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“O insucesso é apenas uma oportunidade

para recomeçar de novo com mais inteligência”.

Henry Ford
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RESUMO

Este projeto integrador tem por finalidade pesquisar, coletar e apurar informações

sobre a atual situação nos processos de marketing da empresa Star News BMW

Motos. Mostrar oportunidades de melhorias alinhadas com as expectativas da

empresa em relação ao projeto, e apresentar propostas de solução satisfatória.

Durante a realização desse trabalho foi definido e aplicado questionários

quantitativos e qualitativos, para então, compreender como a empresa é orientada

para o mercado, como realiza seus fluxos de atendimento, e também entender como

o processo de comunicação ocorre entre clientes e canais existentes. Com base no

diagnóstico realizado, são sugeridos processos para melhorias em seu fluxo

comercial aprimorando seu atendimento em todos os canais utilizados e também em

seu marketing interno (endomarketing).

Palavras-chave: Orientação para Mercado, Comunicação, Atendimento, Marketing.
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ABSTRACT

This integrative project aims to research, collect and gather information on the

current situation in the marketing processes of Star News BMW Motos. Show

improvement opportunities aligned with the company's expectations regarding the

project, and present satisfactory solution proposals. During this work, quantitative

and qualitative questionnaires were defined and applied, so as to understand how

the company is market oriented, how it performs its service flows, and also to

understand how the communication process occurs between existing customers and

channels. Based on the diagnosis made, we suggest processes to improve your

business flow by improving your service in all channels used and also in your internal

marketing (internal marketing).

Keywords: Market Orientation, Customer Service, Communication, Marketing.
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1 INTRODUÇÃO

A competição característica natural do mundo dos negócios estimula o

desenvolvimento constante das organizações. A busca por melhorias é contínua,

sempre visando criar e destacar as vantagens competitivas da empresa frente aos

concorrentes. A necessidade de inovar e transformar para se adaptar às mutações

do ambiente torna a atuação das pessoas determinante para o desempenho e

resultado. O trabalho da consultoria objetiva atuar nas necessidades da empresa,

então é preciso compreender, os seus pontos fortes e fracos e as suas

oportunidades, ameaças, e também quais são as reais expectativas com o projeto

de consultoria.

Este projeto visa à aplicação de consultoria na empresa Star News BMW

Motos, uma revenda do segmento automotivo que comercializa os produtos da

montadora BMW MOTORRAD, sua principal mercadoria é a venda de motocicletas e

acessórios da marca a diversos clientes, a empresa fica localizada no bairro

Rebouças em Curitiba- PR. 

A finalidade deste trabalho é detectar problemas e/ou melhorias no âmbito

do marketing da empresa, avaliar a viabilidade de ações que ajudem na percepção

de orientação para o mercado, sua capacidade em obter informações, gerir,

comunicar seus colaboradores e atuar de forma rápida mediante mudanças que

ocorrem em seu modelo de negócio. E Implementar ações estratégicas de marketing

na organização e mensurar os resultados obtidos.
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2 OBJETIVO, METAS, EXPECTATIVAS DO PROJETO E CLIENTE

O objetivo principal dessa consultoria acadêmica é identificar problemas

e/ou oportunidades no âmbito da área de marketing na empresa Star News BMW

Motos localizada na cidade de Curitiba/PR.

Segundo Kotler (2000), o marketing é um processo em que os indivíduos e

grupos são atraídos até uma organização para adquirir algo que desejam ou

necessitam através da criação, oferta e livre negociação de produtos, serviços ou

resultados, o que gera valor entre a empresa e o mercado consumidor. Uma

adequada gestão de marketing são elementares para a organização que deseja

ampliar seus negócios.

A partir dessas concepções, o recente estudo buscou realizar um

diagnóstico de marketing, analisando os setores/departamentos responsáveis pelo

tema existentes na organização Star News BMW Motos, com a tarefa de mesclar e

combinar atividades de marketing a fim de maximizar os efeitos individuais e

coletivos.

Sendo assim, as metas são:

1º Analisar o processo de marketing da organização, visando levantar

possíveis problemas e/ou oportunidades.

2º Identificar e qualificar as ações de marketing utilizadas pela empresa.

3º Implementar ações estratégicas de marketing na organização e mensurar

os resultados obtidos.

No que concerne a expectativa da empresa avaliada, foi realizada uma

reunião com um dos proprietários e responsável pelas operações, e através de uma

conversa informal com perguntas abertas, o mesmo explanou as principais

dificuldades da organização. Com a finalidade de identificar sua ótica sobre a

proposta do projeto e consequentemente o alinhamento com o objetivo da

assessoria, foi elencado as seguintes expectativas:

● Obter novos métodos e técnicas para aplicar em Marketing;

● Criar valorização com a marca na comunicação com seus

clientes internos e externos;

● Buscar maior Visibilidade para seu negócio;
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● Conquistar resultados práticos, que por consequência acresça

rentabilidade na operação;

3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Kotler (1967) definiu marketing sendo: "Um processo social e gerencial pelo

qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação,

oferta e troca de produtos de valor com outros."

Diante dessa definição, a cada dia que passa, o marketing vem ocupando

cada vez mais espaço e importância dentro das organizações, ele concentra a

inteligência competitiva e estratégica da empresa, analisando todo o mercado,

desde os seus pontos fortes e fracos, suas ameaças e oportunidades, e

principalmente elaborar estratégias para atender a necessidades e desejos dos seus

clientes. Dessa forma o escopo e abrangência desse estudo são a área de

marketing, suas atividades, ferramentas, ações e estratégias.

Em toda análise, a função mais importante da equipe é buscar por

informações coerentes com a realidade, apontar pontos de atenção e opções de

correção ou melhorias.

Este trabalho será realizado pelos discentes do curso de Gestão Comercial

da Faculdade Esic - Business & Marketing School, sendo eles: Geizeane de Cezaro,

Herika Cristina, Maiara da Rosa, Sandra Pacheco e Vinicius Ribeiro Lima. Para

elaborar o trabalho percebeu-se a necessidade de estruturar o trabalho e dividir as

responsabilidades entre cada um dos membros, conforme quadro abaixo:

QUADRO 1 - EQUIPES, PAPÉS E RESPONSABILIDADES
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO

Na busca de um sucesso sustentável o planejamento é fundamental, e

nessa etapa, é imprescindível detectar quais são os aspectos penosos do projeto.

Tais fatores devem ser considerados e jamais negligenciados para o alcance do

objetivo traçado e dos resultados desejados, assegurando o sucesso da consultoria.

Analisando o presente projeto, foram identificados os seguintes

fatores críticos de sucesso:

● Suporte da Diretoria: sem o apoio do corpo diretivo não é possível

obter as informações relevantes, e considerando que o projeto é uma consultoria, o

apoio e a abertura de informações são fundamentais para que a equipe faça uma

análise crítica e com qualidade.

● Engajamento dos funcionários: a parceria e o bom relacionamento

com os colaboradores são determinantes, pois afeta diretamente a implementação

das sugestões e por fim, a entrega final do projeto com qualidade.
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● Organização Flexível e Tempo: Após reuniões, formalização,

apresentação de proposta com possíveis soluções aos sintomas ainda

genericamente obtidos, e a aceitação muito positiva pelos proprietários da

organização. Entende-se como um possível ofensor a flexibilidade, relacionada ao

tempo e disponibilidade dos responsáveis, e também ao desprendimento em

amparar a equipe responsável pelo projeto nas análises e pesquisas a serem

implementadas.

