consolidação do programa de apoio ao empreendedor. Afinal, o sistema de pós-venda 

coordenou as ações do Programa Próprio de estímulo ao empreendedorismo e a constituição 

legal da empresa, através da realização dos cinco módulo, gerando insumos para a criação de 

produtos que seguissem uma seqüência adequada para atender as necessidades dos distintos 

níveis de maturidade dos empreendedores, além do aumento do índice de recompra de 

produtos. 

A eficácia da implantação do sistema de pós-venda quanto ao objetivo de 

disponibilizar informações e/ou atividades que permitissem agregar valor ao grupo de 

produtos oferecidos, entretanto, foi evidenciada apenas parcialmente. Isso porque contribuiu 



 

 

99
 

 

para a melhoria da qualidade dos produtos, mas ainda não havia sido implementado o 

conceito de educação continuada para empresários, e os produtos continuavam sendo 

ofertados individualmente, sem uma complementaridade entre um produto e outro ou uma 

orientação ao cliente para a evolução gradativa de conhecimentos e maturidade empresarial 

através da utilização seqüencial desses produtos. 

 Após a implantação do sistema de pós-venda, pôde-se constatar os seguintes 

resultados no processo de atendimento: 

a) melhoria do canal de contato do cliente com a empresa, através da centralização 

do atendimento na CAC, evitando que ele fique circulando entre diversos ramais 

ao longo de um contato telefônico; 

b) preocupação real em promover a satisfação do cliente; 

c) maior conscientização dos colegas das demais áreas da organização no sentido 

de não tentar atender os clientes, mas sim de encaminhar as ligações para a CAC. 

Não há mais o constrangimento dos colegas de encaminhar as ligações para a 

CAC; 

d) diminuição do tempo de resposta dos atendimentos; 

e) sistematização do acompanhamento dos relatórios de reclamação; 

f) sistematização do acompanhamento e revisão de processos e melhorias; 

g) constituição de um fórum virtual onde as várias áreas da organização visualizam 

e discutem os problemas;  

h) melhoria da comunicação entre as áreas;  

i) desenvolvimento da cultura de tratar as reclamações e sugestões e registrá-las 

para aprendizado da organização; 

j) melhoria de alguns produtos; 

k) melhoria da qualidade dos dados sobre o cliente e do histórico do atendimento; 
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l) disseminação das soluções encontradas e a extensão delas para aplicações em  

situação semelhante, melhorando a qualidade do serviço.  

Foi também uma descoberta do estudo que a implantação do sistema de pós-venda não 

conseguiu provocar uma mudança no comportamento da empresa em relação ao atendimento 

passivo. Isto é, a entidade continuou atendendo aos clientes que a procuravam, mas não houve 

a inclusão em sua rotina de atitudes pró-ativas de entrar em contato com os clientes para 

incentivar a continuidade de uso de produtos e serviços complementares a um anteriormente 

utilizado. 

Entretanto, constatou-se uma significativa mudança no sentimento da equipe após a 

implantação do sistema de pós-venda. Inicialmente, houve uma resistência pelo aumento da 

demanda de trabalho e desconhecimento dos benefícios, mas após o período de transição 

gerou-se um envolvimento maior entre os atendentes e satisfação pessoal nas situações de 

recuperação de um cliente insatisfeito. Além disso, o pessoal passou a sentir-se seguro e 

respaldado para efetuar cobranças dos colegas sobre retornos às demandas dos clientes. Essa 

mudança na forma de relacionamento com os clientes foi fator crítico para a entidade, houve a 

necessidade de transpor barreiras culturais impostas pelo desconhecimento dos objetivos 

dessas mudanças e a realização de um forte trabalho de divulgação e de conscientização junto 

aos colaboradores. 

Outro resultado evidenciado foi a resolução centralizada de problemas comuns entre 

as áreas. Antes da implantação do sistema de pós-venda, chegavam reclamações semelhantes 

sobre diferentes produtos, as quais eram resolvidas uma a uma e com soluções distintas. Com 

a centralização, houve um tratamento sistematizado para todos os produtos e problemas 

relatados pelos clientes não voltaram a ocorrer. 

A implantação do sistema de pós-venda proporcionou avanços no processo de 

atendimento, porém sem uma estruturação de processos anteriores como, por exemplo, o 

planejamento da execução dos produtos, a disponibilidade de profissionais qualificados e 

políticas de preço e condições de pagamento. Dessa forma, o pós-venda, neste caso, em 

particular teve um perfil de solução de problemas, mas não de estratégia global, como seria 

mais adequado. Assim, é possível afirmar, a despeito do sucesso da proposta, que enquanto as 

etapas preliminares do processo não forem ajustadas, permanecerá um tal perfil. Limitando-

se, assim, uma riqueza ainda maior de resultados, que infelizmente pode acabar ter 
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transformado o serviço de pós-venda em um “pedido de desculpas” permanente. Em síntese, é 

preciso ressaltar que os bons resultados obtidos poderiam ser ainda melhores. 

O estudo revelou também que a implantação do sistema de pós-venda, por si até o 

momento, não contribuiu para a retroalimentação do sistema (as áreas não utilizam as 

informações para criar produtos ou eventos demandados e não disponíveis), não “inspira” a 

criação de novos produtos e processos, o pessoal da linha de frente não recebeu novos 

poderes, limitando-se as negociações às condições de venda dos produtos. Foi implementado 

o tratamento das reclamações, mas não houve um tratamento efetivo para as sugestões e 

considerações dos clientes. 

Este trabalho contribuiu para identificar melhorias no fluxo de informações de 

produtos e serviços em pontos críticos que estavam gerando reclamações, possibilitou um 

melhor conhecimento sobre os contatos realizados com os clientes e que se pudesse avaliar a 

eficácia da implantação do sistema de pós-venda proposto.  

4.1 Limitações  

Este trabalho buscou coletar dados e analisar a construção e o funcionamento de um 

sistema de tratamento de reclamações e sugestões de clientes em situação de pós-venda em 

uma organização sem fins lucrativos. Diagnosticada uma determinada situação de 

atendimento, buscou-se propor um novo desenho, mais inter-relacional, para a érea de pós-

venda. Uma vez formulada a sistemática de atendimento, verificou-se que não houve uma 

eficácia total da nova implantação, o que ocorreu em função da não transformação de alguns 

fatores de base. 

É preciso salientar que o tempo necessário para observação de resultados ou efeitos da 

nova proposta certamente extrapola o limite de consecução desta dissertação de mestrado. 

4.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

O tema de pesquisa aqui explorado não se encerra aqui, há ainda muito a pesquisar 

sobre o assunto. Sugere-se, como estudos futuros, a pesquisa sobre a segmentação de clientes, 

o que poderá ser desenvolvido para embasar uma definição de estratégias diferenciadas de 
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pós-venda. Através da análise baseada no valor presente e potencial de um cliente, poder-se-á 

obter uma distinção quanto às atividades de pós-venda a serem desenvolvidas. 

Aprofundar os tópicos sugeridos nas ações de pós-venda, estudar os fatores 

identificados no processo de atendimento, bem como fazer um levantamento da motivação 

dos atendentes após a implementação de algumas ações propostas na presente dissertação 

também ensejam outros desdobramentos da pesquisa. 

Além de um foco sobre atendimento diferenciado, pode-se ainda avaliar a eficácia de 

um sistema de premiação por pontos (brindes/produtos, descontos), ou, ainda, avaliar a 

possibilidade de parcerias com outras entidades para programas de fidelidade, tipo “Smart 

Club” ou “Smiles” para o pessoal de atendimento em pós-venda. 
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