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RESUMO

Para o desenvolvimento deste projeto na empresa Acquafort Ltda, foram usadas técnicas de

estudo sobre gestão comercial, com o intuito de melhorar o relacionamento entre a equipe de

vendas da empresa e seus clientes. Levando em consideração que o relacionamento com

cliente é fundamental para a fidelização do mesmo, este projeto tem como finalidade

despertar o hábito da força de vendas em manter um relacionamento longo e eficaz

comercialmente com seus clientes. O intuito deste projeto é também estabelecer uma rotina

contínua, fazendo com que se torne hábito o vendedor trabalhar com feedbacks dos clientes,

aprimorando suas técnicas de venda, buscando melhorias contínuas e ampliando sua carteira

de clientes. Com isto o objetivo da consultoria é sugerir processos e ferramentas para

desenvolver ações que captem feedbacks por parte dos vendedores, grau de satisfação dos

clientes de acordo com as expectativas do gerente e do proprietário da empresa.

Palavras Chave: Fidelização. Relacionamento. Consultoria. Feedback.



ABSTRACT

For the development of this project in the company Acquafort Ltda, study techniques

were used on commercial management, with the purpose of improving the relationship

between the sales team of the company and its clients. Taking into account that the customer

relationship is fundamental for customer loyalty, this project aims to awaken the sales force's

habit of maintaining a long and effective relationship with its customers. The purpose of this

project is also to establish a continuous routine, making it a habit for the salesperson to work

with customer feedback, improving sales techniques, seeking continuous improvement and

expanding their client portfolio. With this, the objective of the consultancy is to suggest

processes and tools to develop actions that capture feedback from the vendors, the level of

satisfaction of the clients according to the expectations of the manager and the owner of the

company.

  

Keywords: Loyalty. Relationship. Consulting. Feedback.
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1.INTRODUÇÃO

“ Você não fecha uma venda, você abre as portas de um relacionamento se quer construir

um negócio duradouro e de sucesso ” –Patricia Fripp

A segunda revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX (1850

- 1870), e terminou durante a segunda guerra mundial (1939 - 1945) foi um grande marco

na história da humanidade, seus desdobramentos afetaram todo o mundo. Mudaram-se os

processos produtivos, ou seja, os produtos deixaram de ser manufaturados e passaram a ser

maquino faturados, o que permitiu uma produção em massa, permitindo assim colocar mais

e mais produtos no mercado e a preços muito mais atrativos.

Foram as mudanças ocorridas a partir dos anos noventa que influenciaram os

gestores das empresas a promoverem mudanças e inovações, visando a adequação das

novas práticas de gestão. Cabe evidenciar como exemplos de fatores fundamentais dessas

mudanças, ou seja, a globalização da economia, o desenvolvimento tecnológico (ex.:

computadores ligado a rede virtual), a abrangência e a influência das redes sociais, mas

principalmente o novo perfil do cliente, na medida em que está cada vez mais exigente,

com mais opções de escolha entre os produtos e serviços, com maior poder aquisitivo,

como também em virtude das legislações de proteção ao consumidor vigentes em âmbitos

municipal, estadual e federal, como exemplo temos o Código de Defesa do Consumidor,

Lei 8.078 de 1990.

O presente trabalho refere-se ao projeto de uma assessoria organizacional

acadêmica, a ser realizado na empresa AcquaFort LTDA. Tem como objetivo principal,

estreitar de forma amigável o relacionamento comercial empresa-cliente, atendendo e

superando as expectativas do gerente proprietário, através do conhecimento adquirido pelos

alunos autores deste trabalho de conclusão de curso durante a graduação de Gestão

Comercial.

A Acquafort LTDA comércio de materiais de construção, encontra-se localizada em

Curitiba, estado do Paraná no bairro Capão Raso, Rua Desembargador Ernani Guarita

Cartaxo nº 305.Foi fundada em 1997, composta por 130 funcionários. É uma empresa

especializada na venda de materiais de prevenção de incêndio, hidráulicos e elétricos.
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A empresa atua visando atender o setor privado e público em todo território

nacional, buscando se fortalecer no mercado a partir das parcerias com as indústrias

nacionais e com importadoras. A Acquafort tem uma excelente estrutura tanto física,

quanto de capital humano. Exemplos: grande estoque a disposição do cliente, Internet de

alta velocidade (fibra ótica), computadores de última geração, colaboradores capacitados,

frota própria, e assessoria jurídica para acompanhamento de todos os processos.

A relevância deste trabalho será notada pela empresa patrocinadora da consultoria,

que usará as informações geradas pelos alunos para elaboração interna de propostas que

aperfeiçoem seus processos. Para os alunos, o fato de trabalhar com dados de uma empresa

real, enriquece os conhecimentos obtidos na instituição de ensino durante o progresso da

graduação, além de permitir a aplicação prática de técnicas e métodos de gestão junto à

empresa patrocinadora.

Através do Plano de projeto, buscar-se-á melhorias em termos de relacionamento a

longo prazo com os consumidores da Acquafort LTDA.

2.0 PLANO DO PROJETO

A elaboração deste plano de projeto visa apontar como ele será executado,

acompanhado e controlado, pois há uma necessidade de mapear e orientar passo a passo do

projeto para que possa se chegar ao objetivo proposto. O presente trabalho teve a

participação dos alunos integrantes, professor orientador da Faculdade Esic e à gerência

comercial da Acquafort comércio de materiais de construção LTDA, que optaram pelo

projeto de estreitar de forma amigável o relacionamento comercial empresa-cliente, através

de um diagnóstico da situação atual da empresa, e a possível implementação de uma

solução para tais problemas encontrados.

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

As revoluções industriais iniciaram um grande marco para a sociedade em geral, pois

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

comportamento para acompanhar todas essas transformações. As empresas antes da

revolução focavam seus esforços em produção, quase não consideravam a qualidade como

fator de diferenciação e posicionamento. Porém, o cenário atual é totalmente diferente, o
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foco deixa de ser o produto e passar a ser o cliente o que se faz necessário praticar a arte da

conquista e a retenção de clientes (GORDON, 1999).

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”.

Levando em consideração a evolução do comportamento de compra do consumidor,

nota-se uma mudança no conceito do serviço de relacionamento com o cliente, a principio

utilizavam-se para atulizaçoes cadastrais e cobranças de pendencias. Com as mudanças do

cenário econômico as empresas passaram a enfatizar o consumidor com pesquisas de

satisfação e fidelização dos clientes buscando um acompanhamento mais profundo e

disponibizando mais atenção as necessidades dos clientes.

Este trabalho contará com os objetivos e metas estabelecidas de acordo com a diretoria da

Acquafort LTDA em parceria com os alunos integrantes que será estreitar o relacionamento comercial

de forma amigável a longo prazo e a retenção de mais clientes por meio do desenvolvimento de

relacionamentos com os clientes atuais e futuros e mensurar o grau de satisfação que a empresa

proporciona a seus clientes. Portanto, os objetivos e metas têm abrangência limitada à gestão

comercial, com foco em sugestão de processos que melhorem essa área.

Objetivos e metas estabelecidos para a Acquafort:
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Objetivos do projeto Metas do projeto

O1 – Compreender os processos de

relacionamento com os clientes ativos da

Acquafort.

- Realizar pesquisa exploratória qualitativa

- Analisar os canais existente de relacionamento

com clientes. (vendedores, processo de venda,

sistema, estrutura tecnológica (TI) da empresa)

O2 – Verificar a satisfação dos

clientes.

- Criar questionário com base na teoria de

relacionamento com clientes visando aplicação de

soluções.

- Realizar pesquisa quantitativa com clientes

03 – Verificar lacunas entre os

levantamentos teóricos e as

pesquisas .

- Tabular resultados em forma de gráfico

- Analisar dados coletados e comparar com a

teoria.

- Diagnosticar a situação antes da consultoria.

04- Sugerir ferramentas e processos com

base nas lacunas encontradas na análise das

pesquisas.

- Verificar ferramentas e processos na teoria.

- Verificar as limitações da empresa e da consultoria

para sugerir a implementação das soluções.

Quadro 1 – Objetivos e metas do projeto. Fonte:
Elaborado pelos autores,2017
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2.2 IDENTIFICAÇÕES DAS EXPECTATIVAS

O mundo tem passado por várias fases econômicas e está se globalizando cada vez

mais, por consequência há uma concorrência comercial mais acirrada e as empresas estão

se organizando e buscando respostas rápidas e eficazes aos problemas que eventualmente

surgem a todo tempo. Neste sentido, quanto mais os projetos estiverem alinhados às

estratégias da empresa, certamente mais vantagens elas obterão sobre a concorrência

(KING, 1993).