Para a produção e entrega do projeto se faz necessária conduzir algumas

etapas eleitas como norteadoras durante o processo, sendo elas as seguintes:

● ETAPA 01: Inicialmente realizar uma visita na organização, com a

finalidade de conhecer a empresa, suas operações, processos e identificar

problemas e/ou as oportunidades de melhorias. Por meio de uma entrevista não

estruturada com o sócio proprietário se determina o objetivo, as metas, as

expectativas e define a abrangência do projeto. Nessa etapa é realizada pelos

membros da equipe a divisão de atividades e responsabilidades de cada integrante

do grupo. Em coletividade são descritos os fatores críticos que podem afetar o

andamento do projeto, os meios de comunicação que serão utilizados por todos os

envolvidos no processo de consultoria, a forma que será documentada as

atividades, a previsão de gastos para a elaboração do projeto e também o

cronograma de atividades.

● ETAPA 02: Para uma percepção mais apurada da atual situação da

empresa é preciso realizar um diagnóstico de todas as áreas, cumprindo uma nova

entrevista com o proprietário para exercer uma pesquisa de profundidade. Após a

entrevista são realizadas algumas pesquisas qualitativas e quantitativas. A partir daí

as entrevistas e os dados são tabulados e analisados, para detectar eventuais

adversidades e oportunidades.

● ETAPA 03: É apresentado aos responsáveis os resultados obtidos e

também as possíveis alternativas de melhorias dos processos da empresa, ficando

ao critério da mesma a aplicação ou não destas alternativas.

● ETAPA 04: São analisados os riscos e viabilidade para a

implementação da solução, é elaborado também um plano para execução e criação
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dos indicadores para medir a evolução do projeto, o treinamento dos envolvidos e

integração com os processos são primordial para uma entrega efetiva.

● ETAPA 05: O compromisso de colocar em prática o projeto,

implementar, monitorar os indicadores, mensurar e avaliar os resultados após a

implementação. Também serão realizadas as correções pertinentes, ajustando de

acordo com as necessidades da empresa.

5 PADRÕES DE DOCUMENTOS E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Para garantir a efetividade, desde a elaboração até a implementação e

finalização desta consultoria acadêmica, foi necessário conectar as diversas partes

interessadas, a fim de manter os envolvidos alinhados para atender os objetivos do

projeto. Para tanto foram utilizados os seguintes meios de comunicação:

● Entre os membros da equipe: para assuntos que não necessitam de

registro documental, como trocas de ideias, curiosidades e alinhamentos, será

utilizado o uso do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Para realizar

correções, alinhamento de ideias e estratégias, toda semana os integrantes da

equipe se reúnem na Faculdade ESIC, esses encontros acontecem toda terça-feira

às 19:00 horas, na sala 11, o mesmo dura aproximadamente 2:00 horas. No E-mail

ou compartilhamento de arquivos no G-Drive (Esic): serão utilizados na troca e

manutenção dos textos de pesquisa, relatórios e documentos em geral que

detenham conteúdo prático do trabalho, onde todos devem estar em cópia.

● Entre equipe e orientador: Será via WhatsApp, os encontros para

orientação presencial com a professora orientadora acontecem a cada 15 dias, nas

terças-feiras, no mesmo local e horário, e também google drive (usuários ESIC).

● Equipe e empresa: todas as informações e etapas do projeto serão

formalizadas através de documento, modelo fornecido pela Esic para PI1, e reunião

mensal e na medida que se faça necessária, com os responsáveis para avanço das

etapas, as interações necessárias para informações triviais do dia a dia, serão

mantidas via aplicativo WhatsApp e e-mail.
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6 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PRELIMINAR

Para a extensão e ação do projeto foram necessários investimentos de itens

fundamentais, como transporte para levar os membros do grupo a campo, realização

e apresentação de material físico. O orçamento apresentado é sucinto, dividido

apenas em tópicos para facilitar a compreensão e desprender de informações

supérfluas.

QUADRO 2 - ORÇAMENTO PRÉVIO

Itens PI1 11ª Sem Total por item

Gasolina
R$50,00 R$50,00

Para visitas à empresa analisada.

Impressão*

R$20,00 R$20,00Pesquisa mercadológica, xerox de material

para consulta.

Total investido R$70,00 R$70,00

*Custos estimados com base no valor de R$ 0,15 por folha impressa/xerocada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Foi realizado um cronograma, para a representação gráfica do tempo que foi

utilizado para a confecção do projeto, e todas as atividades e etapas cumpridas. O

cronograma foi suporte da equipe no gerenciamento e controle do andamento do

trabalho, garantindo a entrega no prazo combinado.

QUADRO  3 – CRONOGRAMA PL1 – STAR NEWS BMW MOTOS

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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7 EMBASAMENTO TEÓRICO

Neste item serão apresentados os conceitos teóricos de marketing, visando

melhor compreensão da equipe sobre os conteúdos. Foram abordados os principais

assuntos teóricos relacionados ao tema, como o Planejamento Estratégico de

Marketing e o Marketing, Orientação para o Mercado (OM), o conceito de Marketing,

Marketing de Serviço, Digital e de Conteúdo, a importância da Comunicação

Integrada de Marketing, endomarketing as Etapas de Pesquisa e o Comportamento

do Consumidor.

7.1 MARKETING

Diante do atual cenário econômico as organizações possuem o grande

desafio de sobreviver no mercado e prosperar financeiramente de forma sustentável,

ou seja, em longo prazo. Com base nesse contexto, o marketing tem desempenhado

um grande papel ao se defrontar com esse desafio, sendo uma filosofia de negócios

capaz de impactar em toda as operações da empresa (MAGALHÃES; SAMPAIO,

2007, p.2).

O marketing é uma estratégia de mercado que visa criar ou adaptar os

produtos, os serviços e os resultados de forma a buscar a satisfação das

necessidades ou expectativas do seu público-alvo, impactando diretamente em sua

qualidade de vida.

O papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas, de
forma a colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo,
proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos
aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da
comunidade em geral. (COBRA, 1990, p. 35).

Também, é importante ao marketing, estar constantemente atualizado de

acordo com as exigências do seu mercado atuante, de ordem competitiva e volátil,

buscando a diferenciação e, por consequência a sua evolução.



20

De acordo com Kotler e Armstrong (2007) o conceito básico do marketing é

os da necessidades humanas, as quais se dividem em necessidades sociais e

necessidades individuais, sendo os desejos as formas que as necessidades

humanas assumem quando são moldadas pelas diferentes culturas e

personalidades individuais. Os desejos são compartilhados entre a sociedade e

quando apoiado pelo poder de compra, tornam-se demandas.

Ainda, os autores ilustram o processo de marketing de uma forma mais

simplificada e de fácil entendimento conforme figura 1:

FIGURA 1 - MODELO DO PROCESSO DE MARKETING

Fonte: Kotler; Armstrong (2007, p.4).

