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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar as formas de gerenciamento do 
relacionamento com o cliente e sua real importância para o desenvolvimento empresarial nos 
âmbitos atuais, alinhando as teorias estudadas com as necessidades da empresa WGWS 
Indústria de forros e derivados de PVC Ltda. – ME. Através de entrevista com o diretor da 
empresa constatou-se a inexistência de processos e procedimentos que atendessem a 
necessidade demandada, com isso foram elaboradas três propostas de melhoria que abrangiam 
desde a reestruturação completa da equipe de vendas até a implantação de procedimentos de 
relacionamento com o cliente e criação de diversos relatórios para vendas. A solução 
implantada foi a que implicava no menor impacto financeiro e seus resultados foram medidos 
e analisados através de indicadores de desempenho durante o período de trinta de março a 
doze de maio de dois mil e quinze. A viabilidade foi constatada não só na mensuração desses 
indicadores, mas principalmente na percepção da mudança da cultura organizacional da 
empresa.  Todas as etapas deste processo estão descritas no trabalho a seguir. 
 
Palavras-chave: Reestruturação, desempenho, relacionamento, viabilidade, cultura. 

 
 
 
  

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This paper aims to identify and analyze the forms of relationship management with the client 
and its real importance for business development at current levels aligning the theories studied 
business needs WGWS Indústria de Forros e Derivados de PVC Ltda – ME. Through 
interviews with company director found to lack of processes and procedures that met the 
defendant need, it was prepared three proposals for improvement that ranged from the 
complete restructuring of the sales team until the deployment of relationship procedures with 
and creating customer sales reports. The deployed solution that was implied in lower financial 
impact and its results were measured and analyzed using performance indicators during the 
period of the day March 30 to May 12 two thousand fifteen. Viability was found not only in 
measuring these indicators more especially in the perception of changing the organizational 
culture of the company. All steps are described in the following work. 
 
Keywords: Restructuring, performance, relationship, viability, culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho acadêmico refere-se ao projeto de uma assessoria especializada para 

uma indústria de forros de PVC localizada na região de Curitiba. Tem como objetivo  

principal a identificação de um problema, através de um diagnóstico da situação atual da 

empresa, e a implementação de uma solução para tal, atendendo e superando todas as 

expectativas do diretor da empresa.  

 O mercado de forros de PVC no Brasil é um mercado recente, com seu crescimento 

a partir dos anos 90 e continua em uma ascendente, pois é alavancado até pelo governo e  

seus programas de habitação popular. Apesar de existir uma associação para controle de 

qualidade desde meados da década de 90, ainda não há um padrão determinado para formação 

dos preços praticados no mercado, isso devido ao surgimento de diversas empresas de 

pequeno porte, os quais disputam preço sem considerar padrão de qualidade determinado pela 

agência reguladora.  

 Desse modo, através do Plano de Projeto, onde serão definidas metas, abrangência, 

equipe e cronograma, busca-se solucionar o problema de reconhecimento  

dos clientes da WGWS para que se possa construir um relacionamento mais próximo com 

intuito de reter e fidelizar clientes através da rede de serviços agregados e não pelo preço 

praticado. Com isso, elaborando o diagnóstico da situação atual que contará com as etapas de 

embasamento teórico, definição de gargalos, análise de risco e demais informações da 

empresa pertinentes ao estudo, serão apresentadas propostas para análise. 

 Devido ao porte e a capacidade de investimento do empreendimento, mudanças 

radicais que demandem alto investimento com um retorno a médio prazo deverão ser 

descartadas. Portanto soluções que demandem uma reestruturação no parque fabril não serão 

viáveis, e isto nos direciona ao estudo dos processos e uma reestruturação de  

procedimentos. 
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2. PLANO DE PROJETO 

2.1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

O mundo globalizado transformou o ambiente o qual estão inseridas as organizações, o 

mercado se tornou mais competitivo, forçando uma mudança constante no comportamento 

para acompanhar todas essas transformações. Logo no início do século XX, as empresas 

concentravam seus esforços na produção, quase não consideravam a qualidade como fator de 

diferenciação, pois tinham uma demanda independente dos atributos ou necessidades dos 

clientes. Porém, o cenário atual é diferente, o foco deixa de ser o produto e passa ser o cliente 

o que se faz necessário praticar a arte da conquista e retenção de clientes (GORDON, 1999). 

Segundo KOTLER (2000), produto bom e com preço atrativo a concorrência pode 

fazer, por isso que o desafio é manter um cliente fiel. A palavra chave para o bem-estar deste 

relacionamento é satisfação, por ambas as partes. Para o cliente, é necessário distingui-lo dos 

demais, atendê-lo de uma maneira que possa surpreendê-lo, atendendo todas as suas 

necessidades, sendo elas reveladas ou não.  

MACKENNA (1992) entende que é uma obrigação da empresa conhecer e entender 

seu cliente, antecipando e superando sua expectativa com o objetivo de satisfazê-lo e com isso 

criar um relacionamento, fidelizando o a sua organização. 

E é com base nesse conceito que o escopo deste projeto tem como objetivo identificar 

quem são os clientes da WGWS Indústria de Forros e Derivados de PVC Ltda – ME, inscrita 

sob o CNPJ número 06.265.781/0001-22, localizada na cidade de Curitiba. Acredita-se que 

isto seja fundamental para o alcance de uma maior lucratividade, diminuindo os gastos com a 

fidelização dos clientes. Para isso, será feito um estudo sobre a empresa e seu mercado, e mais 

especificamente o setor comercial no que se refere às vendas e o relacionamento com o 

cliente. 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS 

Devido à globalização e por consequência a concorrência acirrada, as empresas estão 

se organizando e buscando respostas rápidas e eficazes aos problemas que surgem a todo 

tempo. E como solução, os projetos estão sendo utilizados cada vez mais, pois tratam de um 

problema específico e buscam solução para tal. Com tamanho e tempo delimitado, eles são 

uma forma rápida de obter as ações necessárias para sanar um problema específico, 

respeitando limitações de tempo, custo e especificações. 
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Neste sentido, quanto mais os projetos estiverem alinhados às estratégias da empresa, 

certamente mais vantagens elas obterão sobre a concorrência (KING, 1993). 

Stakeholder segundo FREEMAN (1984) é a denominação que damos ao grupo ou 

pessoa que tenha um papel direto na gestão estratégica de uma organização, portanto é de 

suma importância assegurar que suas expectativas e necessidades sejam levadas em 

consideração. 

Para os stakeholders desta empresa, objeto de estudo deste projeto, construir um bom 

relacionamento entre cliente-empresa é fator determinante para o sucesso, clientes devem ser 

identificados, classificados e atendidos e para tudo isso funcionar é preciso manter boa 

comunicação com o intuito de reconhecer as necessidades e expectativas do consumidor. Isso 

gera a retenção e consequentemente à diminuição dos custos com a manutenção dos mesmos. 

O processo inicia desde o reconhecimento de um cliente e suas necessidades, da definição do 

produto para melhor atende-lo e por fim ouvi-lo, criar um diálogo para mantê-lo próximo e 

ativo. 

As expectativas foram divididas em duas etapas, denominadas “TCC1” e “TCC2”, 

com os prazos de entrega para dezembro de 2014 e junho de 2015 respectivamente.  

Para a primeira etapa, será desenvolvido todo o Plano do Projeto, Diagnóstico da 

Situação Atual e Apresentação das Propostas. A segunda é composta pela Análise e Seleção 

das Alternativas, Implementação, Medição, Controle dos Resultados e Melhorias. 

2.3. ABRANGENCIA 

De acordo com o PMBOK o escopo é a somatória de todos os resultados a serem 

fornecidos ao final de um projeto. A EAP é uma ferramenta que decompõe todos estes 

resultados que deverão ser entregues em partes menores seguindo até o seu nível mais básico, 

chamado de pacotes de trabalho.  

Com isso ela organiza e delimita o escopo do projeto e demonstrando o esforço 

necessário total para a execução do mesmo. Há ainda o dicionário EAP, que detalha cada 

Pacote de Trabalho da EAP, descrevendo o esforço necessário para realizá-lo, os detalhes da 

tarefa e o responsável. 

Para esta primeira etapa, utilizaremos EAP em três níveis, conforme quadro abaixo: 
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Figura 1 - Dicionário EAP do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

Utilizando o dicionário EAP, para cada atividade estima-se: 

2.3.1. Escopo 

Esforço: 20 horas de trabalho 

Descrição: Definição e descrição do escopo deste projeto 

Produto: Escopo do Projeto 

2.3.2. Cronograma 

Esforço: 10 horas de trabalho 

Descrição: Definição das datas e entregas para compor o cronograma do projeto 

Produto: Cronograma do Projeto 

2.3.3. Orçamento 

Esforço: 05 horas de trabalho 

Descrição: Definição do orçamento total necessário para a realização do projeto 

Produto: Orçamento do Projeto 

2.3.4. Diagnóstico da Situação Atual 

Esforço: 30 horas de trabalho 

Descrição: Levantar as informações do mercado o qual a empresa está inserida, como também 

identificar processos e procedimentos internos na área delimitada pelo escopo deste projeto. 

1 PROJETO WGWS

1.1 PLANO DE 
PROJETO

1.1.1 ESCOPO

1.1.2 
CRONOGRAMA

1.1.3 
ORÇAMENTO

1.2 
EMBASAMENTO

1.2.1 
DIAGNÓSTICO 

SITUAÇÃO ATUAL

1.2.2 PROBLEMAS 
E GARGALOS

1.3 PROPOSTAS

1.3.1 ANÁLISE E 
SITUAÇÃO

1.3.2 PROPOR 
SOLUÇÃO
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Produto: Diagnóstico da situação da empresa no mercado em que atua 

2.3.5. Problemas e Gargalos 

Esforço: 25 horas de trabalho 

Descrição: Identificação dos problemas e gargalos os quais poderão interferir o projeto 

Produto: Análise de Risco do Projeto 

2.3.6. Análise Situação 

Esforço: 40 horas de trabalho 

Descrição: Compilação dos dados e análise da situação atual 

Produto: Análise da situação atual 

2.3.7. Propor solução 

Esforço: 30 horas de trabalho 

Descrição: Definição das propostas de melhoria e solução do problema 

Produto: Propostas de melhoria. 