A empresa Acquafort LTDA, visa através desta consultoria a ser realizada pelos

alunos da Faculdade Esic – Business & Marketing School do curso de Gestão Comercial a

identificação das seguintes expectativas do gerente proprietário e o gerente comercial:

Melhorar o relacionamento empresa-cliente:

• Identificar os problemas relatados por parte dos clientes

• Analisar a qualidade do atendimento realizado aos

clientes.

• Detectar as críticas e relatar elogios por parte dos clientes

Expectativas na área de relacionamento com o

cliente (pós-venda):

•Aperfeiçoamento no relacionamento comercial

empresa-cliente

•Aumento no volume de venda



2.3 ABRANGÊNCIA

A palavra escopo pode ser definida como sendo “limite ou abrangência de uma

operação”, escopo é a somatória de todos os resultados a serem fornecidos ao final de um

projeto. (Guia PMBOK 2012, Quinta Edição em Português).

A abrangência deste projeto ficara resumida ao relacionamento com o cliente

especificamente na área comercial, pois as expectativas do proprietário são de melhorar o

relacionamento de sua empresa com seus clientes.

2.4 EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

De acordo com o (PMBOK-2004, pág: 199 a 215), uma equipe de projeto é

composta de pessoas as quais são atribuídas responsabilidades e funções. O sucesso

desse projeto está diretamente ligado ao envolvimento e comprometimento de

todos os integrantes do grupo. Outro ponto fundamental é o envolvimento de todos

desde o planejamento, pois assim fortalecerá o compromisso com o projeto.

A consultoria é composta pelos alunos do curso de Gestão Comercial da

faculdade Esic: Guilherme Estevan, Guilherme Negosseque e Leonardo Matias do

Nascimento e Marlon Moreira sendo orientados pelo professor Elic.

Acredita que a formação de uma equipe é um processo que agrega diferentes

indivíduos com habilidades distintas e necessidades que os transformam em uma

unidade de trabalho integrada. (THAMHAIN 1993).

Tendo em base o conceito de (THAMHAIN 1993), para a definição dos

papéis e responsabilidades, séra utilizada a matriz RACI. A matriz RACI é uma

ferramenta utilizada para deixar claro aos envolvidos a atribuição de

responsabilidades, ela 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 (informado).

Segue a matriz RACI da etapa I deste projeto:



Atividades/Equipe Guilherme
E.

Guilherme
N.

Leonardo M. Marlon M.

ESCOPO I C A R

CRONOGRAMA C A R I

ORÇAMENTO R C I A

DIAGNÓSTICO
DA SITUAÇÃO

ATUAL

A I R C

PROBLEMAS A R C I

ANÁLISE DA
SITUAÇÃO

C A I R

SOLUÇÕES R A C I

Quadro 2 – Matriz RACI. Fonte: Elaborado pelos autores,2017.

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. O sucesso do

projeto não está diretamente ligado à gestão do mesmo, é preciso distinguir.

(BJEIRMI, 1996).

Entretanto, 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.

Levando em consideração os pontos pertinentes no estudo, considera-se como

fatores críticos para o sucesso deste projeto por parte da empresa Acquafort foi o

acesso a algumas das informações que consideram necessárias da empresa para a

realização da consultoria. As informações foram amplamente fornecidas pelo

proprietário e o gerente comercial de forma clara e objetiva dentro da proposta



ofertada a eles para a realização da consultoria.

2.6 ETAPAS DO PROJETO

Será feito em primeiro plano uma pesquisa exploratória com os vendedores para

verificar se todos têm o mesmo entendimento sobre os processos internos da empresa. A

pesquisa exploratória tem como objetivo informar sobre situações, fatos, opiniões e o

comportamento dos vendedores.

Também será realizada em segundo plano, uma pesquisa quantitativa com os clientes.

A pesquisa quantitativa é a mais comum no mercado e prioriza dados numéricos,

frequência e a intensidade do comportamento dos indivíduos em um determinado grupo. Os

meios de coletas de dados são estruturados e entre eles estão as entrevistas individuas e os

questionários (online, de autopreenchimento, por telefone, presencial), e muitos outros

recursos.

De acordo com o PMBOK (2013, v.5), a realização de um projeto está

diretamente ligada na divisão do projeto em cinco (5) partes: iniciação, planejamento,

execução, monitoramento, controle e por último a fase de encerramento, onde todo o

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

para que não ocorra novamente em momento algum em outros projetos.

O projeto foi divido em duas etapas, denominadas “PI1” e “PI2”, com os prazos

de entrega para novembro de 2016 e junho de 2017 respectivamente.

Na primeira parte, foi desenvolvido todo o plano do projeto, diagnóstico da situação

atual, mensuração dos dados coletados e apresentação das propostas.

A segunda etapa é composta pela análise e seleção das alternativas, aplicação de

questionários, sugestões de melhorias e implementação do processo de pós-venda.

2.7CRONOGRAMA DO PROJETO



O cronograma é uma ferramenta ou “mapa do tempo” para a gestão de um

projeto, ele permite a visualização das atividades do projeto e quando serão

desenvolvidas e, com isso, permite avaliar se o projeto vai terminar no prazo esperado.

cronograma

Ag

o

S

et

Ou

t

No

v

De

z

Ja

n

Fe

v

M

ar

A

br

M

ai

Jun

introdução x x x

pes.

Qualitativa

x x x

pes.

Quantitativ

a

x x x

analise de

dados

x x x x x x

resultados x x x x

Quadro 3 – Cronograma do projeto.



Fonte: Elaborado pelos autores,2017.

2.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

A comunicação é um processo de interação social através de símbolos e sistemas de

mensagens que produzem como parte da atividade humana.

A comunicação da equipe de consultoria junta a empresa ACQUAFORT será por

dois meios para este projeto, a primeira eletrônica, e pessoalmente. Para ambas, far-se-a

de uso necessário a utilização de um modelo de cabeçalho para distinção do assunto

tratado, conforme exemplo abaixo:

PROJETO:
EMPRESA:
TIPO DE DOCUMENTO:
ELABORADO POR:
ASSUNTO:
DATA:

Quadro 4 – Padrões de documentação e de comunicação do projeto.
Fonte: Elaborado pelos autores,2017.

2.9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários para execução deste projeto serão: Três (3) computadores

com acesso à internet, acesso às informações dentro da empresa, livros do acervo da

faculdade, orientação vinda dos professores e autorização da Acquafort para que a

consultoria possa realizar pesquisa de satisfação junto aos seus principais clientes.

2.10 ORÇAMENTO DO PROJETO

Os gastos com a produção do trabalho foram com os seguintes itens: combustíveis,

passagens de transporte público e alimentação. Por tanto foi calculado um gasto de

R$ 870,00, considerando um período de 360 dias de pesquisa.



ATIVIDADES VALORES DETALHAMENTO

COLETA DE DADOS
E VISITAS A
EMPRESA

R$ 320,00

GASTOS COM IMPRESSÃO
GASTOS COM TELEFONIA,

INTERNET E CONTATO
COM A EQUIPE
GASTOS COM

COMBUSTÍVEL

DESENVOLVIMENTO
DO TRABALHO

R$ 550,00

GASTOS COM O
ABASTECIMENTO NOS

VEÍCULOS A SEREM
UTILIZADOS NO

TRABALHO EM REUNIÕES
NA RESIDÊCIA DO

LEONARDO MATIAS E
ENCONTROS NA ESIC

TOTAL R$ 870,00

Quadro 5 – Orçamento do Projeto
Fonte: Elaborado pelos autores,2017.

3.0. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta etapa serão apresentadas as visões de alguns especialistas com base em livros e

experiências mercadológicas, escolhidas para abordar conceitos e definições importantes que

entraram em sintonia com a compreensão da empresa.

3.1 IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CLIENTE – EMPRESA

Tem-se como crença incrustada na mente da maioria que trabalha com

atendimento/vendas a mentalidade de “fechar uma venda” e não o pensamento correto de

“iniciar um relacionamento duradouro com o cliente”. Com (MCKENNA 1991), marketing

de relacionamento ou pós-marketing significa construir e sustentar a infraestrutura dos

relacionamentos com os clientes. É a integração dos clientes com a empresa, desde o

projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas.