O objetivo do marketing é desenvolver produtos, serviços ou resultados para

assim atingir e satisfazer o seu público-alvo. Visa-se também, criar ideias que se

adaptem ao consumidor, que atendam às suas necessidades e com isso agregar

valor à marca, oferecendo ao cliente diferenciação. Como resultado, cria-se

relacionamentos duradouros, engajamento e aumento da sua participação no

mercado.

Apesar de um profissional de marketing ser essencial para a organização,

deve-se entender que não é somente esse setor que afeta os aspectos da

experiência do cliente:

Todos precisam “pensar nos clientes”, ainda que sejam os designers, os
processadores de dados ou os entregadores dos bens. O marketing como
filosofia de negócios, não podem ser simplesmente um departamento ou
uma atividade separada da organização. Efetivamente, “o marketing precisa
tanto de um comprometimento organizacional muito forte quanto o de um
compromisso individual” quando se trata de atingir a satisfação do cliente.
(MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007, p. 2).
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O marketing é um processo, por isso não pode ser deixado apenas para uma

área específica a sua demanda, pois “envolve a identificação e a satisfação das

necessidades humanas e sociais” (KOTLER, 2012, p. 3).

Entende-se que a compra de um produto ou serviço deve ser tornar uma

troca, onde satisfazer as necessidades, desejos e objetivos do cliente seja uma das

principais estratégias do marketing.

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do
marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço
possa se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira ideal, o marketing
deveria resultar em um cliente dispostos a comprar. A única coisa
necessária, então, seria tornar o produto disponível. (DRUCKER apud
KOTLER, 2012, p. 4).

Estratégia esta, que resulta em agregar valor à marca o onde o cliente

obtenha as melhores experiências de compra e consumo, atraindo, assim, cada vez

mais clientes satisfeitos, que por sua vez, compram novamente e contam a outras

pessoas suas grandes experiências.

Toda empresa precisa sobreviver e obter lucro por meio das vendas, porém,

precisa entender de qual forma fará isso, para obter os melhores resultados. O

marketing não se trata apenas de ações de vendas, grande parte de suas

estratégias ajudam a atrair e converter novos clientes (KOTLER, 2012).

Conclui-se, portanto, que o marketing assume uma função gerencial com o

objetivo de regular a oferta das organizações às necessidades específicas do

mercado, por meio de um conjunto de princípios e ferramentas. Por conseguinte, o

principal papel do marketing é identificar o público-alvo, perceber seus

comportamentos, hábitos e preferências, e implementar meios de comunicação

eficazes ao alcance do público-alvo, permitindo com que a marca ganhe visibilidade

e diminuindo o esforço para venda.

7.1.1 Planejamento estratégico e Marketing

O planejamento estratégico é conceituado como um processo

gerencial que possibilita a organização determinar o caminho, com uma visão
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otimizada na relação da empresa com seu ambiente, também “inclui atividades que

envolvem a definição da missão da organização, o estabelecimento de seus

objetivos e o desenvolvimento e estratégias que possibilitem o sucesso das

operações no seu ambiente” (MEGGINSON 1998, p. 165). Dentro desse conceito,

pode-se compreender a importância de uma estratégia que direciona a empresa,

para que seja possível alcançar seus objetivos, de forma integrada ao seu ambiente

interno e externo.

Segundo Oliveira (1999, p. 42), o "planejamento estratégico é uma

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela

empresa, visando o maior grau de interação com o ambiente". Desta forma,

proporciona à empresa uma visão do futuro, de onde ela está, para onde quer ir e

como irá chegar, criando uma base para que a organização como um todo. Base

esta, que objetiva alcançar suas metas e executar as ações determinadas dentro da

sua missão, a fim de se manter forte no mercado, e prevenir as mudanças que

podem afetar os objetivos da organização.

Ademais, o “planejamento estratégico é a base do planejamento de uma

empresa” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 30). O mesmo compreende adequar à

empresa para que ela consiga alcançar vantagens competitivas diante das

oportunidades do mercado que se encontra em constantes mudanças. É de suma

importância para a organização manter-se inovando, baseando-se na análise e

planejamento estratégico orientado ao mercado, ou seja, a estratégia de orientação

para o mercado (OM).

O objetivo estratégico de marketing é posicionar a organização de forma que

ela possa cumprir eficaz e eficientemente a sua missão. Dentro das estratégias de

marketing cada empresa deve encontrar um plano para sobreviver e crescer em

longo prazo, dentro dos seus objetivos, e recursos disponíveis.

Planejar boas estratégias de marketing é apenas o primeiro passo em
direção ao marketing bem-sucedido. Uma brilhante estratégia de marketing
pouco vale se a empresa não consegue implementá-la de maneira
apropriada (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 44).

Deve-se analisar o ambiente externo e a disponibilidade de recursos, e

através dos dados coletados, desenvolver estratégias de marketing eficientes,
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assertivas e que sejam compreendidas por todos, sendo de fundamental importância

para alcançar os objetivos da empresa, além de auxiliar para um melhor resultado.

Os administradores de marketing precisam trabalhar em estreito contato
com os administradores de outras funções para desenvolver um sistema de
planos funcionais sob os quais os diferentes departamentos possam
trabalhar juntos para atingir os objetivos estratégicos gerais da empresa. A
ideia é “maximizar a experiência do cliente por toda empresa e seus vários
pontos de contato com o cliente. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 28).

Portanto, o planejamento estratégico define a missão e os objetivos,

enquanto que o marketing agrega à estratégia da organização, criando valor a

marca para manter a empresa viva dentro do mercado e na mente dos clientes.

7.1.1.1 Orientação para o mercado

A orientação para o mercado (OM) é considera uma abordagem estratégica,

que se manifestou nas décadas de 1990 e é referência em evolução no marketing,

porém, deve ser adotada não apenas por essa área, e, sim por toda empresa. Na

prática, o departamento de marketing não é o único responsável pela execução,

sendo necessário criar um esforço interdepartamental.

Acredita-se que a empresa deve buscar informações que mostram as

expectativas e comportamento do mercado, preparando ações orientadas para eles,

e implementando entre todas as áreas operativas da organização.

Compreende-se, portanto, que as empresas estão desenvolvendo suas

ações não apenas com base no comportamento do consumidor, mas considerando

também todo seu público estratégico. Desta forma a organização pode alcançar

melhor o seu consumidor implantando ações para satisfazer, neutralizar e perceber

novas oportunidades de mercado (DAY, 2001).

Dias (2004, p.2) contempla que a filosofia empresarial “[...] envolve todas as

funções organizacionais e enfatiza os consumidores, distribuidores, concorrentes,

influenciadores e macro ambiente”. O centro da mudança estratégica nesse conceito

começa dentro das organizações. Logo, um de seus objetivos é encontrar meios de

obtenção de informação relevante ao seu negócio. O primeiro passo é conhecer seu
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cliente e para isso é necessário procurar por fontes diversas de informações

podendo ser externas e internas.