2.4. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Segundo PMBOK, uma equipe de projeto é composta de pessoas as quais são 

atribuídas funções e responsabilidades. O sucesso está diretamente ligado ao envolvimento e 

comprometimento de todos os membros. A quantidade e o tipo dos integrantes podem mudar 

ao longo da jornada, conforme for a demanda de trabalho. Outro ponto fundamental é o 

envolvimento de todos desde o planejamento, pois fortalecerá o compromisso com o projeto.  

Este trabalho dá-se início com equipe composta pelos estudantes Anderson Coraiola, 

Gil Gabriel Ribeiro de Lima, Victor Hugo Zanella Dias e o diretor da WGWS, Johny Hudson 

Berica. 

Thamhain (1993) acredita que a formação de uma equipe é um processo que agrega 

diferentes indivíduos com distintas habilidades e necessidades e os transforma em uma 

unidade de trabalho integrada. 

Tomando como base o conceito de Thamhain, para a definição dos papeis e 

responsabilidades, utilizou-se da matriz RACI. Ela é uma ferramenta que nos mostra por 

atividade quem é o responsável (responsável), quem deve responder por esta atividade 

(autoridade), quem deverá ser consultado no caso de dificuldade para executar tal tarefa 

(consultado) e por último, quem deverá ser informado após a conclusão da mesma 

(informado). 
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Segue matriz RACI da etapa I deste projeto:  

 
Quadro 1 - Matriz RACI do projeto 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
Legenda: A: Autoridade C: Consultado I: Informado R: Responsável 

Um organograma de um projeto é uma representação gráfica de todos os membros da 

equipe e sua hierarquia. Abaixo, o organograma deste projeto: 

 
Figura 2 - Organograma do Projeto 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

 

EMPRESA WGWS

VICTOR 

GIL

ANDERSON

JOHNY HUDSON 
BERICA

Atividades / Equipe Anderson Gil Victor 

1.1.1 Escopo R   C    

1.1.2 Cronograma R    C   

1.1.3 Orçamento R   C    

1.2.1 Diagnóstico Situação Atual R   C I 

1.2.2 Problemas e Gargalos C R    
 

1.3.1 Análise Situação C R   
 

1.3.2 Soluções R   C I 
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2.5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

Para Atkinson (1999) o sucesso de um projeto não depende somente dos três fatores de 

medição: custo, tempo e qualidade. A perspectiva de êxito de um projeto é particular aos 

olhos de quem avalia, geralmente os stakeholders, portanto são necessários outros fatores para 

compor esse sistema de avaliação. Sucesso do projeto não está diretamente ligado à gestão do 

mesmo, é preciso distinguir. (BJEIRMI, 1996). 

Portanto, este desempenho está atrelado a outros fatores, chamados por Bullen e 

Rockart (1981) de Fatores Críticos de Sucesso (FCS), que consistem em resultados positivos 

em determinadas áreas chave para que os objetivos sejam alcançados.  

Segundo o artigo de Guilherme Vezzoni, publicado em 2011, em uma pesquisa foram 

apontados como as principais variáveis para a obtenção do sucesso são: Comunicação 

eficiente, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de requisitos, preparação para enfrentar 

riscos e suporte da alta administração. 

Levando em consideração os pontos levantados no estudo, considera-se os fatores 

críticos para o sucesso deste projeto a limitação por parte da empresa WGWS ao acesso às 

informações pertinentes ao estudo, o atraso no cumprimento do cronograma estabelecido e a 

deficiência nas informações fornecidas pelo software de gestão integrada, impossibilitando 

qualquer análise em cima dos históricos apresentados.  

2.6. ETAPAS DO PROJETO 

Segundo PMBOK, um projeto é dividido em cinco fases: Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento, Controle, e por último a fase de Encerramento, onde todo o 

trabalho executado é avaliado, seus sucessos comemorados e suas falhas discutidas para que 

não ocorram novamente em outros projetos. 

Como já citado anteriormente, este projeto está divido em duas frentes, a primeira, 

prevista para finalizar no último semestre de 2014 contempla apenas as fases Iniciação e 

Planejamento, já a segunda, com término previsto para junho de 2015, contempla o término 

do Planejamento, Implementação e Controle. Abaixo segue quadro com todas as etapas deste 

projeto:  

Fase Atividade Objetivo Início Fim 

Iniciação Escopo Definição do escopo do 
projeto set/14 out/14 

Iniciação Cronograma Com base no escopo e 
recursos, definir o cronograma set/14 out/14 
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Iniciação Orçamento 
Mensurar os valores 

necessários para a execução 
do projeto 

set/14 out/14 

Planejamento Diagnóstico 
Situação Atual 

Análise do Macro e Micro 
Ambiente da Empresa out/14 nov/14 

Planejamento Problemas e 
Gargalos 

Identificação de problemas e 
gargalos que comprometam o 

sucesso do projeto 
out/14 nov/14 

Planejamento Análise da 
Situação 

Análise geral das informações 
coletadas nov/14 dez/14 

Planejamento Soluções Proposta de soluções para o 
problema nov/14 dez/14 

Planejamento Treinamento 
Desenvolvimento e 

treinamento para a execução 
da proposta 

mar/15 abr/15 

Implementação Projeto Piloto Implementação teste da 
proposta escolhida abr/15 mai/15 

Implementação Implementação Implementação da proposta mai/15 jun/15 

Controle Avaliação do 
Resultados 

Avaliação do período de 
implantação jun/15 jun/15 

Quadro 2 - Etapas do Projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

2.7. CRONOGRAMA DO PROJETO 

Cronograma é uma ferramenta para a gestão do projeto, onde se visualiza por 

atividade o tempo em que ela deverá iniciar e finalizar. Ele permite visualizar a distribuição 

do tempo, como recurso, dentro do projeto.  

Abaixo segue o cronograma do projeto, lembrando que o mesmo poderá sofrer 

alterações durante a execução. 

Atividades set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 
Escopo                     
Cronograma                     
Orçamento                     
Diagnóstico 
Situação Atual                     

Problemas e 
Gargalos                     

Análise da Situação                     
Soluções                     
Treinamento                     
Projeto Piloto                     
Implementação                     
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Avaliação do 
Resultados                     

Quadro 3 - Cronograma do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

2.8. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

Serão utilizados dois meios de comunicação para este projeto, a primeira eletrônica, 

sendo a principal e a segunda escrita. Para ambas, faz-se necessário a utilização de um modelo 

de cabeçalho para distinção do assunto tratado, conforme modelo abaixo: 

PROJETO:  

EMPRESA:  

TIPO DE DOCUMENTO:  

ELABORADO POR:  

DATA:  

ASSUNTO:  

Quadro 4 - Documento de comunicação 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

2.9. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários para este projeto são a disponibilidade de 03 (três) 

computadores portáteis, todos com acesso à internet em tempo integral, acesso ao acervo de 

livros da faculdade, acesso as informações dentro da empresa, predisposição dos integrantes 

do grupo em dedicar no mínimo uma hora/dia para execução das tarefas propostas, uma 

impressora e disponibilidade de folhas A4 suficientes para impressão de quantidade 

necessária.   

2.10. ORÇAMENTO DO PROJETO 

A estimativa dos gastos foi baseada no modelo paramétrico, no qual define-se um 

valor diário para refeição e deslocamento, pois entende-se que serão somente estes os custos 

envolvidos neste projeto. Portanto, estima-se um gasto no valor de R$ 5.400,00: 
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Quadro 5 - Orçamento do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

  

 Alunos  

  Anderson   Gil Gabriel   Victor  

      
Total de Dias                      30                       30                       30  

    Total por Dia  R$         60,00   R$         60,00   R$         60,00  
Alimentação  R$         50,00   R$         50,00   R$         50,00  
Deslocamento  R$         10,00   R$         10,00   R$         10,00  

    Total Geral  R$1.800,00   R$1.800,00   R$1.800,00  
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

3.1. EMBASAMENTO TEÓRICO 

3.1.1. História 

A empresa WGWS Indústria de Forros e Derivados de PVC Ltda – ME foi fundada 

em 26 de março de 2004, trata-se de uma micro empresa de caráter familiar com intuito de 

produzir forros em PVC para o mercado da construção civil. 

3.1.2. Matéria-prima        

Segundo o Instituto do PVC, o PVC ou Policloreto de Vinila, foi descoberto em 1872 

por um cientista chamado Baumann, que ao expor o cloreto de vinila a um gás observou a 

formação de um pó branco à ação dos raios solares durante vários meses em recipiente 

fechado. 

No entanto, foi somente em 1931, na Alemanha, que surgiu o interesse comercial por 

esta nova resina e consequentemente teve início a sua produção industrial. Em termos de 

comercialização, é uma das 3 resinas de maior volume de produção entre os inúmeros 

polímeros e copolímeros vinílicos. (INSTITUTO DO PVC, 2013). 

3.1.3. Produção de forros de PVC 

Segundo Instituto do PVC (2013) os forros são produzidos com PVC rígido através de 

extrusão, método utilizado também na fabricação de produtos como tubos para água e esgoto, 

eletro dutos, divisórias residenciais, esquadrias de janelas, corrugados, telhas e outras 

aplicações dentro da construção civil, devido à sua resistência a intempéries.   

 Os extrusados celulares rígidos estão substituindo madeiras em componentes 

moldados e de ornamentação, por serem resistentes leves e de fácil instalação e de baixo 

custo. Os perfis obtidos por meio de extrusão podem ser produzidos em extrusoras helicoidais 

simples ou duplas, podendo ser em processos paralelos de extrusão, que incorporam tanto os 

PVC rígidos como os flexíveis no mesmo produto. (INSTITUTO DO PVC, 2013). 