O serviço oferecido pela empresa sem custo nenhum ao cliente na manutenção de sua

fidelidade é muito importante, pois não adianta a empresa oferecer o serviço para todos de

forma igual, cada cliente tem sua peculiaridade, então segundo O LIVRO MERCATOR

XXI (11ª EDIÇÃO), o marketing relacional tem o seu foco nos clientes já existentes e não

na angariação de novos clientes e para que uma empresa possa apostar no marketing

relacional e conseguir fidelizar os seus clientes, deverá ter a devida atenção em alguns

pontos, nomeadamente: conhecer bem o cliente, saber comunicar-se, escutar as suas

necessidades e reconhecer a sua fidelidade. Existem várias ferramentas que podem ser

utilizadas para atingir os objetivos propostos pelo marketing relacional, nomeadamente a

criação de uma base de dados, a criação de uma página na internet com um fórum, a

realização de inquéritos para medir a satisfação do cliente e os seus gostos e sugestões, a

existência de um sistema que premie a fidelidade dos clientes ou mesmo a realização de

eventos centrada nos clientes.

3.2 A RELEVÂNCIA DO CRM PARA O DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA.

Segundo Kotler (2000). Um bom relacionamento pode lhe gerar uma economia de

até cinco vezes (5) menos em relação aos esforços para conquistar um cliente novo. Isto é

um marketing proativo, onde a empresa busca estreitar o relacionamento com o cliente

mantendo o contato frequente para questiona-los sobre produto, atendimento e mudanças

futuras.

O CRM foi vendido como uma revolução tecnológica que permitiria maior precisão

para identificar clientes em potencial e fazer ofertas. O CRM ou (Customer Relationship

Management) é um termo utilizado para o gerenciamento do relacionamento com o

consumidor ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído em

vários processos\tarefas de uma forma organizada e integrada. É uma ferramenta que

auxilia na manutenção da informação quantificando e gerenciando informações relevantes

quanto as características de cada um De acordo (KOTLER; 2005, p. 124).

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

tempo, comprar mais e com muito mais frequência e em contrapartida a empresa também

oferecerá alguns benefícios para o consumidor, construindo assim uma relação amigável e

duradoura para ambos.



3.3 PÓS-VENDA

Segundo (LUCENA 2014) que é consultor e presidente do Grupo Friedman, o

verdadeiro processo comercial começa inicia-se a após a venda. Para este autor o contato com

o cliente deve ser duradouro para gerar bons resultados.

O pós-venda tem a função de ratificar as vendas, informar o cliente sobre novidades

na empresa, verificar satisfação e oportunidade de melhorias, manter o histórico dos

consumidores e aproximar o cliente da empresa assim por consequência criando novas

oportunidades de vendas (LUCENA 2014).

Pós-Vendas é a etapa que inicia quando se realiza a venda de qualquer tipo de

produto ou serviço. Apenas algumas empresas investem na satisfação dos seus clientes,

focando sempre na fidelização. Assim, as empresas conseguem manter uma boa relação

pós-compra, garantindo que o consumidor volte e se torne fidelizado. Segundo, INGLIS

(2002, p. 1): “Cada vez o serviço pós-venda é reconhecido como parte integrante da cadeia de

valor. Ele cria valor econômico uma vez que frequentemente, representa a melhor

oportunidade de mais margem de lucro. Também mostra ser um excepcional mecanismo para

reunir informações sobre os clientes e acompanhar o desempenho dos produtos. E, quando

ajustado apropriadamente, serve de plataforma sobre a qual as empresas podem alimentar

fortes e crescentes relacionamentos com seus mais desejados clientes – os lucrativos. ”

Segundo (ALPUIM Apud LOOMBA, 2012), “serviços” é qualquer atividade que uma

parte pode oferecer a outra, mas que é essencialmente intangível, não se materializando na

posse de nenhum bem. Serviço no pós-venda é entendido como um elemento do “apoio ao

cliente” significando todas as atividades que asseguram que o produto está em perfeitas

condições para ser utilizado pelos clientes ao longo dos anos sem que haja algum problema

(ALPUIM Apud LOOMBA, 2012). Neste sentido, de acordo com BORCHARDT,

SELLITTO E PEREIRA (2008), o serviço de pós-venda, como um todo, pode afetar a

satisfação e colaborar para a fidelização de clientes, bem como contribuir para construir e

divulgar a boa reputação da empresa para potenciais compradores.

Apesar de haver consenso entre os autores quanto a importância do pós-venda, não há

na literatura acadêmica, detalhes sobre ferramentas e processos de pós-venda. Assim, é

necessária uma busca abordando a prática do mercado de consultoria.

Para o (SEBRAE, 2004) as ações mais comuns de pós-vendas são: telemarketing,

visitas aos clientes, contatos por e-mail para sugerir novas compras, realizar pesquisas de

satisfação, chats, correio e eventos voltado aos clientes.



Considerando as sugestões de ações de pós-venda do Sebrae, a equipe de trabalho

considera importante alinhar as tecnologias já disponíveis na empresa estudada para sugerir

ações de pós-venda apropriadas.

3.4 NET PROMOTER SCORE

De acordo com (REICHHELD 2003), o Net Promoter Score, ou NPS, é uma

ferramenta de metodologia criada por Fred Reichheld, nos EUA, a ferramenta visa o

objetivo de realizar a mensuração e a quantificação do grau de satisfação e fidelidade dos

clientes de qualquer tipo de empresa. Sua ampla utilização se deve a simplicidade,

flexibilidade e confiabilidade da metodologia oferecida pela Net Promoter Score.

As empresas de todos os tamanhos e corporações do mundo inteiro, que são

referência em qualidade de produtos e atendimento utilizam o modelo de pesquisa e a

metodologia do Net Promoter Score para medir o quanto seus consumidores/clientes são

leais à sua marca.

3.4.1 HISTÓRIA DO NET PROMOTER SCORE

A maioria dos grandes CEO’s de diversas empresas gostariam de ver seus

consumidores sempre felizes em relação aos seus serviços/produtos, mas é este o desafio,

pois agradar a todos não é uma tarefa fácil; o desafio é saber como que os consumidores

estão se sentindo e como estabelecer uma excelente gestão da experiência do cliente.

Alguns anos atrás, Fred Reichheld e sua equipe lançaram um projeto de pesquisa que

nasceu na universidade de Harvard nos EUA, como a forma mais simples para se avaliar a

satisfação e lealdade dos consumidores. Trabalhando com dados fornecidos pela Satmetrix,

eles realizaram uma série de perguntas em vários indivíduos para ver como as respostas se

correlacionaria com o comportamento do consumidor.

A única pergunta necessária a perguntar ao consumidor deve ser feita: "Em uma escala de

0 a 10, o quanto você recomendaria a Empresa “X” para um amigo ou colega?"(Net

Promoter Score).



Sobre as pontuações fornecidas por este método as altas pontuações sobre esta

questão estão fortemente correlacionadas as recompras dos consumidores, em 11 dos 14

estudos de caso, nenhuma outra questão foi tão poderosa na previsão do comportamento.

Outras questões venceram, mas a pergunta com a “probabilidade de recomendar” era tão

assertiva que poderia servir como um exemplo para os líderes.

3.4.2 BENEFÍCIOS DO NET PROMOTER SCORE

Entre todas as outras metodologias para a realização da pesquisa de satisfação do cliente, o

NPS se destaca com glória em diversas formas oferecendo: Facilidade de uso, pois pode ser

utilizado por qual quer empresa de ramo e porte, além disso mensura a satisfação total de

uma empresa ou transacional, a cada ponto de contato; Simplicidade para todos porque

oferece tanto durante a fase de questionário e na avaliação dos resultados apurados, NPS

permite uma fácil assimilação pelos clientes, operadores e gestores; Agilidade nos

Feedbacks que melhora o desempenho da empresa a cada feedback recebido e é possível

fazer a tratativa do cliente em poucos minutos após o recebimento da crítica. Outras

metodologias utilizadas de pesquisas da satisfação de clientes têm em geral um foco muito

gerencial e muito pouco prático, o que dificulta que as informações coletadas atinjam

rapidamente a equipe de operação, que está em contato direto com o cliente.

3.4.3 COMO CALCULAR O NPS

O NPS é classificado através de uma pergunta muito simples realizada pelo

entrevistando: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um

amigo? ” A fórmula é simples: Net Promoter Score = % CLIENTES PROMOTORES – %

CLIENTES DETRATORES = %NPS.