Os autores KOHLI e JAWORSKI (1990) concluíram que a orientação para o

mercado é a filosofia representada pelo conceito de marketing e encontra-se

frequentemente no comportamento dos gerentes e funcionários. Os autores

comentam que, a orientação para o mercado é a geração dentro das empresas, de

inteligência de mercado, pertencente a atuais e futuras necessidades dos clientes, e

que a propagação dessa inteligência entre departamentos possui grande capacidade

de resposta da empresa em relação a ela, sendo mais alta a sua performance de

negócio. Ademais, declaram que uma organização orientada para o mercado é

aquela que possui os três pilares do conceito de marketing. Foco no consumidor,

marketing coordenado e rentabilidade.

Por fim, a orientação para o mercado compreende-se basicamente entre três

elementos, na qual é citada pelos autores a (i) orientação para o cliente, (ii)

orientação para a concorrência e (iii) coordenação interfuncional, considerando dois

critérios de decisão, que é o foco de longo prazo e rentabilidade.

7.1.2 Comunicação integrada de Marketing

A comunicação integrada de marketing tem por objetivo tornar único tudo

que a empresa comunica, para assegurar que a linha de comunicação seja sempre

a mesma, independente do modelo de conteúdo ou canal estabelecido.

Schultz (1993) apud Corrêa (2006, p. 49), aborda o tema da seguinte

maneira:
Comunicação Integrada de Marketing é o processo de desenvolver e
implementar várias formas de programas persuasivos de comunicação com
consumidores e clientes potenciais ao mesmo tempo. O objetivo da CIM é
influenciar ou diretamente afetar o comportamento de uma audiência
selecionada[...]. Em suma, o processo da CIM – Comunicação Integrada de
Marketing começa com o consumidor ou cliente potencial e, então, volta
para determinar e definir as formas e métodos pelos quais os programas
persuasivos de comunicação deverão ser desenvolvidos.

Entende-se, que cada empresa deve estruturar e administrar seus canais de

comunicação com a finalidade e objetivo claro de propagar uma única e exclusiva

mensagem que seja coerente com os seus princípios. E, é de suma importância
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para o marketing integrar as diversas áreas para que se possa criar uma campanha

de comunicação efetiva.

Kotler e Keller (2006, p.570) atribuem o conceito mostrando que a

“comunicação integrada de marketing é uma maneira de ver todo o processo de

marketing do ponto de vista do receptor da comunicação”. Basicamente, é a

evolução da comunicação social, que surgiu, para determinar a integração de todas

as áreas das organizações. Este conceito manifestou-se por uma exigência de

mercado, onde as ações realizadas por intermédio das ferramentas de comunicação

integrada de marketing façam com que, não haja ruídos de interpretação das

mensagens, com objetivo de atingir uma comunicação eficaz.

Compreende-se, portanto, a importância do conceito de Comunicação

Integrada observada por Churchill (2005, p.449) que conceitua a comunicação como

sendo “a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor, de modo

que ambos a entendam da mesma maneira”.

7.1.3 Endomarketing

Para auxiliar o profissional atuante na área, o Marketing é composto por

várias vertentes, dentre elas está o endomarketing, ou “marketing interno” que pode

ser definido como um conjunto de ações estratégicas do Marketing voltadas para o

público interno das empresas, são:

[...]ações de marketing dirigidas ao público interno da empresa ou
organização. Sua finalidade é promover entre os funcionários e os
departamentos os valores destinados a servir cliente ou, dependendo do
caso, o consumidor. Essa noção de cliente, por sua vez, transfere- se para o
tratamento dado aos funcionários comprometidos de modo integral com os
objetivos da empresa (BEKIN, 2004, p.03)

Criado pelo consultor de empresas Saul Faingaus Bekin em 1996 (2012) no

Brasil, este o termo surgiu após a experiência do autor em uma empresa

multinacional. Para ele, o endomarketing visa realinhar os objetivos da empresa com

os funcionários. O autor dividiu em quatro fundamentos para melhor entendimento,

sendo eles: Definição, Conceito, Objetivo e Função.
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Para Bekin (2012) às definições dos fundamentos do endomarketing seriam:

a) Definição: As ações de marketing são direcionadas para o público

interno das empresas, seu objetivo é buscar melhoria na comunicação.

b) Conceito: O maior foco é alinhar e sincronizar as informações internas,

para adicionar e preparar a estrutura de marketing da empresa.

c) Objetivo: Buscar interação para facilitar a comunicação e troca de

informação entre o público interno e gestores. Compartilhando os objetivos

empresariais da organização, mantendo um ambiente harmonizado e fortalecer a

relação empresa/funcionários, melhorando assim sua imagem e seu valor no

mercado.

d) Função: Estimular a cultura organizacional, buscando valorização para

público interno da mesma forma que o cliente é valorizado. Proporcionando

melhorias na qualidade de atendimento e serviços oferecidos, com maior

produtividade pessoal e otimização de processos.

Bekin (2012, p. 49), aborda que “o objetivo do Endomarketing é tornar

transparentes ao funcionário os objetivos da organização, de forma a harmonizar o

objetivo do funcionário com o objetivo global da empresa”.

Para atingir os objetivos da empresa as informações precisam estar

alinhadas com os seus colaboradores, portanto a empresa deve manter uma relação

clara e transparente com seus funcionários, indicando suas expectativas, objetivos e

metas futuras, gerando uma comunicação recíproca entre as partes.

7.1.4 Marketing de serviço

O setor de serviços se desenvolveu de forma significativa nos últimos

anos, obtendo representação expressiva na economia brasileira, segundo o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), o seu crescimento foi de 6,6% em

junho de 2018, melhor resultado desde 2011. O interesse e a demanda pelos

clientes em serviços de qualidade crescem, gerando maior competitividade dentro

do mercado de bens e serviços.

A movimentação do mercado vem estimulando as empresas a produzir mais

e melhor para atender as necessidades de seus consumidores e na busca
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incessante em fidelizar seus clientes dentro de seu ambiente interno e externo,

através dos parceiros e prestadores de serviços, gerando uma grande cadeia de

suprimentos e serviços interligados.

Analisando estas informações, as empresas precisam estar atentas, uma

vez que, maior demanda exige mais preocupação com a qualidade dos serviços,

sendo imprescindível maior requinte no marketing de serviço. “As empresas

prestadoras de serviços têm de enfrentar três importantes tarefas de marketing:

precisam aumentar a diferenciação, a qualidade e produtividade do serviço”

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 220).

Com o aumento da competitividade os consumidores tendem a se tornar

mais exigentes, em busca de serviços que atendam às suas expectativas mais altas.

Os serviços são todas atividades econômicas cujo produto não é físico, não

possuem posse e são intangíveis, é a experiência vivida pelo cliente, é a execução

de todos os meios adotados para gerar satisfação por algo que ele adquiriu ou

pretende adquirir. “Serviços constituem uma transação realizada por uma empresa

ou por um indivíduo, cujo objetivo não está associado à transferência de um bem”

(LAS CASAS, 2000, p.15).

Logo, o Marketing de Serviço apresenta um grande desafio, como por

exemplo a questão da intangibilidade, algo que não pode ser estocado pela

empresa. Assim, como a sua qualidade que não está associada apenas a um bem

físico, e sim, a satisfação e superação das expectativas dos consumidores e

clientes.
É extremamente difícil definir um produto puro ou um serviço puro. Um
produto puro implica que o consumidor obtém benefícios somente do
produto, sem nenhum valor agregado pelo serviço; da mesma forma, um
serviço puro assume que não há um elemento “produto” no serviço que o
consumidor recebe. (BATESON; HOFFMAN, 2001, p. 33).