3.1.4. O PVC no mercado de Construção civil 

Segundo Instituto do PVC (2013), a Indústria de Construção é um dos setores mais 

importantes da economia nacional. É uma macro atividade completa e complexa que integra 

uma extensa e diversificada cadeia, ligando diversos segmentos econômicos, tanto da 

indústria quanto do comércio e serviços, bem como parte da administração pública. Cerca de 
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64% de todo o PVC consumido no país é direcionado para a Indústria de Construção, 

correspondendo a aproximadamente US$ 1,5 bilhão.  

As perspectivas da Indústria de Construção são promissoras devidas, entre outras 

razões, ao enorme déficit habitacional e a carência de saneamento básico, que dependem 

muito da criação e do sucesso de programas governamentais e/ou da privatização do 

saneamento básico, de um sistema de financiamento eficaz e da melhor distribuição de renda 

per capita. Sua expressão econômica para o país é evidente na formação do PIB – Produto 

Interno Bruto, sendo responsável por cerca de 17%, situando-se atrás apenas da administração 

pública, agropecuária e comércio.  

A Indústria de Construção, por estar alicerçada em três fatores essenciais ao 

desenvolvimento (formação do investimento, geração de emprego e efeito multiplicador 

setorial), é considerada uma das atividades importantes no processo de Desenvolvimento 

Sustentável e, para tanto, tem se utilizado cada vez mais de materiais versáteis e 

ecologicamente adequados. Dentre os inúmeros recursos empregados, destaca-se o PVC. 

(INSTITUTO DO PVC, 2013). 

3.1.5. Principais fabricantes de forros de PVC no Brasil 

Existe no Brasil uma entidade chamada AFAP, Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Perfis de PVC, para Construção Civil, fundada em 1988, responsável pela estruturação de 

um programa de garantia da qualidade para a produção de perfis de PVC no Brasil e 

elaboração de textos normativos da ABNT para garantir a isonomia competitiva do setor.  

A AFAP possui um sistema de associados que podem ser localizados no site, onde 

estas empresas são fiscalizadas e seguem a risca os padrões de qualidade, mas isso não quer 

dizer que empresas não associadas não seguem algum padrão de qualidade, mas ser um 

associado pode ser um fator competitivo para se desenvolver nesse mercado.  

Atualmente existem 21 empresas fabricantes de esquadrias e forros de PVC associadas 

à AFAP, sendo, 4 localizadas em Curitiba e região metropolitana, todos fortes concorrentes 

para empresa em estudo. (AFAP, 2013). 

3.1.6. Importância do relacionamento cliente – empresa  

Os avanços da tecnologia e dos meios de comunicação transformaram o mundo dos 

negócios global, a internet o acesso ilimitado a informação em tempo real faz com que 

segundo Mckenna(1996), cada vez mais as empresas inseridas no mercado busquem maneiras 

de se destacar perante a concorrência visando à manutenção dos clientes já existentes ou a 

obtenção de novos. 
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Stone (2001) ressalta que a informação é fundamental nesse processo, cada cliente tem 

uma característica específica na qual cabe à empresa levantar e distinguir, para isso é 

necessário conhecer o cliente, hábitos de consumo, preferências, formas de utilização do 

produto, a capacidade de compra e pagamento, etc. 

Segundo STONE(2001,v. 2, pg. 21) “os clientes simplesmente não passam de clientes 

em potencial para clientes 100 por cento leais e depois para clientes perdidos”.  

Toda empresa tem como finalidade principal o lucro. Para se obter o maior lucro 

possível a empresa precisa abordar uma estratégia de controle ou redução dos custos através 

de políticas inteligentes de mercado, Stone(2001) também aponta que é importante escolher 

bem seus clientes, delimitando o esforço necessário para manutenção de cada um 

especificamente, conforme suas características comuns evitando perdas desnecessárias.  

3.1.7. A importância do CRM para o desenvolvimento da empresa  

Segundo STONE(2001, v.2, pg. 21) “adquirir clientes, em geral, é muito mais oneroso 

para as organizações do que manter uma clientela já existente”. 

O CRM é uma ferramenta que auxilia na manutenção da informação quantificando 

custos para se manter determinados clientes e gerenciando informações relevantes quanto as 

características individuais, pois manter clientes errados também pode ser prejudicial.  

Essas informações levantadas auxiliam na retenção e fidelidade do cliente, ou seja, 

Segundo Philip Kotler e Armstrong(1998,p.397), o cliente vai permanecer por mais tempo, 

comprar mais e com mais frequência, em contrapartida a empresa também oferecerá outros 

benefícios ao mesmo, construindo uma relação custo benefício de longo prazo para ambos.  

3.2. FLUXO E INTERFACES 

A análise SIPOC é uma ferramenta utilizada para descrever os setores, áreas ou 

funções responsáveis pela execução ou entrega de um determinado processo. Segue análise 

SIPOC da empresa WGWS:  

FORNECEDOR ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE 

Base de fornecedores Solicitação de compra 1 – Compras Matéria prima e 

outros 

Estoque 

Estoque Matéria prima 2 - Fabricação de 

forros 

Produto acabado Área de vendas 

Área de Produção Pedido de compra do 

cliente 

3 – Vendas Entrega do produto 

ao cliente 

Base de 

clientes 
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Àrea de compras, 

contabilidade, área de 

vendas. 

Notas fiscais, boletos, 

folhas de pagamento de 

funcionários. 

4 – Financeiro Análise financeira Stakeholders 

Quadro 6 - Análise SIPOC 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

Neste caso o processo a ser estudado será o 3 - Vendas. 

3.3. PROBLEMAS E GARGALOS 

 Para fazer esse trabalho utilizamos os métodos de pesquisa bibliográfica onde segundo 

Andrade (2003, p. 126) “a pesquisa bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente 

como constituir-se no passo inicial de outra pesquisa”, e exploratória, neste sentido, Andrade 

(2003, p. 124) relata, que “a pesquisa exploratória permite facilitar a delimitação de um tema 

de trabalho, definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo 

tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente”. 

Através de entrevista com o proprietário coletamos informações quanto ao 

funcionamento geral da empresa que por se tratar de uma empresa familiar de pequeno porte 

não possui um fluxo operacional muito complexo. 

Em relação à área de vendas e relacionamento com o cliente, objeto de estudo desse 

trabalho constatou-se os seguintes problemas: 

• A empresa não possui nenhum tipo de controle de relacionamento dos clientes 

atendidos; 

• O controle é apenas pelo faturamento e sistema financeiro; 

• O cliente só é lembrado quando efetua a compra e o representante passa o 

pedido; 

• O representante de vendas é o único que possui informações do cliente; 

• Toda informação relevante para empresa referente aos clientes está na mão dos 

representantes que não possuem vínculo empregatício com a empresa; 

A intenção desse estudo de caso é demonstrar a importância de se manter uma base de 

dados com informações de todos os clientes atendidos pela empresa com a intenção de manter 

os clientes ativos e fiéis.  

Na procura de alternativas verificou-se a existência de alguns gargalos:  

• Baixo orçamento para implantação de equipe de vendas interna; 

• Pouco interesse dos representantes em fornecer as informações e participar de 

treinamentos; 

• Vendas limitadas a apenas alguns representantes; 
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•  Sem Possibilidade de vender diretamente ao consumidor final. 

3.4. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Kotler (2000) afirma que uma política de orientação de vendas pressupõe que os 

consumidores, por vontade própria, não consomem toda a sua capacidade. Portanto, se faz 

necessário uma política de vendas, geralmente agressiva, para forçá-los a comprar mais. Com 

o desenvolvimento da tecnologia, a maioria das indústrias tem uma capacidade maior de 

produção do que demanda por seus produtos, forçando assim uma agressividade nas suas 

políticas.  

Para a empresa em questão, a WGWS, não há uma política de vendas definida, pois 

ela ainda não atingiu a capacidade de superar sua demanda. As solicitações de compras 

enviadas de seus clientes, por intermédio dos representantes de vendas, já consomem toda a 

capacidade produtiva da indústria.  

Por mais que não se tenha uma política de preços definida, ficou claro que a adotada 

foi a Política de Preços de Mercado, que é orientada seguindo os preços praticados por grande 

parte de seus concorrentes (KOTLER, 2000). Um dos fatores que determinantes para a adoção 

deste procedimento é que não há, com as ferramentas existentes, uma forma de calcular o 

custo do produto. Variações na tabela de preço praticada são regidas pelo mercado que, sofre 

influência da empresa líder do segmento. 

Em relação à segmentação dos clientes, também não há uma estratégia definida, 

porém após estudo em campo, percebeu-se que se baseiam no Marketing de Massa, que foi 

definido pelo Kotler(2000) como sendo um marketing orientado a produção, distribuição e 

promoção para todos, não havendo qualquer distinção nas campanhas comerciais aplicadas. 

3.5. ANÁLISE DE RISCO 

Segundo Baraldi(2010), risco é um elemento que age constantemente sobre um 

objetivo, sendo uma incerteza que poderá influenciar o ambiente provocando prejuízos. E 

toda mudança gera um risco, e maior ainda quando se trata de uma alteração de 

procedimentos operacionais e relações entre departamentos e pessoas. (WOOD E CALDAS, 

1999). Portanto é fundamental o comprometimento daqueles que estão envolvidos na 

mudança, para Norris (2001) é necessário identificar as resistências aos novos procedimentos 

e eliminá-las, superando todos os desafios culturais da organização. 

Utilizaremos a análise SWOT para a identificação e classificação dos riscos deste 

projeto. 
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Quadro 7 - Análise SWOT do projeto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

3.6. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Clientes, segundo Marcante (2000) são que mantém financeiramente a organização, 

através da aquisição de bens ou serviços. E reter um cliente, segundo Kotler (2000), pode lhe 

custar uma economia de até cinco vezes menos em relação aos esforços para conquistar um 

novo. Portanto, fica evidente que a chave é construir um relacionamento com os clientes da 

WGWS.  