Há três tipos de clientes com base nas notas de 0 a 10, os clientes serão classificados

em 3 tipos.

Notas de 0 a 06 (Clientes Detratores) são aqueles clientes que indicam que a suas

vidas pioraram depois da compra do produto ou serviço da empresa mencionada. Criticam a

empresa em público e jamais voltariam a fazer negócio com a empresa, exceto em situações

extremas.

Notas de 07 e 08 (Clientes Neutros) são aqueles clientes que compram somente os



produtos e serviços realmente necessários. Não são leais e não são entusiastas da empresa.

Notas de 09 a 10 (Clientes Promotores) passaram a ter uma vida melhor depois do

início do relacionamento com a empresa/produto/serviço/marca. São leais, oferecem

feedbacks e são entusiasmados.

3.4.4 ZONAS DE CLASSIFICAÇÃO

Segundo as notas do Net Promoter Score é possível classificar as empresas em 4

zonas de classificação, que em termos gerais demonstra o quão bem a empresa está em

relação a satisfação de clientes. As zonas de classificação são:

Zona de Excelência – NPS entre 75 e 100

Zona de Qualidade – NPS entre 50 e 74

Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre e 49

Zona Crítica – NPS entre -100 e -1

3.5 FORÇA DE VENDAS

Segundo Kotler (2003), vendas é a comunicação verbal direta concebida para

explicar como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou organização servem às

necessidades de um ou mais clientes potenciais. Nesse contexto, para (WEITZ ET AL.

2004), a venda é definida como um processo de comunicação em que um vendedor

identifica e satisfaz às necessidades de um comprador para o benefício de longo prazo de

ambas as partes.

A partir dos esclarecimentos mencionados, percebemos o papel fundamental da força

de vendas qualificada em uma empresa, visto que é a linha de frente da empresa e de suma

importância.

A força de vendas da empresa é composta por cinquenta (50) vendedores que se

revezam entre vendas internas nas lojas e atendimentos externos, além de toda uma equipe

na retaguarda que dá extremo apoio e suporte a força de venda. A gestão é feita pelo

gerente comercial (Sr.Gilmar) responsável pelas metas e assessoria no fechamento de



vendas com maior potencial.

3.6 O CLIENTE COMO OBJETIVO FINAL

Diante de mudanças globais e as novas tendências, houve uma evolução nos

comportamentos de compras dos consumidores, que estão cada vez mais informados e

exigentes. Portanto para não se perder espaço no mercado foi necessária uma reinvenção

por parte das empresas na utilização de seu marketing, que está se atualizando para manter

relações a longo prazo, pois passaram a entender que o bom relacionamento é o segredo

para o sucesso.

De acordo com SILVA (2012) o sucesso não termina com a conquista de uma

carteira de clientes finalizada. Para ele a busca por informações se faz necessária para

acompanhar as transformações do comportamento de compra dos seus clientes



4.0 PROJETO DE PESQUISA

Nesta etapa iremos apresentar uma investigação, captura de dados através de

pesquisas e informações sobre a empresa Acquafort no qual será realizado uma consultoria

de marketing na área de relacionamento com os clientes da empresa.

Pesquisa de marketing é uma investigação sistemática que fornece informações para

orientar as decisões empresárias. A pesquisa é a principal ferramenta de marketing para

realizar o objetivo, primeiro de satisfação do cliente segundo com a maximização dos

lucros (MALHOTRA, 2006).

Portanto, foram desenvolvidos os seguintes objetivos de pesquisa com base nos

objetivos do trabalho:

4.1 OBJETIVO GERAL DA PESQUISA

Verificar oportunidades no relacionamento com clientes durante e após o processo de

vendas, evidenciar seus pontos fortes e seus pontos fracos, afim de analisar informações

coletadas e sugerir melhorias visando maior produtividade da equipe de vendas. A pesquisa

irá subsidiar na tomada de decisões para a fidelização dos clientes.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar como a empresa se relaciona com seus clientes

- Mensurar a satisfação do cliente

- Verificar como eles observam a empresa no mercado

- Indicar oportunidade de melhoria no relacionamento empresa-cliente para

aumentar o volume de vendas.



4.3 PÚBLICO DE PESQUISA

A pesquisa com entrevistados foi realizada com uma amostra de clientes da empresa

Acquafort e com os colaboradores da força de vendas.

4.4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa qualiquanti. Primeira etapa qualitativa e segunda etapa

quantitativa.

A pesquisa qualitativa buscou informações em profundidade sobre o entendimento

dos vendedores para verificar se todos têm o mesmo entendimento sobre os processos

internos da empresa. Foi averiguado com 3 níveis de vendedores: Junior, sênior e máster

com o entendimento sobre o processo de venda, simulando uma situação de pedido fechado

com itens em falta, quais as maneiras de solucionar o problema. Também com esta pesquisa

conseguimos entender o que difere um vendedor de outro, não é somente sua carteira de

clientes, mas seu entendimento do produto e processos internos.

Foi verificado como os vendedores utilizam o sistema na parte de relacionamento e

os processos de vendas interno.

Os dados e informações da pesquisa qualitativa foram utilizados como base para

verificação dos fatores principais observados pelos pesquisadores e juntados ao

levantamento teórico a respeito de relacionamento com clientes.

Os resultados analisados permitiram a elaboração da pesquisa quantitativa com os clientes.

O detalhamento a respeito das pesquisas qualitativa e quantitativa é apresentado nas

próximas seções.



4.5 PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa investigou os seguintes pontos do projeto de pesquisa, levando

em consideração o objetivo especifico de verificar como a empresa se relaciona com seus

clientes:

- Canais de relacionamento

- Canais de atendimento

- Oportunidades de melhorias

- Sistema de cadastro de clientes

A pesquisa qualitativa é de cunho exploratório para que possa explorar um problema

ou uma situação para prover critérios e compreensão. Em geral a pesquisa é significativa

em qualquer situação da qual o pesquisador não disponha do entendimento suficiente para

prosseguir com o projeto de pesquisa. (MALHOTRA, 3º EDIÇÃO, P.106).

Nesta etapa serão abordadas a metodologias utilizadas neste projeto. A primeira com

levantamento bibliográfico, que é a busca da problematizacão do projeto de pesquisa a

partir de referencias publicadas, analisando e discutindo as contribuições culturais e

cientificas (CARVALHO, Daniel; CARNEIRO, Rafael; MARTINS, Helen Fernanda Alves;

SARTORATO, Eduardo. Pesquisa Bibliográfica. Goiânia, 16 jun. 2004. Disponível em:

http://pesquisabibliografica.blogspot.com.br. Acesso em 17/05/2017). A segunda em

campo com a coleta de dados “os dados in natura”. Foram observados negociações e

serviços prestados para os clientes, também houve pesquisa bibliográfica em conjunto com

materiais escritos/gravados que continham informações já elaboradas e publicadas por

outros autores. Também foi realizada entrevista com o diretor comercial que contribuiu com

sua experiência com mais de vinte anos no setor.

Os pontos abordados na pesquisa qualitativa envolveram os processos de marketing,

história da empresa, produtos fornecidos, marcas trabalhadas, concorrentes e a pesquisa

preliminar com vendedores. Todos esses dados foram coletados em entrevistas pessoais

com vendedores e os dirigentes por meio de questionários abertos e perguntas adicionais

conforme a necessidade de informações adicionais, uma percepção do entrevistador.



4.5.1 DADOS COLETADOS NA PESQUISA QUALITATIVA:

Foi realizado uma pesquisa qualitativa com os vendedores para analisar o grau de

entendimento perante os processos de internos da empresa.

4.5.2 PROCESSOS DE MARKETING

Os processos de marketing da empresa se limitam ao contato direto com o cliente na

cotação até o fechamento da venda.

As vendas são realizadas através da prospecção de novos clientes, ou contato do

vendedor com os construtores, mas não há critérios de prazos para retorno.

4.5.3 HISTÓRIA

O intuito de iniciar um trabalho no ramo das vendas de materiais elétricos

inicialmente foi para fazer vendas e repasses. Não focando em estoque e com apenas um

escritório, no negócio participava o proprietário sua esposa e seu irmão.

Sentindo que haveria futuro, começaram aos poucos ter uma confiança a mais e a partir

disto começou a haver necessidade de estoque para atender os clientes a pronta entrega.