O grande desafio das empresas está em tornar estes serviços tangíveis,

transmitindo aos clientes os sinais certos sobre a sua qualidade, para que eles

possam vivenciar experiências e suprir suas necessidades perante aquele serviço.

Todo e qualquer contato com o cliente por mais que não seja visto ou vivenciado de

fato, é um tipo de serviço.
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Compreende-se, então, que é imprescindível que os serviços sejam tratados

diferentes dos produtos, pois são intangíveis, significando, portanto, que os mesmos

não podem ser vistos, tocados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra, e

que, desta forma os clientes buscam algum sinal que os lembrem qualidade.
Sabe-se que, quanto mais avançada a nação, maior a importância do setor
de serviços na economia de um país. Entre as causas disso, destaca-se o
maior poder aquisitivo da população, que permite que as tarefas rotineiras
mais entediosas sejam transferidas a terceiros, prestadores de serviço.
(LAS CASAS, 2000, p. 11)

Portanto, uma boa administração do relacionamento, um bom serviço

prestado podem proporcionar vantagens para as empresas, como, aumento do

tíquete médio, indicação de outros clientes e ajuda na construção dos valores da

empresa.

7.1.4.1 Comportamento do consumidor

Para que uma empresa atenda às necessidades de seus consumidores, é

importante que a mesma entenda o comportamento dos mesmos, sendo

indispensável o entendimento dos desejos, motivações e necessidades que levam

cada consumidor a obter determinado produto ou serviço.

O comportamento é um fator que tem feito organizações pensarem, e

mudarem suas estratégias e formas de agir, criando estratégias voltadas a

satisfação dos clientes como um todo, dentro de sua cadeia de valor (Mattar, 1999).

Kotler (2012, p. 164) cita que o comportamento de compra do consumidor é

influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais. E entre eles os fatores que

mais exercem influência são os fatores culturais.

Pois, a cultura tem um fator determinante na influência de compra dos

consumidores, sobre influência da família, ou seja, se forma um emaranhado

processo de valores e crenças criados pela sociedade e repassada de geração para

geração dentro do ambiente familiar, e reforçado através de outros ambientes de

convivência das pessoas, conhecidas como subculturas.
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7.1.5 Marketing digital e de conteúdo

O marketing digital é uma atividade ou ferramenta aplicada no

ambiente virtual, que corrobora com a ideia do marketing tradicional, onde ambos

tratam das necessidades e expectativas dos consumidores. Segundo Torres (2009,

p. 35) “a publicidade on-line devem atingir pessoas, seus corações e suas mentes, e

não seus computadores”. Logo, é válido lembrar, que mesmo sendo de cunho digital,

estamos tratando de pessoas, e não números.

De acordo com Cavalcante e Silveira (2009), o nascimento do marketing

digital se deu com a internet nos anos de 1960, porém, só teve seu enorme

crescimento após a década de 1990, quando a população começou a ter mais

acesso à internet tanto em suas casas como no trabalho.

Quando se fala em marketing digital, a publicidade online, o marketing web,

a publicidade na internet e quaisquer outras composições criativas que se possa

fazer dessas palavras, fala-se em utilizar efetivamente a internet como uma

ferramenta de marketing. De forma, a envolver a comunicação, a publicidade, e

propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos já conhecidos na teoria do

marketing.

A internet é uma rede de milhões de pessoas, de todas as classes sociais,
que buscam informações, diversão e relacionamento e que comandam,
interagem e interferem em toda e qualquer atividade ligada à sociedade e
aos negócios (TORRES, 2009, p. 35).

Com o crescimento do acesso à rede surgiu o comércio eletrônico,

conhecido também como E-commerce. Após, surgiram os blogs e as redes sociais,

o que foi visto como uma excelente alternativa para que as empresas pudessem

divulgar seus produtos e serviços, facilitando assim a aproximação com seus

clientes.

Tendo em vista tais fatos, não é mais possível pensar em ações isoladas na

internet. O desenvolvimento de sites com ampla interatividade e funcionalidade, de

fácil navegação e a integração com as redes sociais é fundamental para a

concretização do marketing digital.
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Seja qual for o negócio, uma parcela significativa de consumidores é

representada por usuários assíduos da internet, que acessam a rede mais do que

qualquer outra mídia. “Incluir a internet como parte de seu planejamento de

marketing, criando ações integradas que permitam utilizar melhor os recursos

disponíveis, é fundamental” (TORRES, 2009, p. 61).

Ainda, é relevante a reflexão de que mesmo que você não participe dela,

seus consumidores estarão lá, falando sobre seus produtos e serviços, comparando

sua empresa com a dos concorrentes, e, finalmente, buscando formas de se

relacionar com sua marca. “Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é

dos grupos empresariais, na internet o controle é do consumidor” (TORRES 2009, p.

61).

Portanto, o objetivo do marketing digital é desenvolver e criar comunicação e

interação entre a empresa e o cliente, gerando uma rede de relacionamento,

dinâmica e personalizada. Segundo Nunes (2015) no marketing digital se fala muito

da “geração dos leads”, estratégia adotada por empresas do ramo digital, para o

autor, um lead é uma forma de qualificação de um contato.

Segundo alguns especialistas da Empresa Hubspot (2019), perita em

geração de leads, o lead compreende-se como um usuário que adquiriu algo gratuito

e em troca disponibiliza algumas de suas informações, como o caso deles, na qual

os usuários deixam diversas de suas informações pessoais para baixarem um

e-book, whitepaper, entre outros materiais de divulgação. Ainda, afirmam que a

geração de lead é o resultado de uma landing page, bem-criada. Ou seja, você atrai

um usuário para uma página e nela você convence de que ele precisa entrar em

contato com você, nesse momento já se considera um bom percurso andado para

que aquele usuário se torne um consumidor.

Lead nada mais é do que um contato qualificado, ou seja, uma pessoa que
entra em contato com você através de algum meio e está interessada em
algum produto/serviço. Alguns chamariam isto de “lead qualificado”
enquanto outros chamam apenas de “lead. (NUNES, 2015, p. 09)

O autor Nunes (2015) complementa ainda que lead é um termo americano

utilizado já há algum tempo, mas que vem ganhando cada vez mais popularidade

entre as empresas de TI, graças ao grande apelo e disseminação do uso de CRM e

profissionalização do marketing de empresas B2B. Todos os departamentos devem
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estar envolvidos no ciclo de vendas, mas é papel do marketing gerá-los para a

empresa e apoiar na conversão e fechamento desses leads em vendas. ” Um ponto

importante é estabelecer um rápido atendimento quando um lead chega à sua

empresa, pois provavelmente ele fez o mesmo no seu concorrente” (NUNES, 2015,

p. 32).

Concluindo-se, portanto, que o termo é usado para se referir à fase quando

um potencial cliente da empresa demonstra interesse em algo que ela tem a lhe

ofertar, já possuindo informações suficientes sobre a empresa. Logo, a empresa

através do Marketing Digital e na busca por informações concisas dos potenciais

clientes já possui também os dados necessários para estabelecer o primeiro contato,

ou seja, não são mais estranhos um para o outro.