 Para tal, serão listadas três alternativas como solução para o problema: 

1. Reestruturação da equipe de vendas, destituindo a venda por representantes, 

substituindo por uma força de vendas própria; 

2. Aquisição e implantação de novo sistema de ERP, com análise de vendas e 

CRM já integrados; 

3. Implantação de um novo procedimento de atendimento pós-venda, relatando 

cada atendimento e cruzando os dados de vendas obtidos a partir do ERP já 

existente, criando relatórios em formatos de planilha eletrônica, com análises 

comerciais e de CRM, pertinentes à diretoria. 

Forças Fraquezas
Baixo números de 

envolvidos por parte da 
empresa, facilitanto o 
acesso à informação.

Veracidade nas 
informações obtidas 

através do ERP da 
empresa

Falta de definição das 
políticas comerciais

Indisponibilidade de 
recursos para a execução 

do projeto

Oportunidades Ameaças

Inexistencia de qualquer 
análise sobre os clientes 

da empresa

Oscilações de mercado 
que provoquem a 

suspensão temporária ou 
total do projeto
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As três opções buscam o que Kotler (2000) denomina como o marketing proativo, 

onde a empresa busca o contato com o cliente, com certa frequência, para questioná-lo sobre o 

produto, sua utilização e necessidade de novo atendimento. Porém, apesar de todas 

demandarem de certa mudança, há uma grande diferença de impacto e custo entre elas. 

A primeira alternativa trata-se da restruturação da força de vendas que atualmente é 

constituída apenas de representações comerciais por uma equipe de vendas própria, 

constituída por um Gerente de Vendas e dez Vendedores, todos contratados pela empresa em 

regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  

A necessidade desta quantidade de vendedores, se fez dimensionando a área atendida 

pela empresa e com base em uma subdivisão deste território, chegou-se a esta quantidade 

mínima. Isto geraria um impacto de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 

mais na folha de pagamentos atual da empresa, baseando-se em salários de mercado do ano de 

2015.  

Além deste valor, seriam necessários ainda a aquisição de equipamentos de 

informática para a nova equipe, além do aluguel de uma nova sala comercial, pois a estrutura 

atual não comportaria este aumento de quadro e com isso, estima-se ainda um impacto de 

aproximadamente mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.  

E por último, calcula-se um aumento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao mês em 

despesas de viagem para os atendimentos in loco. Levando em consideração a soma destes 

valores, chegamos facilmente a um aumento aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a 

mais por mês e considerando que o faturamento estimado para 2014 fechará em R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), previu-se que será necessário um investimento no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cobrir todas essas despesas extras, como 

também garantir um fluxo de caixa saudável, levando em consideração a provável queda no 

faturamento até o entendimento e a conquista da confiança dos clientes pela nova equipe de 

vendas.  

Devido todas essas mudanças, considera-se uma alternativa de grande impacto e o 

prazo médio para a adaptação e normalização do faturamento deverá ser algo em torno de 180 

dias. 

A segunda proposta sugere a aquisição de um sistema ERP já com CRM, pois o 

software atual da empresa não disponibiliza esta função e adquirir apenas um modulo de 

CRM seria inviável, tendo em vista que todos os dados de clientes e vendas deveriam ser 

replicados. Por isso, chegou-se à conclusão que a aquisição de um sistema completo 

demandaria menos retrabalho e seria algo muito mais eficiente. Para tal, foi solicitado um 
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orçamento para uma consultoria que comercializa este tipo de software que orçou o valor de 

R$ 275.000,00 para a venda, instalação, treinamento, implementação e acompanhamento do 

sistema em um prazo estimado de 120 (cento e vinte) dias.  

No entanto, além disso, seria necessário a aquisição de um servidor exclusivo, já com 

sistema operacional específico com todas as licenças necessárias e gerenciador de banco de 

dados que juntos somariam o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

E por último, uma sugestão classificada com o menor impacto entre as demais, seria a 

reformulação do procedimento de vendas atual, inserindo análises de CRM através de 

relatórios e formulários específicos, mantendo a força de vendas através dos representantes 

comerciais e o ERP atual.  

Com um custo estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), composto pela aquisição 

de um equipamento para Call Center, que consiste em um microcomputador completo e um 

aparelho telefônico do modelo headset, específico para atendimento em Call Center, que 

juntos custariam, a valores de mercado de 2015, em torno de R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais).  

A contratação de um funcionário para o pós-vendas que impactaria em uma despesa 

extra de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (seis mil reais durante os três meses) e o 

reembolso das despesas de alimentação e condução desta assessoria durante todos os noventa 

dias estimados para o projeto que foram fixadas em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais) trata-se da alternativa com o menor impacto financeiro.  

Abaixo segue uma tabela comparativa em determinados pontos cada proposta: 

# Descrição 

 Custo 
Estimado 
(Valor em 
Reais)  

Tempo 
Necessário 
(Valor em 
dias de 
trabalho) 

Recursos Necessários Impacto  

1 Reestruturação da Equipe 
de Vendas   500.000,00  180 

Contratação de uma 
equipe de vendas 
compostas por um 
Gerente de Vendas e no 
mínimo 10 vendedores, 
além de equipamentos de 
informática e 
infraestrutura local para 
atendimento. 

Muito Alto 
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2 Aquisição de um novo 
sistema ERP      300.000,00  120 

Aquisição de um 
servidor para o banco de 
dados e restruturação da 
equipe administrativa 
conforme necessidade do 
novo ERP 

Alto 

3 Implantanção de um 
procedimento Pós-Venda 

        
15.000,00  90 

Aquisição de um 
equipamento para Call 
Center, contratação de 
um funcionário para o 
pós vendas e de uma 
assessoria para a 
implantação e 
treinamento de um novo 
procedimento de vendas 
com análises CRM. 

Baixo 

Quadro 8 - Análise comparativa das alternativas 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

Levando em consideração o quadro acima, acredita-se que a opção que melhor se 

enquadra no perfil da empresa é a proposta número três, a qual sugere a implantação de um 

procedimento pós-venda com análises CRM. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

4.1. FLUXO E INTERFACES 

 Pós venda, como seu próprio nome diz, é uma estratégia de marketing adotada após a 

conclusão da venda, para Rosa (2004), o pós-venda surgiu como uma necessidade de conferir 

a satisfação do cliente após a efetivação da venda. Portanto, abaixo será tratada, em uma 

análise SIPOC, apenas o fluxo e inter-relações deste setor.                                                                            

FORNECEDOR ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE 

Faturamento 

Relatório de 
Vendas por 

Cliente 

Análise CRM 

Relatório por 
Cliente da sua 
periodicidade, 
curva ABC de 

produtos e 
evolução de 
faturamento 

Diretor de Vendas 

Relatório de 
Vendas por 

Região 

Relatório por 
Região da sua 
periodicidade, 
curva ABC de 

produtos e 
evolução de 
faturamento 

Relatório de 
Vendas por 

Produto 

Relatório por 
Produto da sua 
periodicidade, 

mapa de vendas 
por região e 
evolução do 
faturamento 

Relatório de 
Clientes por 

Região  

Frequência de 
Vendas por 

Cliente 
  

Faturamento 

Relatório de 
Vendas por 

Cliente 

Atendimento Pós 
Venda 

Relatório de 
Satisfação com 

Produto 

Diretor de Vendas 

 

Relatório de 
Satisfação com a 

Entrega 

 

Relatório de 
percepção de 

custo benefício 

 

Relatório de 
Sugestão de 
Melhorias 

  Relatório de 
Satisfação Geral 
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Diretor de Vendas 

Relatórios Análise 
CRM Análise 

Inteligência de 
Vendas 

Relatórios de 
Onde, Quando, O 

Que e Como 
vender Equipe de Vendas 

(representantes) Relatórios 
Atendimento Pós 

Venda 

Relatório de 
Feedback dos 

Clientes 

Equipe de Vendas Informativos de 
Visita aos Clientes 

Coleta e 
Atualização de 

Informações dos 
Clientes 

Relatório de 
Atendimentos Diretor de Vendas 

Quadro 9 - SIPOC - Fluxo e inter-relação do setor 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

Serão criados quatro processos novos em relação aos existentes hoje. O primeiro, 

denominado Análise CRM, terá como fornecedor o faturamento efetivo e os relatórios de 

vendas já existentes no ERP atual, todos disponibilizados em formato de planilha eletrônica. 

Este procedimento será responsável por cruzar as informações e formatá-las de modo que a 

facilite a análise dos históricos de vendas por Cliente, Região e Produto. 

O segundo processo, Atendimento Pós Venda, será responsável por entrar em contato 

com o cliente, logo após a conclusão da venda, para que sejam respondidos alguns 

questionamentos sobre o atendimento, qualidade e entrega do produto. 

Análise Inteligência de Vendas terá como cliente os representantes de vendas, os quais 

receberão relatórios compilando as informações dos dois primeiros processos. 

E por último, através dos informativos de visitas, os representantes deverão fornecer à 

empresa uma atualização constante de informações pertinentes sobre seus clientes. 

 Lembrando que por questão de custo, toda a manutenção das informações extraídas 

do ERP e obtida através do feedback com os clientes e representantes deverá ser alimentada 

manualmente, por cada responsável, dentro da rotina estabelecida. 

4.2. ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE 

Em análise foi constatado apenas um risco em relação a esta proposta, a 

indisponibilidade financeira do valor estimado. Demais foram considerados ínfimos e não 

foram listados. 

Valorando melhor este risco, na proposta foi considerado o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), onde R$ 9.000,00 (nove mil reais) seriam de investimento imediato entre 

equipamentos e custo da assessoria e os R$ 6.000,00 (seis mil reais) restantes caberiam ao 

custo aproximado de 3 (três) meses de salário do novo funcionário que deverá ser contratado. 

Ao projetarmos este valor para um cenário de 01 (um) ano, chegaríamos ao montante de R$ 

33.000,00 (trinta e três mil reais), que representariam 11,1% do capital da empresa ou 
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aproximadamente 0,66% do faturamento estimado para o ano de 2014. Seguindo o conceito 

de Bernstein(1997) quando diz que um investimento qual tenha o objetivo de equilibrar as 

entradas e saídas, não impactando o fluxo de caixa, tem viabilidade financeira, consideramos 

este projeto totalmente viável. 