Após alguns anos começaram a serem contratados os primeiros vendedores que

consequentemente aumentaram a receita da empresa. Foi então que decidiram aumentar o

mix de produtos comercializados, partindo para materiais hidráulicos, prevenção de

incêndios, louças e metais. Com isto foi ampliado as instalações da empresa.

Logo começaram a parceria com a Akros que hoje chama-se Amanco. A atualmente

são um dos maiores distribuidores Amanco do Brasil, atendendo em nível de território

nacional.



4.5.4 PRODUTOS FORNECIDOS PELA ACQUAFORT

A empresa fornece a linha completa de materiais hidráulicos, prevenção de incêndio,

elétricos, infraestrutura, impermeabilizantes, metais, louças, produtos químicos e

ferramentas.

4.5.5 MARCAS TRABALHADAS

A Acquafort trabalha com grandes marcas disponíveis no mercado, é um dos

principais distribuidores Amanco do Brasil. Além do que, a empresa trabalha também com

seguintes fornecedores:

Deca, Tigre, Docol, Apolo, Fortelev, Fiori, Incepa, Mipel, Bakof, Lorenzetti, Delta,

Tramontina, Vonder, Schneider e outras.

4.5.6 ACQUAFORT NO MERCADO

A Acquafort está entre as maiores empresas do segmento na região sul do Brasil. O

maior cliente em volume de compras da empresa Amanco Mexichen (dados fornecidos pela

Amando Mexichen). Atendendo todo o território nacional com frota própria e parcerias

regionais.

A Acquafort cresceu no mercado representando linhas de PVC de empresas

conceituadas. Atualmente atende seus clientes com linhas elétricas, prevenção de incêndios,

infraestrutura, louças, metais e produtos do gênero.



4.5.7 PRINCIPAIS CONCORRENTES

Os principais concorrentes da empresa atualemnte são: Casa da Conexão, Hydra

Materiais, Strobeletro, Irmãos Abage, este no segmento de materiais de construção para

construtoras.

Seus concorrentes diretos na venda de materiais para construtoras são: Casa da

Conexão, Irmãos Abage e Strobeletro atendendo com a marca Tigre e a Hydra com a linha

Amanco. Todas elas em grandes orçamentos trabalham na forma de repasse, apenas o Irmão

Abage tem uma estratégia de marketing definida em comparação com a ACQUAFORT, as

outras concorrentes ainda não possuem uma estratégia clara para o consumidor.

4.5.8 SISTEMA DA INFORMAÇÃO

A empresa utiliza um sistema ERP (Enterprise Resources Planning) chamado Everest

para o controle de alguns recursos internos. Esse sistema é utilizado para o controle de

estoque, financeiro e controle de vendas. A empresa utiliza em torno de 15% da capacidade

total do software, ele abrange muitas outras áreas que não estão ativas: Pós-venda.

4.5.9 PESQUISA EXPLORATÓRIA COM VENDEDORES

A seguir serão apresentados uma pesquisa exploratória com três (3) categorias de

vendedores da empresa ACQUAFORT e uma pesquisa qualitativa com os clientes.

Esta pesquisa visa compreender como o vendedor da empresa ACQUAFORT entende o

processo de venda e qual seu grau de conhecimento frente a um pedido fechado com itens

em falta. Essa pesquisa tem o objetivo de especificar o problema da pesquisa quantitativa

(MALHOTRA, 2006).

Vendedor Junior Ivan Borges. Atua no processo interno de vendas: no caso foi

analisado um pedido fechado com itens faltando.

Processo de venda: Primeiro contato venda, orçamento, verificação de produto em

estoque, amostra do produto, ver se o produto realmente atende as necessidades. Estando

tudo nos conformes é fechado o pedido. Após 8 a 10 dias o vendedor liga para o cliente

para verificar se as expectativas do cliente foram supridas, oferece outros produtos do mix

comercializado.

Procedimento do vendedor em pedido fechado com falta de itens: comunica o cliente



que o produto não tem a pronta entrega, e que vai verificar junto a fábrica o tempo de

entrega, e caso o cliente aceite a condição, finaliza-se a venda ou caso contrario fecha a

venda somente o que tem disposição para pronta entrega e oferece uma segunda alternativa

que supra a necessidade do cliente.

Vendedor Sênior Paulo Ramos. Atua no processo interno de venda: caso analisado:

Um pedido fechado com itens faltando.

Processo de venda: primeiro faz o orçamento em sinergia com o produto que tenha em

estoque, o vendedor tenta com isto evitar um problema futuro. Na elaboração do do

orçamento o vendedor comunica ao cliente se existem itens em faltas.

Procedimento do vendedor em relação à: pedidos com faltas e fechados. Se o cliente

exige o pedido inteiro o vendedor solicita ao setor de compras que efetue as compras

necessárias para suprir o pedido, porque o vendedor tem sempre preferência em enviar o

pedido completo em uma única vez. Caso contrário, o vendedor fatura duas notas, uma com

os itens a pronta entrega e outra com itens faltantes. Nestes casos, normalmente não é feito

o pós-venda, devido no passado a empresa ter tido problema de entrega não tem o hábito.

Vendedor Master: Lourdes. Atua no processo interno de vendas: O caso analisado foi

um pedido fechado com itens faltando.

Via contato telefone, a vendedora já comunica a falta ao cliente e o prazo de entrega do

pedido complementar dos itens faltantes, pergunta a urgência da necessidade, oferece um

produto similar que atenda da mesma maneira, procura saber onde é a obra, localização para

saber o prazo de entrega. Segundo a vendedora o próximo passo, é negociar condições de

pagamento, preferencialmente curto prazo e sempre deixa uma margem no preço e nas

condições de pagamento. Após a entrega num prazo médio de três dias, a vendedora entra

em contato com o cliente para passar o feedback final da negociação.

4.6 PESQUISA QUANTITATIVA

A pesquisa foi aplicada com uma amostra de 235 clientes ativos que foram



selecionados aleatoriamente.

A pesquisa quantitativa investigou os seguintes pontos do Projeto Integrador:

● Satisfação dos clientes

● Oportunidades de melhorias

A pesquisa que foi desenvolvida, é descritiva, ou seja, foram verificadas informações

respondidas pelos clientes para que sejam levantados pontos fracos da empresa, pontos

fortes e oportunidades de melhoria.

As escalas ordinais tornam-se extremamente úteis para medir opiniões subjectivas

sobre as qualidades de certos atributos, cuja medição objectiva é impossível. Ao perguntar a

um consumidor qual a sua opinião sobre o grau de satisfação do serviço/produto atendido

pela Acquafort.

As respostas as questões podem ser resumidas numa escala ordinal, com cinco

categorias, vulgarmente conhecida por escala de Likert.

O método quantitativo a ser utilizado para a pesquisa de satisfação será o método

desenvolvido por Reichheld (2003), o NPS. Segundo esse autor o método permite

flexibilidade e confiabilidade nos seus resultados.

O método consiste em uma escala utilizada de 0 a 10 que será a nota atribuída pelo

cliente. A ferramenta visa o objetivo de realizar a mensuração e a quantificação do grau de

satisfação e fidelidade dos clientes de qualquer tipo de empresa, com a seguinte fórmula:

Net Promoter Score = % CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES

DETRATORES = %NPS.

4.6.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA

A empresa Acquafort tem, em seu cadastro, milhares de clientes ativos e aqueles que



não compram há algum tempo. A pesquisa procura entender a opinião de uma amostra dos

clientes ativos, pois esses têm mais contato com a equipe e ainda conseguem lembrar dos

detalhes sobre o atendimento. Segundo Melhotra (2006), entrevistar elementos que tenham

maiores chances de lembrar das informações pesquisadas trazem resultados mais confiáveis

à pesquisa. Portanto, foram verificados aproximadamente 1956 clientes ativos, ou seja,

clientes que compraram nos últimos 6 meses.

A técnica utilizada é de amostragem aleatória simples, em que todos os elementos

têm a mesma chance de serem selecionados (MALHORTRA, 2006). Nesse sentido com

uma população de 1956 clientes ativos, foi estimada uma amostra de 235 clientes com um

erro amostral de 5% e margem de confiança de 95%. O esboço do questionário pode ser

verificado nos apêndices:

Apresentada metodologia de pesquisa relataremos alguns dados coletados preliminarmente

e passaremos a identificar indícios de problemas e gargalos na empresa.