7.1.6 Pesquisa de marketing

A pesquisa de marketing é a atividade utilizada para capacitar, organizar e

obter informações para minimizar os riscos da tomada de decisões sobre seu

ambiente, consumidores atuais e futuros. As informações são coletadas a partir de

dados, e analisadas através de metodologias de pesquisas, da mesma forma que

são realizadas quaisquer pesquisas científicas.

Segundo Malhotra (2001, p. 44) “A tarefa da pesquisa de marketing é avaliar

as necessidades de novas informações e fornecer à gerência informações

relevantes, precisas, confiáveis, válidas e atuais.” A pesquisa é realizada para que

as empresas conheçam seu público alvo, onde ela está atuando e onde pretende

atuar. Também, é utilizada para que as empresas percebam melhor seus clientes,

identifiquem suas necessidades e assim aprimorem seus produtos e serviços,

atingindo as necessidades de seus clientes.

Além de identificar seu público alvo a pesquisa de marketing permite

compreender o porquê, qual o motivo de determinado comportamento, hábito e

atitudes e seus consumidores. Para Mattar (2001, p.15):



32

A pesquisa de marketing é a investigação sistemática, controlada, empírica
e crítica de dados com o objetivo de descobrir e (ou) descrever fatos e (ou)
de verificar existência de relações presumidas entre fatos (ou variáveis)
referentes ao marketing de bens, serviços e ideias, e ao marketing como
conhecimento de administração.

É considerada como um ferramenta de orientação para as ações de

marketing, porém, não deve ser considerada apenas como uma ferramenta, mas,

sim como um mecanismo para fomentar as empresas e dar ênfase no

cliente/consumidor, uma vez que a utilidade da pesquisa nas empresas aumentam

quando elas decidem como foco principal seus clientes.

Uma pesquisa aplicada cuidadosamente é um dos primeiros passo para um

Marketing eficaz, sendo assim, a empresa consegue visualizar com mais clareza as

oportunidades e se o retorno financeiro conseguirá justificar o investimento feito

naquele determinado mercado. Mostrando também as inúmeras preferências,

necessidades, desejos e percepções entre os clientes/consumidores, e a partir

dessas diferenças identificadas, decide-se em qual dos segmentos deverá atuar com

mais foco e para que possa desenvolver seus produtos e serviços mais voltados a

eles.

No entender de Parente (2003), as empresas necessitam acompanhar e

monitorar constantemente as atitudes e a satisfação do consumidor, com o objetivo

de detectar e corrigir, imediatamente, seja qual for a falha que possa comprometer

sua imagem. Estes dados devem ser monitorados com frequência, gerando um

acompanhamento com relação a satisfação dos clientes com seus produtos e

serviços.

O objetivo da pesquisa é trazer informações que solucionem os problemas

apresentados, exigindo coerência entre o problema que foi definido e o objetivo do

projeto de pesquisa, a determinação desse objetivo podem ter origem através das

hipóteses sobre o problema, que são suposições que podem vir ou não a ser

confirmadas.

É um processo interdependente e que exige total coerência entre o
problema definido e os objetivos do projeto de pesquisa. A indagação básica
que o pesquisador deve fazer para elaboração correta dos objetivos é: Que
informações são necessárias para resolver o problema de pesquisa?
(SAMARA E BASTOS, 2007, P. 21)
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Estes objetivos servirão de base para a elaboração do formulário de

pesquisa, por este motivo devem ser detalhados e com objetivo específico, é um

processo básico que em primeiro momento deve ser indicado o que precisamos e o

queremos saber.

7.2 CONSULTORIA EMPRESARIAL

No mercado atual de frequente transformações, se faz necessário que as

organizações estejam sempre atualizadas e abertas às mudanças, para que seus

produtos ou serviços não se tornem obsoletos. Sendo assim, a consultoria tem como

principal objetivo auxiliar os gestores na tomada de decisão, desenvolvendo suas

operações e prevenindo o insucesso da organização.

Consultoria é um processo interativo de um agente de mudanças externo à
empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e
profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo,
entretanto, o controle direto da situação (OLIVEIRA, 2010, p.4).

A consultoria se torna válida dentro das organizações, pois possibilita

crescimento e apresenta suporte nas tomadas de decisões, não sendo apenas

realizada pelo consultor, deve existir uma troca de informações entre cliente e

consultor onde se possa identificar os reais problemas e apresentar corretamente as

ações que se façam necessárias.

Case(1997) define a consultoria como um serviço prestado por um

profissional ou grupo de profissionais qualificados para a identificação e análise de

problemas relacionados à política, organização, procedimentos e métodos, para

indicar ações adequadas e oferecer auxílio na implementação dessas

recomendações.

Ainda, Orlickas (1999) compreende a consultoria como o fornecimento e a

prestação de serviço, por um profissional qualificado. A mesma é efetuada através

de diagnósticos e processos com o propósito de levantar as necessidades do

cliente, indicando soluções, recomendando e implantando ações. Possuir o auxílio

de uma consultoria empresarial nas organizações viabiliza o alcance dos objetivos e

metas com maior rapidez e maior assertividade.
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8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

O diagnóstico inicial como a primeira etapa desse projeto, buscou identificar

a real situação da empresa, ou seja, seus aspectos positivos e que necessitam de

melhorias. Procurou, também, reconhecer riscos e oportunidades, presentes e

futuras que pudessem influenciar a capacidade da empresa de atingir seus

objetivos.

Além do levantamento de informações sobre a história da empresa, foi

realizada uma breve análise das diferentes áreas. A investigação incluiu entrevistas

com o sócio proprietário, gerente e quadro de funcionários, bem como, coleta de

informações em documentos cedidos pela organização, mídias, cliente oculto e

publicações da própria empresa.

8.1 STAR NEWS BMW MOTOS

A empresa Star News BMW Motos, teve a sua fundação no ano de 1994,

por meio dos seus sócios-proprietários: Luiz Henrique Godinho Zornig e Solange

Bley Zornig. Inicialmente, sua estrutura era pequena e atuava como uma

multimarcas, com o passar do tempo ela mudou o seu foco, tornando-se a primeira

concessionária BMW MOTORRAD do Brasil e única na cidade de Curitiba/PR.
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FIGURA 2 – FOTO DA FACHADA DA STAR NEWS BMW MOTOS

Fonte: Divulgação Facebook Star News (2019)

Assim, a partir dessa mudança a empresa representaria uma marca

premium e não poderia se prender à antiga forma de gestão, uma vez que, a BMW

Motorrad define que as concessionárias autorizadas sigam um padrão mundial.

Sendo, atualmente, a Star News BMW Motos conhecida por seguir esse

padrão com competência, o que a intitula como a melhor da América Latina.