 

4.3. APERFEIÇOAMENTOS NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

A proposta será subdivida nos quatros processos descritos acima, Análise CRM, 

Atendimento Pós Venda, Análise Inteligência de Vendas e Coleta e Atualização de 

Informações dos Clientes e seguirão os procedimentos a seguir: 

4.3.1. Atendimento Pós Venda 

1) Os contatos serão feitos a cada compra, entre o décimo quinto e vigésimo dia após 

a emissão da nota fiscal; 

2) O número máximo de tentativas de contato com um cliente se restringe a três 

tentativas; 

3) Toda ligação gera um número de protocolo, que será registrado em planilha 

eletrônica; 

4) O contato deverá obrigatoriamente iniciar com um “agradecimento por ter 

escolhido WGWS para sua compra”; 

5) Cordialidade e educação deverão ser mantidas em todo o contato, 

independentemente da situação; 

6) Cada cliente terá um horário de melhor atendimento, informação essa captada pelo 

representante na hora da venda; 

7) Toda e qualquer observação deverá ser registrada, independente se pareça ter nexo 

ou não; 

8) Por obrigatoriedade, questionamentos sobre Satisfação com Produto, Satisfação 

com a Entrega, Percepção de Custo Benefício, Sugestão de Melhorias e uma Nota 

de Satisfação Geral deverão ser abordados no contato; 

9) Ao final, agradecer a atenção do cliente e questionar se gostaria de deixar uma 

consideração final; 

10) Finalizar o atendimento na planilha eletrônica; 

11) Apresentar relatórios conforme modelo a Diretoria. 

4.3.2. Coleta e Atualização de Informações dos Clientes 
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1) Toda visita acarretará um protocolo; 

2) As informações cadastrais deverão ser atualizadas; 

3) No caso de venda não concluída, o motivo para tal deverá ser descrito no relatório; 

4) No caso de venda efetiva, deverá ser levantando o dia e horário preferencial para a 

realização do atendimento pós venda via telefone; 

5) Ao final, finalizar o atendimento da planilha eletrônica; 

6) Encaminhar os relatórios de atendimento diários. 

4.3.3. Análise CRM 

1) A geração dos relatórios será feita ao final do dia, após a emissão da última nota 

fiscal; 

2) No dia subseqüente os dados deverão ser compilados, analisados e os relatórios 

entregues a diretoria; 

3) Devoluções de Venda e Inadimplência não serão fatores que influenciarão os 

dados dos relatórios. Apenas as desistências que deverão ser deduzidas do 

resultado. 

4.3.4. Análise Inteligência de Vendas 

1) A análise será feita semanalmente, no último dia útil da semana, e os relatórios 

deverão ser encaminhados na parte da manhã do primeiro dia útil da semana 

subsequente.  

Não serão feitas melhorias ou alterações nas políticas comerciais já existentes. 

4.4. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 “Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, 

atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com 

metas numéricas pré-estabelecidas”. (FPNQ, 1994) 

 Portanto, para este projeto foram definidos os indicadores abaixo: 

 1 - Satisfação do 

Cliente 

2 - Aumento da 

quantidade de 

itens que 

representam 

80% do 

faturamento 

3 - Menor 

índice de perda 

de vendas 

 

4 - Aumento no 

faturamento 

 

Como medir Média da Nota de Classificar as Dividir o Percentual de 
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Satisfação Geral 

obtida através da 

Pesquisa do Pós 

Vendas 

vendas por item, 

somar em ordem 

decrescente o 

percentual de 

venda de cada 

item sobre o 

montante total 

até chegar em 

80% e 

quantificar os 

itens que 

compõe esta 

somatória 

número de 

pedidos de 

vendas sobre o 

número de 

atendimentos 

 

aumento do 

faturamento do 

período atual em 

relação ao 

anterior 

 

Periodicidade Semanal 

 

Semanal Semanal Mensal 

Meta 8,0 Aumento de 

25% em relação 

ao início das 

medições 

Aumento desde 

índice em 25% 

em relação ao 

início das 

medições 

 

Aumento de 5% 

 

Porque deste 

indicador  

É um retorno simples 

sobre o atendimento 

geral da empresa, 

consegue de forma 

rápida demonstrar o 

desempenho das 

mudanças. 

 

Um aumento do 

mix de produtos 

que representam 

80% do 

faturamento nos 

mostra que o 

trabalho de 

análise de 

vendas por 

produtos está 

sendo eficiente.  

 

Toda prospecção 

gera um custo, 

que é absorvido 

quando se torna 

em venda 

efetiva, porém 

quando se torna 

uma venda 

perdida esse 

custo se torna 

em perda para a 

empresa. 

Uma das 

principais 

expectativas 

deste projeto 

 

Quadro 10 – Indicadores de desempenho 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

4.5. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 
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Um plano de implementação visa contribuir para o processo de implantação do 

projeto, nele estão contidos as etapas, seus respectivos executores e prazos. São estimadas 200 

horas para este projeto, portanto, segue abaixo o quadro deste plano. 

  Atividade Prazo (horas) Responsável Participantes 

1 
Reunião de Apresentação do 

Projeto 
2:00:00 Consultoria 

Todos os 

envolvidos 

2 
Contratação Funcionário Pós 

Vendas 
40:00:00 

Diretor de 

Vendas 
  

3 
Contratação Funcionário 

Inteligência de Vendas 
40:00:00 

Diretor de 

Vendas 
  

4 
Reunião de Alinhamento do 

Projeto 
3:00:00 Consultoria 

Todos os 

envolvidos 

5 
Alinhamento de Como Extrair 

Dados de Vendas do ERP 
1:00:00 Consultoria 

Todos os 

envolvidos 

6 
Desenvolvimento Relatórios 

CRM 
3:00:00 Consultoria 

Diretor de 

Vendas 

7 
Treinamento Execução do 

Relatórios CRM 
3:00:00 Consultoria 

Funcionário 

responsável 

8 
Desenvolvimento Relatório 

Atendimento Pós Venda 
2:00:00 Consultoria 

Diretor de 

Vendas 

9 
Treinamento sobre o 

atendimento Pós Venda 
2:00:00 Consultoria 

Funcionário 

responsável 

10 

Alinhamento das Expctativas 

de Análises sobre Inteligência 

de Vendas 

2:00:00 Consultoria 
Diretor de 

Vendas 

11 

Desenvolvimento das 

Análises de Inteligência de 

Vendas 

4:00:00 Consultoria 
Diretor de 

Vendas 

12 

Treinamento para emissão dos 

relatórios de Análises de 

Inteligência de Vendas 

4:00:00 Consultoria 
Funcionário 

responsável 

13 

Desenvolvimento Relatório 

Informativo de Visita aos 

Clientes 

1:00:00 Consultoria 
Diretor de 

Vendas 

14 

Treinamento sobre o Relatório 

Informativo de Visita aos 

Clientes 

1:00:00 Consultoria 
Diretor de 

Vendas 
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15 
Desenvolvimento Relatório de 

Atendimento 
1:00:00 Consultoria 

Diretor de 

Vendas 

16 
Treinamento Relatório de 

Atendimento 
1:00:00 Consultoria 

Funcionário 

responsável 

17 

Realinhamento dos processos 

e definição da data para início 

do acompanhamento 

3:00:00 Consultoria 
Todos os 

envolvidos 

18 
Acompanhamento, Medição e 

Controle dos Indicadores 
75:00:00 

Todos os 

Envolvidos 
Consultoria 

19 Ajustes Necessários 8:00:00 Consultoria 
Todos os 

envolvidos 

20 
Formalização dos resultados 

após período de análise 
2:00:00 Consultoria 

Diretor de 

Vendas 

21 Validação da Consultoria 2:00:00 Consultoria 
Diretor de 

Vendas 

Quadro 11 - Etapas Plano de Implementação 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

4.6. PLANOS DE COMUNICAÇÃO 

 Um planejamento de comunicação tem como objetivo padronizar as técnicas e formas 

de comunicação utilizadas em todos os assuntos relacionados ao projeto (Brochand, 1999). 

 Utilizaremos um modelo padrão com um cabeçalho e rodapé específicos de maneira 

que se torne fácil a identificação do documento, como também demais dados como 

destinatário, assunto, autor, entre outras informações pertinente ao projeto. 

 As formas para a troca dessas informações aceitas serão somente o correio eletrônico 

ou formulário impresso, utilizando o modelo padrão, essa restrição tem como objetivo 

minimizar a perda de informações e ou a duplicidade das mesmas.  
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Figura 3 – Formulário de comunicação 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 

 
 Os campos deverão ser preenchidos conforme instruções abaixo: 

TIPO DE DOCUMENTO 

- Status Report: Refere-se a uma posição atualizada da situação do projeto e qualquer outra 

informação referente a este assunto. 

- Material de Treinamento: Este tipo de documento trará os manuais e treinamentos do novo 

procedimento. 

ASSUNTO 

- Campo Livre: Deverá ser preenchido com o tema ou assunto principal o qual a descrição se 

refere. 

DESTINATÁRIO (S) 

- Nome e Empresa: Obrigatoriamente deverá conter o nome e a empresa a quem o 

destinatário pertence. 

DESCRIÇÃO 

- Campo Livre: Deverá conter todas as informações sobre o assunto em questão. 

AUTOR 

- Nome e Empresa: Obrigatoriamente deverá conter o nome e a empresa a quem o autor 

pertence. 
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DATA 

- Dia, mês e ano: Deverá ser preenchido o dia, mês e ano da elaboração do documento no 

formado dd/mm/aaaa. 

FORMA DE PUBLICAÇÃO 

- E-mail ou Impresso: Deverá conter a forma que o documento será publicado.    

4.7. PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 Segundo CLELAND (2002) a elaboração de um plano de contingência tem como 

objetivo a redução dos riscos de um projeto através da identificação dos mesmos, 

documentando-os junto com suas respectivas soluções alternativas. Para GRAY (2000), este 

planejamento pode influenciar positivamente as chances de sucesso de um projeto.  