4.6.2 EXECUÇÃO E ANÁLISE DAS PESQUISAS REALIZADAS COM CLIENTES

Nesta etapa de execução e análise das pesquisas realizadas com clientes serão

apresentados alguns dados obtidos durante a investigação. Os complementos dos dados

obtidos podem ser observados na seção dos anexos.

4.6.2.1 RESULTADO DA PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa foi realizada com o intuito de coletar informações sobre o relacionamento

empresa-cliente visando levantar as necessidades e os pontos positivos e negativos da empresa, e

com isto apresentar soluções de melhorias nos atendimentos e serviços oferecidos. Um dos métodos

utilizado na apuração foi o NPS (Net promoter score) no qual visa a mensuração da satisfação e

fidelidade do cliente.

Pergunta 1
A Acquafort é acessível e bem localizada?



Levando em consideração este gráfico, pode-se notar que a localização é bem vista e

acessível, e agrada 45,5 % dos seus clientes. Outra fatia de 23,9 % mostra que a localização é

indiferente visto que a maioria das vendas é feito por televendas e a entrega é feita onde o cliente

solicita.

16,9% dos clientes consideram a localização como bom. Os demias clientes somam 13,9% e

consideram a localização é ruim e muito ruim.



Pergunta 2
A Localização da loja é importante para as minhas compras?

Nota-se que para 36,6% dos clientes a localização da loja pouco interfere para a compra,

chegamos a está conclusão visto que a maioria das vendas são fechadas via televendas e os pedidos

são entregues conforme solicitado. Pelas mesmas razões 22,10% e 17,03 % consideram nada

importante e indiferente a localização.

Já 15,5% e 8,5% consideram a localização muito importa e bem importante, que representão as



vendas realizadas na loja da empresa.

Perguntas 3
O preço praticado pela Acquafort é um diferencial?

57,7% consideram o preço um diferencial da empresa. Os 18,03% que consideram o preço

nada diferenciado, pois também compram em empresas que atuam no mesmo ramo de atividade. Já



9,9% e 14,28% consideram igual e pouco diferenciado respectivamente.

Pergunta 4
A Acquafort procura conhecer minhas preferências, duvidas ou sugestões?

Nota-se que a empresa não tem um relacionamento estreito com o cliente, visto que a

grande maioria dos clientes 35,6%, informaram que a empresa não procura saber sobre suas



preferências, duvidas ou sugestões.

Pergunta 5
O contato do vendedor após a venda fideliza o cliente?



A maioria dos clientes consideram que o contato com o cliente após a finalização da venda,

aproxima o cliente da empresa.

Pergunta 6
A Acquafort recompensa minha fidelidade?



Neste gráfico 49% apontam que a empresa Acquafort, não recompensa a fidelidade do

cliente. E que apenas 9,3% são recompensados de alguma forma por sua fidelidade.

Pergunta 7
Encontro tudo que necessito na Acquafort?



Nota se que a grande maioria dos clientes encontra a maioria dos itens desejados na Acquafort.

Pergunta 8
Promoções são importantes para eu comprar mais?



62,9% dos clientes afirmam que o preço dos produtos é fundamental para fechar venda,

promoções são importantíssimas para manter rotatividade de cliente na loja. Para 27,1% as

promoções pouco influem na quantidade de compra.

Perguntas 9
As empresas concorrentes entram em contato para verificar o seu grau de satisfação?



Para 62% dos clientes entre indiferentes e que nunca foram contactados a concorrência

nunca entrou em contato, o que se vê como uma oportunidade ampla a ser preenchido pela Aquafort

fazer o diferencial.

Pergunta 10
Sou informado sobre produtos ou serviços novos?

Observa se que 37,1% dos clientes pesquisados nunca foram contatados para oferecimento



de produtos e serviços, um terço é uma quantidade muito grande de clientes ignorados. O restante

de clientes divididos entre indiferente, quase sempre e quase nunca, só mostra que também há

espaço a ser preenchido.

Pergunta 11
Os produtos encontrados na Acquafort atendem minhas necessidades?



Nota se que o mix de produto na sua grande maioria atende as necessidades dos clientes.

Pergunta 12
Os produtos são entregues nas datas e conforme combinado com o cliente?



Pergunta 13
A Acquafort é honesta com seus clientes?



Pergunta 14
Compro com a Acquafort sempre pela qualidade dos produtos?



Pergunta 15
Gostaria de ser informado sobre eventos / treinamentos fornecidos pela Acquafort em parceria com
grandes indústrias nacionais?



Nota se que grande parte dos clientes tem grande interesse em participar dos eventos

Promovidos pela Acquafort, se forem realizados, com isso a consequência de estreitar o

relacionamento com o cliente.

Pergunta16.
O quanto você recomendaria nossa empresa para um amigo/familiar/conhecido?
63 de 0 a 6
89 de 7 a 8
62 de 9 a 10



Quadro 6 – NPS. Fonte:
npsmachine.tracksale.co,2017.

O resultado da pesquisa NPS foi de “0” se encaixando na zona de classificação como

empresa em aperfeiçoamento de acordo com as zonas de classificações.



Pergunta 17.

O que faria melhorar sua nota?

Rapidez na solução dos problemas = 12.7%

Atendimento dos vendedores = 26.3%

Preço = 19.2%

Qualidade = 9.9%

Promoções = 18.3%

Variedade = 13.6%

5.0 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

O diagnóstico empresarial é uma metodologia de avaliação de empresas

https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-diagnostico-empresarial


que possibilita uma análise aprofundada das principais áreas de gestão de um negócio. Com

um entendimento mais profundo da organização, é possível resolver problemas de maneira

prática e direcionada para o que realmente importa e sem gastar tempo com itens pouco

relevantes.

Foi possível apontar alguns problemas que permeiam o a área comercial.

● Contato com o cliente após a venda

● Recompensas a fidelidade

● Aviso de promoções e produtos

● Conhecimento sobre o cliente

● Sistema de informação subutilizado

● Conhecimento sobre os mix de produtos comercializados

5.1 CONTATO COM O CLIENTE APÓS A VENDA.

Conforme a pergunta 5 do gráfico foi diagnosticado que a força de vendas não tem o

hábito de um modo geral de entrar em contato com o seu cliente após a vendas realizadas.

5.1.2 RECOMPENSAS A FIDELIDADE

Foi detectado pelo gráfico da pergunta 6 que o contato após a venda tem grande

influência da fidelização de clientes com 54,5% dos clientes.

5.1.3 AVISO DE PROMOÇÕES E PRODUTOS

Por parte da empresa não há uma forma pré-determinada de envio de promoções ou

ofertas. De acordo com a pergunta 8 dos gráficos 62,9% dos clientes relatam que as



promoções são importantes para efetuar novas compras.

5.1.4 CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE

Devido a alta rotatividade do departamento comercial os vendedores que assumem a

carteira não têm conhecimento sobre o cliente/empreendimento, assim o vendedor não

consegue atender o cliente da melhor maneira possível, portanto não consegue maximizar

seus resultados.

5.1.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SUBUTILIZADO

O sistema Everest usado pela empresa é amplo em vários aspectos que possibilita o

acompanhamento de vários processos da empresa. A empresa atualmente está utilizando

somente 15% da sua capacidade total, com a implementação do pós-venda na empresa o

sistema conseguira acompanhar os processos de relacionamento.

5.1.6 CONHECIMENTO DO MIX DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS

Analisamos o gráfico da pergunta 11 que aponta que 30% dos clientes não encontram

o que procuram na empresa e em conversa informal com os vendedores e dois clientes que

não encontraram os produtos desejados. As informações trouxeram algumas possibilidades:

1) Os clientes buscam produtos que não são comercializados pela empresa.

2) Os vendedores não têm conhecimento total dos produtos comercializados.

3) O sistema não permite busca eficiente dos produtos.

5.1.7 EQUIPE DE VENDEDORES

Após a entrevista com os vendedores concluiu-se que todos os vendedores

entendem os processos da mesma maneira, o que diferencia de um vendedor para o outro



no volume de vendas é sua carteira de clientes. Não possuem o hábito de praticar o

marketing relacional, com isto foi verificado que a uma grande necessidade de melhorar o

relacionamento com o cliente implementando ferramentas do marketing relacional.