A empresa possui uma gestão familiar realizada pelos seus proprietários,

juntamente com o Diretor Alexandre Zornig, filho dos sócios-proprietários, e conta

com 21 colaboradores distribuídos entre os setores comercial e operacional,

apresentando um bom índice de retenção. Para a otimização de suas operações e

processos, dispõe de um sistema de gerenciamento integrado que apresenta

diversas funcionalidades de comunicação para com o cliente. A figura 03 ilustra o

organograma da empresa e sua escala hierárquica:

FIGURA 3 – ORGANOGRAMA
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Além da venda de motos novas e seminovas, a Star News BMW Motos

possui também uma Boutique, onde comercializam diversos acessórios como bonés,

jaquetas, botas, capacetes, camisetas e diversos outros produtos voltados ao

mercado motociclismo. As vendas são realizadas através da loja virtual da empresa,

onde o cliente pode retirar o produto diretamente na cidade de Curitiba/PR ou

solicitar envio via Correios para demais localidades no país.

8.2 METODOLOGIA DE PESQUISA

As etapas de um plano/projeto de pesquisa devem-se manter de forma

ordenada e lógica para que apresentem resultados consistentes e úteis. Assim como

uma pesquisa científica, a pesquisa de marketing tem como principal característica

uma abordagem objetiva e sistemática com metas pré-estabelecidas, utilizando-se

de métodos bem planejados, consistentes coletas e análises de dados, buscando

sempre atingir os objetivos.

A metodologia de pesquisa deste estudo foi embasado nas seguintes etapas

identificadas por Kotler (2000):

● Definição do problema: é a primeira e a mais importante das etapas,

ela formula as hipóteses a ser verificada pois todo projeto de pesquisa deve surgir

de uma real necessidade, de dúvidas que devem ser respondidas. Pois é através da

definição do problema que vai indicar o propósito da pesquisa.

● Desenvolvimento do plano da pesquisa: o primeiro passo é definir

se a pesquisa será quantitativa ou qualitativa. Sendo que a pesquisa quantitativa

coleta um grande número de dados e origina resultados quantificáveis e são

apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. Já a pesquisa qualitativa

preocupa-se com opiniões e utiliza amostras menores, e que são analisadas com

maior profundidade. A partir da definição do tipo de pesquisa, se define o método é o

instrumento de coleta de dados e as fontes de informação, na Pesquisa de

Marketing é comum a combinação e a utilização de vários métodos.

● Estudo das fontes existentes e coleta de informação: as fontes da

Pesquisa de Marketing podem ser primárias ou secundárias. As primárias são
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recolhidas diretamente na fonte, através de instrumentos de coleta de dados. As

secundárias, são dados preexistente, obtidos de fontes internas e externas, os

dados internos são gerados pela própria empresa, como por exemplo, quantidade de

produtos vendidos, ligações recebidas e/ou reclamações de clientes. Já os dados

externos são gerados por terceiros sobre fatos externos a empresa, como por

exemplo os dados gerados pelo IBGE.

● Análise dos resultados: analisa os dados obtidos e os transforma em

informação para que possam ser pensados e o problema solucionado. A análise e o

relatório final dependem dos objetivos da pesquisa e também da metodologia

utilizada.

● Apresentação das conclusões: esta etapa é a peça chave de todo o

trabalho, as conclusões apresentadas devem ser relevantes e responder todos os

objetivos da pesquisa, pois é através dele que vai se obter retorno do investimento.

Com propósito de realizar um diagnóstico assertivo da Empresa Star News

BMW Motos, é fundamental desenvolver um projeto de pesquisa, que norteará a

coleta de informações, por meio de métodos de pesquisas qualificados.

Em uma primeira etapa foi realizado um levantamento de dados, através de

pesquisa exploratória com o proprietário por meio de uma entrevista não

estruturada, com o propósito de obter informações sobre a organização.

A pesquisa exploratória visa à descoberta, o achado, a elucidação de

fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. A

exploração representa, atualmente, um importante diferencial competitivo em termos

de concorrência (Gonçalves, 2014).

Posteriormente, foi elaborada uma pesquisa quantitativa a respeito da

orientação para o mercado (OM) da empresa - questionário MARKOR, com o intuito

de qualificarmos as informações pesquisadas, realizou-se uma pesquisa qualitativa

por meio de uma entrevista semiestruturada visando explanar o entendimento dos

colaboradores sobre o assunto abordado. As fontes de pesquisa, utilizadas, foram

tanto primárias como as pesquisas quantitativa e qualitativa e cliente oculto, ou

secundárias como os documentos, bibliografias, e análise google analytics.

Para obter uma visão ampla de toda cadeia de negócios e áreas da

organização, foi feita uma consulta aos canais de atendimento aos clientes,

https://amzn.to/2QZMHiP
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utilizando uma pesquisa qualitativa conhecida como Cliente Oculto. Assim como,

pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa do marketing digital (Analytics), que

contribuíram de forma expressiva apoiando na percepção clara dos processos.

A análise de resultado pode ser apreciada no item 8.4 e a apresentação de

soluções no item 9.

8.2.1 Entrevista com Sócio proprietário

Foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas com o sócio proprietário

nos dias 18/03 e 04/04/2019 e o mesmo relatou que sente não ter engajamento da

equipe de vendas na utilização do sistema de gerenciamento da montadora (BIC).

Sendo esse sistema, o responsável em auxiliar na administração do fluxo de

clientes, e capaz de criar análises sobre quais canais prospectam o cliente a

comparecer na loja e realizar suas compras.

Para o entrevistado, o maior desafio do setor no qual a empresa está

inserida, é a preferência dos clientes pela utilização de serviços que proporcionem

praticidade e mobilidade. As pessoas vêm optando por soluções que atendam suas

necessidades de forma mais simples, veloz e econômica, logo, menos afeitos a

possuir bens e mais direcionado à economia de compartilhamento.

O sócio proprietário, ainda compartilhou que os setores da empresa não

possuem filosofia institucional, processos claros e bem definidos, script de contatos

ou acompanhamento, ou seja, procedimentos e políticas formais. Ainda, informou as

dificuldades na análise e no alcance de números, que ajudem a entender melhor os

processos de atendimento ao cliente.

8.2.2 Cliente oculto

Segundo Amanda Lima (2012), a técnica do “Cliente Oculto” é utilizada em

organizações que trabalham com atendimento direto ao público e desejam identificar

possíveis falhas e potencialidades nesta área. A aplicação desta ferramenta de

análise possibilita identificar os pontos de melhorias e constatar a eficiência já

atingida em alguns processos.
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Cada integrante do grupo utilizou um canal de comunicação com o

cliente disponibilizado pela empresa em seu site. Com a finalidade de observar o

comportamento de atendimento em todos os seus canais, sendo estes: Telefone,

WhatsApp, Instagram, E-mail e Facebook. As seguintes experiências foram

registradas:

● Telefone - Foi realizado o contato no dia 26/03/2019 às 11h35min, e na

primeira tentativa não houve resposta. Na segunda tentativa o funcionário que

atendeu transferiu a ligação para o setor de Boutique conforme solicitado e o

atendimento ocorreu de forma cortês e agradável.

● WhatsApp - Foi realizado o contato no dia 19/03/2019 às 09h24min,

com o intuito de conhecer as vantagens de um determinado produto, o primeiro

retorno veio de maneira simples e direta, às 12h47min do mesmo dia, apenas com

“Bom dia”. Alguns minutos depois, o vendedor respondeu somente o que lhe foi

perguntado, valor do produto e forma de pagamento, não houve interesse em

apresentar vantagens do produto e nem de fechar negócio.