 Para a implementação do projeto WGWS, após análise das fraquezas identificadas na 

matriz SWOT, entende-se que para a possibilidade das informações obtidas através do ERP 

atual não forem verdadeiras em pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de índice de 

confiança, uma auditoria deverá ser instaurada em todos os relatórios utilizados como fonte de 

informação. Esta análise consistirá em um rastreamento por amostragem nos dados 

apresentados até os documentos oficiais origem dos valores. 

 Outro ponto considerado fundamental para o sucesso do projeto é o feedback dos 

clientes obtidos através dos relatórios dos contatos telefônicos feitos pelo Pós-Venda. Aceita-

se que há uma possibilidade da rejeição do atendimento por parte dos clientes, neste caso, em 

primeira estância, um segundo e terceiro contato deverá ser feito com um intervalo de vinte e 

quatro horas. Se ainda houver uma negativa em relação ao contato, este feedback deverá ser 

aplicado pelo Representante de Venda em uma visita presencial. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

5.1. EXECUÇÃO PILOTO 

Para Kerzner (2002), o projeto é um empreendimento com objetivo identificável, que 

consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade.  

O projeto piloto serve para diminuir os riscos ao implementar uma estratégia de 

marketing ou de vendas em uma empresa. 

O conceito de projeto-piloto foi concebido para se testar previamente ideias em uma 

escala menor, com riscos e recursos reduzidos, porém com alta concentração de esforços. 

Todos os dados levantados são analisados e servem de base para implementação do projeto 

completo. 

 Seguindo este pretexto, estipulou-se que o projeto piloto seria executado por exatos 29 

(vinte e nove) dias, compreendidos entre os dias 30/03/2015 até o dia 28/04/2015. O principal 

objetivo desta etapa foi avaliar a eficácia dos indicadores criados e os resultados seguem 

abaixo:  

    Início Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Fim 

  Meta seg, 
30/03/15 

seg, 
06/04/15 

seg, 
13/04/15 

seg, 
20/04/15 

seg, 
27/04/15 

ter, 
28/04/15 

1 - 
Satisfação do 

Cliente 
8                      

6,7  
                     

8,2  
                     

9,6  
                     

9,0  
                     

9,6  
                    

8,9  
2 - Aumento 

da 
quantidade 
de itens que 
representam 

80% do 
faturamento 

Aumento 
de 25% em 
relação ao 
início das 
medições 

7 6 6 3 4 4 

3 - Menor 
índice de 
perda de 
vendas 

Aumento 
desde 

índice em 
25% em 

relação ao 
início das 
medições 

                       
-    

                  
0,21  

                  
0,15  

                  
0,26  

                  
0,18  

                 
0,20  

4 - Aumento 
no 

faturamento 

Aumento 
de 5%           41,9% 

Quadro 12 - Projeto piloto 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

 O indicador 1 (um), o qual tinha uma meta de 8, nos trouxe uma média da avaliação 

dos clientes perante o atendimento em geral da empresa, foram ao total deste período 77 

(setenta e sete) registros e que nos trouxe a média de 8,9 em uma escala onde o mínimo é 0 e 
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o máximo é 10. A menor nota obtida foi 4, com a ocorrência de apenas uma única vez e a nota 

máxima foi registrada 35 vezes. 

 O segundo indicador, buscava medir o aumento dos itens que representam oitenta por 

cento do faturamento da empresa. Os resultados mostraram que inicialmente, haviam 7 itens 

que representavam este faturamento e com o passar das semanas este número caiu para 4, 

chegando ao mínimo de três na terceira semana. O objetivo estipulado inicialmente era de um 

aumento de 25 por cento, ou seja 8,75, aproximadamente 9 itens. 

 Outro indicador era o que observava o número de visitas relacionando com o número 

de vendas efetivas. Tinha como objetivo um aumento de vinte e cinco por cento em relação ao 

início das medições. Os resultados nas semanas 01, 02, 03 e 04 foram 0,21, 0,15, 0,26 e 0,18 

respectivamente, o que demonstra uma queda de 14%, ficando 39% abaixo da meta 

estipulada. Foram registrados neste período 352 visitas que resultaram em 71 pedidos de 

venda efetivos. 

 Por último, o indicador de faturamento, o qual seria mensurado apenas uma vez neste 

período e buscava avaliar um aumento da receita sobre as vendas da empresa. O valor bruto 

foi de R$ 420.836,31 do período anterior, para exatos R$ 597.328,84 do período atual, 

representando um aumento de aproximadamente quarenta e dois por cento, o qual tinha um 

objetivo de apenas cinco por cento. 

 Além dos indicadores, foram avaliados os novos procedimentos implantados nos 

quesitos praticidade de execução, necessidade de novos treinamentos e quantidade de recursos 

disponibilizada em relação a demanda gerada pelos novos processos. 

 Em relação à praticidade de execução dos procedimentos, não houve necessidade de 

alterações, pois a extração dos dados do sistema ERP se mostrou bastante simples e rápida. 

Também não se fez necessário qualquer treinamento extra para o início da implementação em 

ambiente produção, pois não houveram dúvidas em relação ao material de apoio, o qual se 

demonstrou essencial para a execução das tarefas.  

Em relação aos recursos disponibilizados, houve sim uma necessidade extra de tempo 

somente para a execução da chamada Análise de Inteligência de Vendas, a qual ficou a cargo 

do Diretor de Vendas e tinha como cliente a própria Equipe de Vendas. Porém não se fez 

necessário ajuste pois este fato não influência diretamente os indicadores já estabelecidos. 
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5.2. TREINAMENTO 

“Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que objetiva 

repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à 

execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho” (MARRAS 2001, p. 145). 

Conforme o Plano de Implementação, foi estipulado um total de 11 (onze) horas para 

o treinamento dos envolvidos, subdividido nos tópicos, conforme tabela abaixo: 

Treinamento Duração (horas) Ministrador Nome Participante(s) 

Execução do Relatórios CRM 3:00:00 
Gil Gabriel Ribeiro 

de Lima 
Randal Júnior Berica 

Atendimento Pós Venda 2:00:00 Anderson Coraiola Randal Júnior Berica 

Emissão dos relatórios de Análises de 

Inteligência de Vendas 
4:00:00 

Victor Hugo 

Zanella Dias 
Johny Hudson Berica 

Emissão do Relatório Informativo de 

Visita aos Clientes 
1:00:00 

Victor Hugo 

Zanella Dias 
Johny Hudson Berica 

Treinamento Relatório de Atendimento 1:00:00 
Gil Gabriel Ribeiro 

de Lima 
Randal Júnior Berica 

Quadro 13 - Plano de treinamento 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

Se fez necessário, como pré-requisito, o conhecimento dos participantes de uma 

ferramenta de planilhas eletrônicas, pois todos os relatórios foram montados a partir da 

exportação dos dados obtidos do ERP e formatados neste tipo de arquivo. Além disso, todo o 

material de apoio, foi registrado seguindo o modelo de comunicação já estipulado no projeto e 

entregue de forma impressa para os participantes. Um arquivo eletrônico deste material foi 

mantido como cópia de segurança. 

5.3. EXECUÇÃO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Ao término do projeto piloto constatou-se a viabilidade do projeto, não sendo 

necessário nenhum ajuste nos procedimentos ou na metodologia de controle e avaliação. 

Portanto, deu-se início a implementação no dia 29 de abril de 2015 e seus resultados foram 

apurados em 12 de maio de 2015. 

A seguir, seguem resultados obtidos neste período. 

    
Implementação 

  
    Início Semana 1 Semana 2 Fim 

  Meta qua, 
29/04/15 seg, 04/05/15 seg, 11/05/15 ter, 12/05/15 

1 - Satisfação do 
Cliente 8                           

8,8  
                     

8,5  
                     

8,4  
                    

8,5  
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2 - Aumento da 
quantidade de 

itens que 
representam 80% 
do faturamento 

Aumento de 
25% em 

relação ao 
início das 
medições 

4 5 5 4 

3 - Menor índice de 
perda de vendas 

Aumento 
desde índice 
em 25% em 
relação ao 
início das 
medições 

                        
0,20  

                  
0,13  

                  
0,10  

                 
0,17  

4 - Aumento no 
faturamento 

Aumento de 
5%       -16,1% 

Quadro 14 - Resultados plano de Implementação 
Fonte: Própria autoria, 2015. 

O primeiro indicador, o qual faz referência a nota da satisfação geral, finalizou o 

período com uma média 8,5 onde o objetivo mínimo era 8. Foram 37 (trinta e sete) registros, 

com seu pico de registros no dia 30/04/2015 totalizando 18 somente neste dia.  

 O indicador número 2, buscou quantificar os itens que compõe o grupo que somados 

representam oitenta por cento do faturamento total da empresa no período em questão. Havia 

um objetivo de aumentar em 25% a quantidade a partir do início das medições, resultado este 

que não foi atingido. 

 Outro indicador, buscava mensurar um índice que representa a eficiência das visitas 

comerciais, ou seja, quando elas se tornam em pedidos efetivos de venda. A meta para este 

caso era dos mesmos vinte e cinco por cento de aumento em relação ao início das medições, a 

qual também não obteve sucesso. 

 E por fim, o indicador de faturamento, receita total das vendas do período, comparadas 

ao mesmo número de dias do período anterior. Este indicador tinha como objetivo atingir ao 

menos 5% de aumento e terminou com uma queda de 16% em relação ao mesmo número de 

dias do período antecessor.   
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6. CONTROLE DO PROJETO 

6.1. APURAÇÃO DOS INDICADORES 

 A apuração dos indicadores foi feita considerando o período do projeto piloto e o 

período de implementação, ao total foram quarenta e dois dias corridos, compreendidos entre 

os dias 30 de março de 2015 e 12 de maio de 2015.  

 Na tabela abaixo foram desconsideradas as medições de início e fim de cada etapa, 

unificando as semanas em um único período de apuração. 