5.2 ANÁLISE SWOT

De acordo com (SILVEIRA, 2001, p. 209) O termo SWOT é a conjunção das palavras

Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunitys (oportunidades) e Threats

(ameaças). Essa análise corresponde à identificação por parte da organização e de forma

integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado

momento, tanto interna como externamente. O modelo SWOT é uma ferramente que

possibilita avaliar o comportamento da organização. Esse modelo é aplicado através de

análises, que fazem à combinação de forças e fraquezas de uma organização, com as

oportunidades e ameaças provenientes do mercado. A análise SWOT foi criada por Kenneth

Andrews e Roland Chriskensen.

A análise SWOT envolve os ambientes interno e externo da empresa, o modelo
trata das forças e fraquezas em dimensões – chaves como desempenho e recursos
financeiros, recursos humanos, instalações e capacidade de produção, participação de
mercado, percepções do consumidor sobre a qualidade, preço e disponibilidade do
produto, e comunicação organizacional. (FERREL et. al., 2000, p. 62)

Internal
Strengths Weaknesses

PREÇOS COMPETITIVOS
GRANDE ESTOQUE
ALTO PODER DE NEGOCIAÇÃO

MARKETING NÃO DEFINIDO
FALTA DE PROGRAMAÇÃO DE PROMOÇÕES
FALTA DE CANAIS COM OS CLIENTES



CONHECIMENTO NO SEGMENTO
BOAS PARCERIAS
QUALIDADE DOS PRODUTOS
COMERCIALIZADOS

NÃO POSSUEM MARKETING DIGITAL

External
Opportunities Threats

DIFERENCIAÇÃO DA MARCA
MARKETING RELACIONAL
ATENDER NOVOS NICHOS DE MERCADO

NOVAS TECNOLOGIAS
CONCORRÊNCIA
POLÍTICA

Quadro 7 – Análise SWOT. Fonte:
Elaborado pelos autores,2017.



Quadro 8 – De vantagens e fraquezas. Fonte:
Elaborado pelos autores,2017.

Quadro 9 – De oportunidades e ameaças.
Fonte: Elaborado pelos autores,2017.



5.3 PROBLEMAS E GARGALOS

Para a realização deste trabalho foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica onde

segundo CARVALHO, Daniel; CARNEIRO, Rafael; MARTINS, Helen Fernanda Alves;

SARTORATO, Eduardo. Pesquisa Bibliográfica. Goiânia, 16 jun. 2004. Disponível em:

http://pesquisabibliografica.blogspot.com.br. Acesso em 26/03/2017. Uma boa definição do

que seria a pesquisa bibliográfica é a busca de uma problematização de um projeto de

pesquisa a partir de referências publicadas, analisando e discutindo as contribuições

culturais e cientificas. “A pesquisa bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente

como constituir-se no passo inicial de outra pesquisa” Andrade (2003, p.126), no caso seria

a pesquisa exploratória, neste caso, 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”.

Problemas identificados:

● Sem ação de pós-vendas

● Faltam canais de suporte ao cliente

● Sem políticas de relacionamento com o cliente

● Subutilização do sistema no relacionamento com os clientes

Ponto de estrangulamento, gargalo ou restrição é uma designação do componente que

limita o desempenho ou a capacidade de todo um sistema, que se diz ter um estrangulamento

(Chase et al., 1995, p. 842). Trata-se de uma derivação metafórica do gargalo de uma

garrafa, na qual a velocidade de saída do líquido é limitada pela dimensão do gargalo.

Gargalo identificado:



● Falta de comunicação efetiva entre os setores de compras, lançamentos de

notas e vendas acarretando em materiais em estoque sem cadastro/lançamento

e pedido de fábrica sem ordem de compra.

● Resistência por parte dos vendedores que enxergam os processos de melhoria

como burocracia desnecessária.

6.0 PROPOSTA DE CONSULTORIA

Foram identificadas oportunidades de melhoria na empresa, na área de

relacionamentos e atendimentos. Com isto serão feitas sugestões para a melhoria destas

oportunidades.

Acredita-se que com as melhorias que serão sugeridas com a coleta de dados a

Acquafort tem grandes chances de se destacar dos seus concorrentes, agregando valor a sua

marca, e se tornando a marca referência dos consumidores de materiais de construção.

Vários aspectos estão sendo analisados nesta consultoria, que se encontra em fase de coleta

de dados. Quando estiver pronto serão formuladas as propostas de melhorias para a

empresa, na área de relacionamento com o cliente. Hoje as empresas estão cada vez mais

investindo em relacionamento, visando atender seus clientes da melhor forma possível,

assim fazendo com que este cliente faça o marketing da empresa para seus conhecidos.

● Implementar um processo de pós-venda visando aumentar o faturamento

● Habilitar função pós-venda no sistema

● Pesquisa de satisfação continua (NPS)

● Workshop

6.1 PROCESSO DE PÓS-VENDA

O processo de pós-venda é realizado depois da última experiência do consumidor com

o produto ou serviço. Em certo tempo, a empresa entra em contato com o cliente para saber

sua percepção sobre o atendimento, o tempo de espera, qualidade do produto ou serviço

prestado, a iniciativa do funcionário em suprir suas necessidades e algumas vezes o preço



cobrado, serão todos mensurados através e um questionário que será executada pelos

vendedores e administrada pela gerencia comercial da Acquafort. Essa estratégia tem ajudado

muitas empresas a mapear seus processos e assim diminuir a insatisfação de seus clientes.

O processo de pós-venda será realizado da seguinte forma: A própria força de vendas

da Acquafort ficará responsável pela execução da pesquisa de pós-venda através de um script

em forma de conversação pré-determinado com a ativação da função de pós-venda do

sistema. O treinamento e as perguntas foram pré-determinadas em conjunto com a diretoria da

empresa.

As empresas sentem a necessidade de se organizar para atingir um melhor

desempenho no mercado. Para isso, as organizações dão grande importância aos processos

que são meios de agregar valor aos seus produtos.

Sendo que o a satisfação do cliente tem que acontecer desde o momento do

primeiro contato ate após a realização dos serviços prestados. Buscamos identificar os

processos envolvidos no departamento de pós-venda e que influenciam diretamente na

satisfação do cliente.

Os resultados obtidos com a pesquisa foram favoráveis, pois trazem benefícios e

satisfação fortalecendo o elo entre a empresa e seus clientes.

O pós-venda tem como função garantir esta satisfação, fidelizando clientes e divulgando a

boa reputação da empresa para outros possíveis compradores. O principal objetivo do

serviço pós-venda é assegurar que o cliente consiga maior proveito e valor por sua

compra, compreendendo o valor como a relação entre os benefícios recebidos pelo

produto e o preço pago pelo bem, diferenciando-se de seus concorrentes para ganhar a

lealdade de seus clientes. Com produtos cada vez mais complexos e mais sensíveis a

necessidade de serviços especializados tornou-se imprescindível para assegurar a

reparação confiável dos produtos adquiridos.

Segundo (KOTLER APUD SERAFIM 2006), se o cliente estiver satisfeito, ele

ainda pode falar mal do atendimento, porque o que se procura hoje é a alta satisfação do

consumidor, melhorando cada vez mais na entrega, no atendimento, na atenção dada. Para

se ter esses dados seria necessário um enorme questionário para avaliar e mesmo assim

encontrar algum consumidor altamente satisfeito na hora do preenchimento do

questionário e em outra vez estava apenas satisfeito com o atendimento, o qual ainda se

torna difícil à avaliação desses níveis.

O que leva um cliente a comprar são vários fatores, desde aspecto financeiros até



psicológicos: produtos e serviços de qualidade, preço percebido como justo, condições de

pagamento consideradas ideais, cumprimento de prazos e compromissos assumidos pela

empresa, disponibilidade de serviços/produtos, entrega adequada, descontos e ofertas

especiais, facilidade de compra e, diálogo e facilidade de acesso e atenção.