  Início Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Fim 

  seg, 
30/03/15 

seg, 
06/04/15 

seg, 
13/04/15 

seg, 
20/04/15 

seg, 
27/04/15 

seg, 
04/05/15 

seg, 
11/05/15 

ter, 
12/05/15 

1 - 
Satisfação 
do Cliente 

                     
6,7  

                     
8,2  

                     
9,6  

                     
9,0  

                     
9,6  

                     
8,5  

                     
8,4  

                    
8,5  

2 - 
Aumento 
da 
quantidade 
de itens 
que 
representa
m 80% do 
faturament
o 

7 6 6 3 4 5 5 4 

3 - Menor 
índice de 
perda de 
vendas 

                       
-    

                  
0,21  

                  
0,15  

                  
0,26  

                  
0,18  

                  
0,13  

                  
0,10  

                 
0,17  

4 - 
Aumento 
no 
faturament
o 

              -16,1% 

Quadro 15 - Apuração dos Indicadores 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

 O primeiro indicador, que faz referência a nota atribuída pelos clientes em relação a 

satisfação geral com o atendimento. Foram ao total 114 (cento e quatorze) avaliações, onde a 

menor nota obtida foi 4, atribuída apenas uma vez e a maior 10, aparecendo trinta e cinco 

vezes. Noventa e nove avaliações obtiveram notas entre 8 e 10, que representam 86,4% do 

total. 
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Figura 4 - Gráfico indicador 1: Satisfação do cliente 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

A meta para este indicador era 8 (oito), a qual foi superada em 0,5, ou seja, a nota final 

obtida foi de 8,5. 

 O segundo indicador faz referência a quantidade dos itens que representam 80% do 

faturamento da empresa. No período foram vendidos 36 (trinta e seis) itens diferentes, e os 

quatro primeiros são responsáveis por 83,19% da receita total bruta.  

 
Figura 5 - Gráfico indicador 2: Aumento de itens que representam 80% do faturamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

O objetivo para este indicador era o aumento em 25% o número de itens que 

representam oitenta por cento do faturamento em relação ao início das medições, ou seja, 9 

(nove) itens. O resultado apurado foi de 4 (quatro) itens, ou aproximadamente, 55% abaixo da 

meta estipulada. 

 O terceiro indicador buscou mensurar um índice representado pelo número de pedidos 

de venda efetivos, divido pelo número de atendimentos realizados pelos representantes. Ao 
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total foram registrados 574 (quinhentos e setenta e quatro) atendimentos, que representa uma 

média de pouco mais de treze visitas por dia, para todos os representantes de venda em todo o 

território de atendimento.  

 
Figura 6 - Gráfico indicador 3: Menor índice de perda de vendas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

O objetivo para este indicador era o aumento em 25% em relação ao início das 

medições, ou seja, um maior número de pedidos de venda em relação ao número de visitas 

realizadas. O resultado obtido foi de 0,17, que tinha como meta 0,2625, ou seja apenas 

64,76% do objetivo. 

 Por último, o indicador 4 (quatro), buscava medir o aumento do faturamento após a 

implantação do novo procedimento. Tinha como objetivo a ser alcançado um aumento de 5% 

sobre o faturamento do período anterior. O resultado obtido foi de um decréscimo no 

faturamento em aproximadamente 16%.  

6.2. AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 Em relação ao cronograma macro das atividades, não houveram fatos a serem 

pontuados, o projeto foi trabalho em cima do cronograma inicial, pois não houve necessidade 

de alterá-lo.  

 Porém, em cima da implementação da solução, houveram sim algumas discrepâncias 

em relação ao tempo estimado e o realizado. No total, houve uma economia de 

aproximadamente 23 horas das 200 horas iniciais alocadas, o que representa 11,5%. Mas se 

considerarmos uma margem de segurança de 10 por cento, esta divergência se torna 

insignificativa.  

 No cronograma analítico por atividade, destacam-se as duas contratações que, devido 

a diferença de nível de exigência e conhecimento pré-requisito para o cargo, fez com que a 
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vaga com menor nível fosse preenchida em menos da metade do tempo estimado. Já a outra, 

de nível superior, demandou mais que o dobro da projeção.  

 Pode-se ainda ressaltar o tempo destinado ao acompanhamento, medição e controle, o 

qual, devido aos treinamentos e principalmente os materiais de apoio, obteve uma economia 

de mais de 50%.  

 Nos demais, as diferenças foram ínfimas as quais podem ser acompanhadas na tabela 

abaixo: 

Total Horas 200:00 177:00 
Atividade Estimado Realizado 
Reunião de Apresentação do Projeto 2:00 3:00 
Contratação Funcionário Pós Vendas 40:00 16:00 
Contratação Funcionário Inteligência de Vendas 40:00 88:00 
Reunião de Alinhamento do Projeto 3:00 2:00 
Alinhamento de Como Extrair Dados de Vendas do ERP 1:00 5:00 
Desenvolvimento Relatórios CRM 3:00 1:00 
Treinamento Execução do Relatórios CRM 3:00 2:00 
Desenvolvimento Relatório Atendimento Pós Venda 2:00 0:30 
Treinamento sobre o atendimento Pós Venda 2:00 1:30 
Alinhamento das Expctativas de Análises sobre Inteligência de Vendas 2:00 1:00 
Desenvolvimento das Análises de Inteligência de Vendas 4:00 10:00 
Treinamento para emissão dos relatórios de Análises de Inteligência de Vendas 4:00 8:00 
Desenvolvimento Relatório Informativo de Visita aos Clientes 1:00 0:30 
Treinamento sobre o Relatório Informativo de Visita aos Clientes 1:00 0:30 
Desenvolvimento Relatório de Atendimento 1:00 0:15 
Treinamento Relatório de Atendimento 1:00 0:45 
Realinhamento dos processos e definição da data para início do acompanhamento 3:00 1:00 
Acompanhamento, Medição e Controle dos Indicadores 75:00 30:00 
Ajustes Necessários 8:00 0:00 
Formalização dos resultados após período de análise 2:00 1:00 
Validação da Consultoria 2:00 5:00 

Quadro 16 - Avaliação do cronograma 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

6.3. AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO 

No orçamento inicial, estimou-se um total de 30 (trinta) dias de visitas a empresa e que 

em cada dia, seriam necessários aproximadamente R$ 50,00 para alimentação e R$ 10,00 para 

o deslocamento. O orçamento diário estimado totalizava R$ 60,00 por pessoa ou R$ 180,00 

para toda a equipe. Com isso, o custo total estimado foi de R$ 5.400,00 para todo o projeto. 

Porém o realizado foi muito menor, foram apenas 20 (vinte) visitas a empresa em todo 

o projeto e em apenas 04 (quatro) delas houveram custo com alimentação. Portanto, o custo 

total do projeto ficou resumido a R$ 600,00 de alimentação e outros R$ 600,00 de custos de 
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deslocamento até o local. Representando uma economia de 77,78% sobre o estimado ou em 

valor, R$ 4.200,00. 

 
Figura 7 - Avaliação do orçamento 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015. 

6.4. AVALIAÇÃO DO PDCA 
De acordo com o SEBRAE (2015), o ciclo PDCA é uma ferramenta de qualidade que 

facilita a tomada de decisões, visando garantir o alcance das metas necessárias à 

sobrevivência das empresas.   

Embora simples, representa um avanço para o planejamento eficaz e seu ciclo é 

composto por 4 fases: 

1) Plan - planejar;  

2) Do - fazer ou executar; 

3) Check - checar ou verificar;  

4) Action - agir de forma corretiva. 

Desta maneira, este plano de ação foi classificado entre as etapas do ciclo PDCA. No 

Planejamento, foram incluídas as etapas de Diagnóstico Atual, Identificação dos Problemas, 

Seleção da Alternativa e elaboração do Plano de Implementação com cronograma e 

orçamento necessário. Já para a Execução do projeto, foram consideradas as etapas de 

Treinamento, Projeto Piloto e execução do Plano de Implementação.  

A terceira fase, Controle, foi realizada através da Apuração dos Indicadores e 

Avaliação dos Resultados. Por último, Ação, ficou a cargo do ajuste dos Fluxos, Políticas e 

Procedimentos, como também as Conclusões e Recomendações. 
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Figura 8 – Ciclo PDCA do Projeto 

Fonte: Elaborado pelos autores 2015. 

6.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 O resultado positivo obtido no indicador 1, satisfação geral dos clientes, nos mostrou 

um grau de satisfação em geral excelente dos clientes em relação a empresa. Com 86,4% das 

notas acima da média estipulada, conclui-se que não há um problema relevante, perceptível 

por parte do cliente.  

Os pontos fracos, maiores dificuldades são administrativas ou de gestão, pois são mais 

facilmente percebidas pelo público interno da empresa. Isso também demonstra um grau de 

comprometimento alto por parte da equipe, pois a mesma está absorvendo a maior parte dos 

impactos causados pelos problemas da empresa, repassando apenas uma pequena parte aos 

clientes. Não fez parte dos indicadores, mas um ponto a ressaltar, que ficou evidente no 

mesmo questionário do indicador número um, foi a entrega.   

Dentre as menores notas obtidas, inclusive na menor delas, a razão pela qual o baixo 

valor foi atribuído, foi a entrega das mercadorias. Este ponto não faz parte do escopo do 

trabalho, mas devido sua notoriedade, deve ser destacado. 

 O indicador dois, buscava um aumento da gama de produtos que fazem parte da curva 

A, ou seja, representam 80% ou mais do faturamento. Os resultados mostram uma queda do 

índice, que começou com 7 (sete) itens, finalizou com apenas 4 (quatro). Porém o resultado 

negativo não representa um insucesso do projeto, e sim um desacerto na definição do 

indicador e sua respectiva meta.  

Pode-se perceber que há três itens principais, que juntos representam mais de 77% do 

faturamento. É uma diferença enorme para os demais, será impossível aumentar o número dos 

itens que compõe este seleto grupo, pois assim que as vendas crescerem dos demais itens, o 

faturamento dos itens principais crescerá proporcionalmente. Portanto este indicador será 
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mantido, não mais para avaliar os novos procedimentos, mas sim para monitorar as vendas 

dos itens, identificando qualquer demanda, ou previsão da mesma, fora do normal. 

 O terceiro índice também obteve um resultado contrário ao esperado, onde acreditava-

se que um estreitamento com os clientes, aliado com uma análise dos itens vendidos e os não 

vendidos, trouxesse uma evolução nas vendas, diminuindo assim as visitas apenas para 

relacionamento, sem vendas efetivas. Porém, mais uma vez o resultado negativo não 

representa fracasso na execução do plano, mas sim uma omissão de um elemento não 

controlado no índice criado.  

O número de visitas saltou de 75 (setenta e cinco) da primeira semana para 115 (cento 

e quinze), ou seja, um crescimento de 53,33% no número de visitas. Esse aumento, 

extremamente alto para 42 dias significa que os representantes estão operando com uma 

ociosidade muito grande ou, o mais provável, devido ao número constante de pedidos, a falta 

de registro de todas as visitas nas primeiras semanas.  

Em entrevista com o Diretor de Vendas da empresa, o mesmo informou que acredita 

na segunda possibilidade: 

“É bem provável que o registro desse crescimento 

exagerado do número de visitas, seja justificado pela falta de 

registro de 100% das visitas nas primeiras semanas. 

Certamente esse índice deverá piorar nas próximas semanas, o 

que é muito bom.” Johny Hudson Berica, 2015. 

 Além de mensurar a eficiência das visitas dos representantes, este indicador também 

permitiu identificar o comprometimento dos mesmos. A empresa parceira que representa a 

empresa na região Norte, mais especificamente nos estados do Amapá e norte do Pará, obteve 

um índice muito abaixo da média dos demais parceiros, o que sugere uma troca imediata por 

outro representante devido ao seu baixo rendimento. 

Recomenda-se que este indicador seja mantido, com a mesma sistemática de 

avaliação, pois logo a curva de crescimento do número de visitas deverá se acentuar, trazendo 

assim, um índice com resultado mais preciso, além de poder avaliar constantemente o 

comprometimento dos agentes comerciais. 

 Por último, o indicador número 4, o qual buscava medir o crescimento do faturamento, 

obteve também resultado abaixo da média. Mas para uma maior precisão no resultado, o 

período de avaliação deverá ser maior, levando em consideração possível sazonalidade, como 

também a intensa recessão da economia atual. 
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 Além dos indicadores, o novo procedimento adotado trouxe uma consciência a equipe 

diretiva da empresa em relação à necessidade de análise contínua dos “números” da empresa. 

Cada contato com cliente deverá ser aproveitado para extrair o máximo de informações 

possíveis, mesmo sendo elas aparentemente sem importância. Tudo deverá ser documentado e 

registrado em formato padrão para que facilite uma análise posteriormente.  

 Outro ponto fundamental foi a identificação de que a partir dos dados obtidos do ERP, 

combinados em planilhas eletrônicas, geram uma infinidade de relatórios que trazem 

informações da empresa e clientes, nem sempre percebida no dia-dia.  

 Atualmente, a maior dificuldade está no aproveitamento total nos relatórios criados. 

Em entrevista com o Diretor Johny, o mesmo confessou que além dos indicadores, apenas 

uma pequena parte dos relatórios foi interpretada.     
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7. AÇÕES CORRETIVAS 

7.1. AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS  

 Por mais que a maior parte dos indicadores tenham apresentados resultados abaixo do 

esperado, não será necessário tomar alguma ação corretiva em relação a eles, pois com um 

maior tempo de avalição, as diferenças deverão se acentuar. 

 No entanto, uma atenção deverá ser dispensada para a manutenção dos dados do ERP, 

como também no relatório de visita dos representantes. Pois, como são fontes primárias dos 

indicadores e demais relatórios, se houver divergência neste conteúdo, toda a análise se 

tornará errônea.  

7.2. AJUSTE NO FLUXO E INTERFACES, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 Não foi identificado necessidade de ajuste nos procedimentos adotados.  
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8. CONCLUSÃO 

 Buscou-se neste projeto a estruturação dos processos de relacionamento com os 

clientes da WGWS Indústria de Forros e Perfilados de PVC, trabalhando exclusivamente com 

o setor de vendas da empresa. 

 Além disso, ficou evidente que há uma necessidade de amadurecimento da empresa 

em relação aos novos procedimentos e processos implantados.  É sabido ainda que uma 

mudança fundamental necessária, é a conscientização dos diretores em aceitar novas crenças 

ou a eliminação de qualquer cultura prejudicial ao melhoramento da gestão do negócio. 

  O objetivo foi buscar o conhecimento de quem é o cliente, pois além de ser uma real 

necessidade de todas as empresas, nesta em específico, devido ao seu posicionamento de 

mercado e os demais players, disputa por preço é grande e o lucro, por consequência, acaba 

sendo cada vez menor. Por isso reter um cliente é prioridade, pois trata-se de menor custo e 

consequentemente maior lucro. 

 Dentre as alternativas, buscou-se a que melhor suprisse as expectativas da diretoria, 

cumprindo o objetivo com vigor, porém com um menor impacto financeiro possível. Portanto, 

optou-se pela criação de procedimentos para o setor comercial, a contratação de um 

funcionário para atender a necessidade demandada do setor criado e a  

elaboração de relatórios específicos para vendas com base nos dados retirados do sistema de 

gestão integrada. 

 Durante a implantação, pode-se identificar que há uma boa avaliação geral da 

empresa perante os clientes, porém a entrega, problema já conhecido pela Diretoria, é a 

principal causadora das reclamações. Outro ponto que ficou bastante evidente foi a total falta 

de controle de produtividade da equipe de vendas, fato este que foi constatado quando houve 

um aumento significativo no número de visitas, mensurado pelo indicador três.  

 Tal crescimento desmoderado revelou duas hipóteses, uma falta de 

comprometimento em relação ao novo procedimento implantado ou uma ociosidade extrema, 

quase um descaso, por parte de alguns vendedores.  

 Apesar dos indicadores revelarem quase uma inviabilidade do projeto, se 

interpretarmos não somente pelos seus resultados mensurados, mas sim considerando o que 

querem mostrar, como no caso citado anteriormente, os resultados obtidos serão de cunho 

estratégico. Prova disso, é o indicador dois, que buscou um aumento da gama de produtos que 

representam a maior parte do faturamento. Ao consideramos o não atingimento da meta, crê-

se no infortúnio do projeto, porém, ao analisar a fundo os demais relatórios de vendas, 
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conclui-se que, se no momento que este se tornar positivo ou estiver próximo da meta 

significará que a empresa perdeu mercado do seu produto carro-chefe de vendas. 

 Todas estas respostas sejam elas medidas ou interpretadas, contribuíram na 

formação de uma nova cultura organizacional baseada na ideia de que é possível extrair dados 

de todo evento que envolve o cliente, e que estes dados deverão ser transformados em 

informações, pois elas são base fundamental de uma gestão de negócios. O sucesso não vem 

do acaso, ele é descrito em um objetivo e seu caminho é traçado pelas metas. 

 Portanto, conclui-se que este trabalho final de conclusão de curso II se tornou 

plenamente viável, superando todas as expectativas esperadas, como também as geradas 

durante o estudo do caso. 
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ANEXO 1 – MATERIAL PARA TREINAMENTO 
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ANEXO 2 – FICHA CADASTRAL DE CLIENTES 
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ANEXO 3 – FONTE DE DADOS PARA RELATÓRIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	2. PLANO DE PROJETO
	1
	2
	2.1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO
	2.3. ABRANGENCIA
	2.3.1. Escopo
	2.3.2. Cronograma
	2.3.3. Orçamento
	2.3.4. Diagnóstico da Situação Atual
	2.3.5. Problemas e Gargalos
	2.3.6. Análise Situação
	2.3.7. Propor solução

	2.4. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
	2.6. ETAPAS DO PROJETO
	2.7. CRONOGRAMA DO PROJETO
	2.8. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO
	2.9. RECURSOS NECESSÁRIOS
	2.10. ORÇAMENTO DO PROJETO

	3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
	3.1. EMBASAMENTO TEÓRICO
	3.1.1. História
	3.1.2. Matéria-prima
	3.1.3. Produção de forros de PVC
	3.1.4. O PVC no mercado de Construção civil
	3.1.5. Principais fabricantes de forros de PVC no Brasil
	3.1.6. Importância do relacionamento cliente – empresa
	3.1.7. A importância do CRM para o desenvolvimento da empresa

	3.2. FLUXO E INTERFACES
	3.3. PROBLEMAS E GARGALOS
	3.4. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
	3.5. ANÁLISE DE RISCO
	3.6. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS

	4. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA
	4.1. FLUXO E INTERFACES
	4.2. ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE
	4.3. APERFEIÇOAMENTOS NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
	4.3.1. Atendimento Pós Venda
	4.3.2. Coleta e Atualização de Informações dos Clientes
	4.3.3. Análise CRM
	4.3.4. Análise Inteligência de Vendas

	4.4. INDICADORES DE DESEMPENHO
	4.5. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
	4.6. PLANOS DE COMUNICAÇÃO
	4.7. PLANO DE CONTINGÊNCIA

	5. IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROPOSTA
	5.1. EXECUÇÃO PILOTO
	5.2. TREINAMENTO
	5.3. EXECUÇÃO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

	6. CONTROLE DO PROJETO
	6.1. APURAÇÃO DOS INDICADORES
	6.2. AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA
	6.3. AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO
	6.4. AVALIAÇÃO DO PDCA
	6.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

	7. AÇÕES CORRETIVAS
	7.1. AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
	7.2. AJUSTE NO FLUXO E INTERFACES, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

	8. CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ANEXO 1 – MATERIAL PARA TREINAMENTO
	ANEXO 2 – FICHA CADASTRAL DE CLIENTES
	ANEXO 3 – FONTE DE DADOS PARA RELATÓRIOS