Segundo (KOTLER 1998, P.53) “satisfação é o sentimento de prazer ou

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou

resultado) em relação às expectativas das pessoas”. É importante ressaltar que nada

garante que um consumidor satisfeito recusará as ofertas da concorrência. Já um

consumidor fiel pensará duas vezes antes de trair. A nova concorrência é toda baseada nos

aspectos das necessidades do novo consumidor. As necessidades dos consumidores nunca

mudam, e os consumidores de hoje dispõem de mais opções e de mais oportunidades para

escolher. Para (KOTLER 1998,), “os consumidores estimam qual oferta entregará maior

valor”. “Formam então, expectativas de valor que são limitadas pelo custo, conhecimento,

mobilidade e renda”. A satisfação do consumidor, bem como sua consequente recompra,

dependerá desta expectativa ser ou não superada. Assim, a satisfação é função da

avaliação, feita pelo consumidor, das diferenças entre expectativas e o desempenho

percebido de um produto após o consumo. Conforme (VIANA E ZANA 2011), clientes

satisfeitos provocam menos estresse. São poucos os que, tendo que lidar com um cliente

insatisfeito, não conhecem as pressões que tais situações causam; clientes satisfeitos

tomam menos o nosso tempo. Lidar com queixas e problemas pode consumir muito tempo

e eles sempre surgem quando estamos mais ocupados; clientes satisfeitos falam de sua

satisfação a outras pessoas, o que amplia a boa reputação da empresa; clientes satisfeitos

trazem satisfação ao trabalho e podem ajudar a motivar a equipe da organização.

O sistema utilizado pela empresa é o Everest e tem a possibilidade da função

pós-venda, mas não está ativa, vamos ativar o link no sistema, alimentar o sistema com as

perguntas que serão feitas para os clientes, definido o prazo para ligação que será de três

dias após a entrega. O sistema apontara para o vendedor qual será o cliente a realizar o

pós-venda, os vendedores ficaram responsáveis pela execução do pós-venda

“questionário”.



Quadro 10 – Fluxograma do processo de
pós-venda.

Fonte: Elaborado pelos autores,2017.

As perguntas que serão colocadas no sistema para a execução do pós-venda.

processo do pós-venda, será efetuado pelo próprio vendedor por telefone ao cliente, após

um prazo de três dias da compra realizada, ele levantará algumas informações que o

ajudaram numa próxima compra.

1- A mercadoria chegou no prazo estabelecido?

2- O pedido solicitado foi entregue totalmente?

3- Todos os itens adquiridos na compra foram entregues?

4-- As condições de pagamento foram respeitadas conforme o combinado?

5- Gostaria de saber sobre promoções e campanhas da Acquarfort?

6- Você poderia me indicar algum contato comercial para que eu possa criar novo

relacionamento?

As coletas de informações dos clientes devem dar subsídio para ações de melhoria.

Para isso sugerimos o seguinte processo de análise:

1) Compilação dos dados das pesquisas de satisfação (relatório).

2) Caso seja necessário, entrar em contato com alguns respondentes para melhor

compreensão do resultado.

3). Discutir pontos fortes e problemas da pesquisa (diretoria e vendedores).

4). Criar ações de melhoria em equipe com uma agenda de implementação.



6.2 HABILITAR FUNÇÃO PÓS-VENDA NO SISTEMA

O sistema utilizado pela Acquafort é o Everest (ERP), que possui um módulo

desabilitado de pós-venda. O sistema de gestão de pós-venda ativará algumas funcionalidades.

Uma delas é o controle de feedbacks. A ferramenta permite um gerenciamento de clientes que

deram feedbacks e o controle dos negócios realizados por meio do cadastro do cliente. O

sistema indica os clientes com maior afinidade às novidades da empresa como produtos novos

ou oportunidades em produtos que normalmente são procurados por determinado cliente.

Com a ativação do módulo de pós-venda no sistema a empresa conseguirá fazer o

acompanhamento de vendas e o grau de eficiência do processo de vendas.

Com os resultados obtidos com o módulo ativado a organização conseguirá mensurar

as falhas e acertos nos processos.

E-mail markeriting: O e-mail marketing pode ser utilizado para tratar temas

introdutórios ou mais densos e complexos, de acordo com os interesses de quem vai

recebê-lo. No caso da empresa: promoções, novos produtos e um canal de relacionamento no

qual pode-se apresentar sugestões de melhorias e reclamações.

6.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO CONTINUA (NPS)

O método NPS será utilizado pelo gerente após o fechamento das vendas mensais.

O gerente de vendas deverá usar uma amostra de 10% do total de vendas de cada

vendedor aleatoriamente, entrando em contato com os clientes e aplicando o NPS.

Com isto o gerente conseguirá mensurar o grau de satisfação dos clientes perante o

atendimento realizado pela equipe de vendas.

6.4 WORKSHOP

O Workshop tem como principal característica de possibilitar o entendimento do

impacto da personalidade e da memória nos impulsos de comportamentos dos consumidores,

para colaborar o desenvolvimento de potencial. Serão evidenciadas algumas técnicas de

relacionamento para melhorar as possibilidades: Workshops em parcerias com os seus

principais fornecedores voltando tanto para o ambiente interno (área comercial) da empresa

quanto para o ambiente externo (clientes).



7.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este trabalho buscou a realização de uma consultoria comercial na empresa Acquafort.

Para isso foram verificadas as informações relevantes sobre o tema dentro da empresa por

meio de uma pesquisa exploratória, conforme objetivo 1. Nesse ponto foi verificada uma

deficiência relacionada ao contato com os clientes. Os vendedores realizam a venda, mas não

têm processos para oferecer novos produtos e gerar novos negócios para a empresa, por outro

lado, a empresa investiu em um sistema interno completo que possui ferramentas de gestão de

cadastro e pós-venda.

Para coletar informações dos clientes, foi realizada uma ampla pesquisa quantitativa

com objetivo de verificar quais os pontos poderiam melhorar e quais ferramentas e processos

poderiam ser implementados para melhorar o relacionamento com clientes e gerar mais

negócios. Esse ponto foi determinado pelo objetivo 2 da pesquisa.

Os resultados demostraram a necessidade de ações após a venda, já que apontaram que

os clientes gostariam de ser avisados de promoções (pergunta n. 6) e gostariam de ser

recompensados pela sua fidelidade. A pesquisa também apontou que a empresa não costuma

se preocupar com as preferências dos clientes e não entram em contato após a venda.

Para cumprir o objetivo 3 do projeto, foram verificados os resultados da pesquisa e

comparados com a teoria. Foram encontradas lacunas importantes na área comercial da

empresa relacionadas principalmente ao relacionamento entre cliente e empresa. Essa etapa

permitiu a realização do diagnóstico e a sugestão de uma proposta de consultoria.

Os problemas encontrados são de características de uma empresa familiar, que ganhou

mercado muito rapidamente e não se adequou a alguns processos internos necessários.

Levando em consideração estes problemas nota-se que isso não tem afetado diretamente a

satisfação dos clientes, mas nota-se que isto é visto claramente por parte da equipe comercial

que verifica a perda de negócios.

As propostas sugeridas neste projeto, de acordo com o objetivo 4, foram alinhadas às

solicitações do proprietário da empresa que são: relatos dos problemas encontrados por parte

dos clientes, opinião sobre o atendimento integral, criticas ou elogios por parte dos clientes.

Levando em consideração as pesquisas qualitativa e quantitativa que foram realizadas

com os clientes e a equipe de vendas, nota-se que existe espaço para implementação de um

processo de pós-venda e a utilização do sistema da empresa, função pós-venda, que está

subutilizado.



A aplicação do sistema CRM e o processo de vendas permite que a empresa realize o

acompanhamento de vendedores, clientes e implemente ações com maiores chances de

sucesso por meio de promoções, e-mail marketing e contato telefônico. Já que o sistema

direciona as ações mais apropriadas ao comportamento de compra de cada cliente.

Nesse sentido, o estreitamento do relacionamento entre ambos empresa e cliente,

proporcionará maior potencial na melhoria do relacionamento e consequentemente o aumento

nas vendas.

Devido às limitações de tempo encontradas por parte dos proprietários da empresa, as

mudanças precisam ser implementadas aos poucos, porém, há sinalização da empresa para

executar as ações começando pela aplicação do formulário de pesquisa de pós-venda, o

processo para alimentação do CRM e treinamento de vendedores.

Interessante ressaltar que as ações sugeridas geram um custo baixo para a empresa, já

que não é necessário realizar aquisições de software ou contratação de funcionários. As

melhorias podem ser implementadas somente com a utilização da estrutura atual da empresa.

Por outro lado, as questões dos gestores indicam que a empresa não sabia como iniciar o

processo de mudança. A consultoria trouxe direcionamento a essas questões e aprofundou-se

nos processos de relacionamento com clientes.

Conclui-se que com o relacionamento feito de forma efetiva, a empresa conseguirá

entender as necessidades e anseios do cliente, resultando assim em melhores resultados. O

trabalho final de conclusão foi executado, superando as expectativas esperadas com também

as geradas durante o estudo.
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