● Instagram - Foi enviada uma mensagem através do Instagram da

empresa no dia 26/03/2019 às 09h48min, solicitando informações referente ao

interesse na compra das peças da Boutique, no mesmo dia às 12h15min obteve-se

o retorno, sendo um redirecionamento para o número de WhatsApp da Boutique.

● Site e E-mail - No site na aba de contato, foi solicitado atendimento no

dia 26/03/2019 às 13h28min, o retorno foi via e-mail no mesmo dia às 13h53min. O

vendedor respondeu todas as perguntas, informando que o determinado produto

estava fora de linha, ofereceu a nova versão, explicaram quais eram as formas de

pagamento e deixou um convite para conhecer a concessionária e o produto atual.

● Facebook - Foi enviada uma mensagem na página da empresa, dia

20/03/2019 às 11h10min, solicitando informações sobre financiamento de 0km da

marca, porém não houve retorno da empresa.

Dessa forma, percebe-se que os canais disponibilizados pela empresa para

a comunicação com seus clientes, não são operados de forma adequada, pois

somente o site possui uma eficiência diferenciada diante das outras possibilidades

de contato.
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8.2.3 Pesquisa de marketing digital (analytics).

Na pesquisa de marketing digital via canal site, conforme relatório enviado

pelo Luciano Giannini, CEO da agência Overlock, empresa responsável pela

manutenção e gerenciamento dos acessos, possui diversidade nas fontes de

acessos, público alvo, localidades (nacional e internacional) e dispositivos.

A agência utilizou a ferramenta Google Analytics para obter esses dados

para análise e monitoramento:

● Usuários: o site possui atualmente uma média de 4.574 acessos ao

mês, sendo 3.744 acessos provenientes de usuários novos, com duração média de

00:03:13 e uma quantidade de 30.000 páginas por mês.

FIGURA 4 – VISÃO GERAL PÚBLICO-ALVO
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Fonte: Agência Overlock (2019)

● Público: o público que acessa o site, cerca de 30% possui faixa etária

entre 35 a 44 anos, sendo pessoas do sexo masculino em sua grande maioria,

representando 82,3%, em oposição ao sexo feminino que representa 17,7% de

acesso ao site.

FIGURA 5 – GOOGLE ANALYTICS

Fonte: Agência Overlock (2019)
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● Localização Geográfica: em relação aos usuários que acessam o site,

44,28% são paranaenses, 24,58% são do estado de São Paulo e 7,33 % são

catarinenses. Quando considerada a nacionalidade dos usuários, a grande maioria

compreende os brasileiros, com 96,03%, enquanto os portugueses e

norte-americanos representam 1,24% e 1,0%, respectivamente.

FIGURA 6- CANAIS DE ACESSO

Fonte: Agência Overlock (2019)

● Canais de Acesso: os usuários que acessam o site o fazem através de

celulares (49,52%), computadores próprios (45,90%) e tablets (4,58%).
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FIGURA 7 – ORIGENS DE TRÁFEGO

Fonte: Agência Overlock (2019)

● Origens de Tráfego: Já as origens de tráfego que trouxeram o

usuário até o site da empresa se concentram grande parte na Busca Orgânica

do Google com 81,30%, seguido de Acesso direto ao site com 17,33% e Sites

de referência com 0,97%.

FIGURA 8 - USUÁRIOS

Fonte: Agência Overlock (2019)
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Em síntese, nota-se que o público masculino tem amplo fluxo de visitas ao

site, representando 82,3% dos acessos, possuem faixa etária entre 35 a 44 anos e

grande parte desses acessos procedem de aparelhos smartphones.

Outro dado relevante diz respeito à regionalidade, conforme demonstrado no

relatório enviado pela Agência Overlock, o qual revela que quase metade desses

acessos é proveniente da cidade de Curitiba, evidenciando assim o engajamento do

cliente com a loja em seu ambiente virtual e não apenas na loja física.

8.2.4 Pesquisa quantitativa interna

Foi realizada na Star News BMW Motos uma pesquisa quantitativa

(Apêndice A) aplicada aos funcionários da empresa, baseada na Escala Markor

(Kohli, Jaworski e Kumar, 1993), que tem como objetivo identificar a Orientação para

o mercado (OM) por meio de perguntas diretas e algumas delas identificadas como

perguntas reversas (R). Os autores da pesquisa designaram três variáveis dentro da

Escala Markor: (i) a geração de uma inteligência de mercado, que trata das

necessidades atuais e futuras dos clientes; (ii) a disseminação da inteligência de

mercado, que é a comunicação entre os departamentos da organização; e (iii) a

capacidade de resposta da organização a essa inteligência.

A empresa conta atualmente com 21 funcionários, e 17 deles responderam

ao questionário, o que representou 81% de participação. A respostas estão em

escala de 1 a 5, sendo 1 Discordo Totalmente; 2 Discordo Parcialmente; 3 Neutro; 4

Concordo Parcialmente e 5 Concordo Totalmente, onde considera-se respostas

negativas a soma das respostas em escala 1, 2 e 3 e nas perguntas reversas, a

soma das escalas 4 e 5.

Os gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam a análise dos Indicadores de

Geração de Inteligência de Mercado. No primeiro gráfico foi possível especular a

preocupação da organização perante a satisfação dos clientes, questionando aos

respondentes se eles realizam pesquisa com finalidade de investigar se os clientes

foram bem atendidos e se algo os desagradou.
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Gráfico 1-Preocupação da organização perante a satisfação dos clientes.

Fonte: Coletas de dados (2019)

De acordo com as respostas 5 funcionários discordam em algum nível, que

a empresa realiza esse trabalho, e 12 concordam que existe a preocupação da

organização em compreender se seus clientes saíram satisfeitos ou não dos

atendimentos realizados.

Conforme apontado pelo autor Rossi e Slongo Rossi e Slongo (1998, p. 102)

definem “pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de

informações que continuamente capta a voz do cliente, através da avaliação da

performance da empresa a partir do ponto de vista do cliente”. Logo, pesquisa de

satisfação dos clientes implica diretamente nos resultados da empresa, pois é o

principal indicador de um bom desempenho, aonde vêm se buscando cada dia a

proximidade, o encantamento, o atendimento às necessidades, anseios e desejos de

cada cliente.

No gráfico nº2 foi questionado se a empresa realiza constantes pesquisas de

mercado. Através da análise foi possível identificar que 9 pessoas discordam que a

empresa realiza pesquisa de mercado e 8 pessoas concordam, em algum nível.

Esse resultado é bastante negativo devido ao fato de alguns respondentes serem

diretores e gestores, acreditando, portanto, que se a pesquisa é realizada de fato,

não está sendo repassada ao corpo organizacional como um todo.
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Gráfico 2- Pesquisa de mercado

Fonte: Coletas de dados(2019)

Kotler e Armstrong (2007) comentam que a pesquisa de mercado é uma

ferramenta de grande importância no que diz respeito às tomadas de decisões da

empresa, sejam elas micro empresas ou empresas de grande porte, auxiliando na

identificação de problemas e/ou oportunidades.

No gráfico nº3 foi possível questionar aos funcionários se a empresa é lenta

na identificação das necessidades dos seus clientes.

Perante as respostas do gráfico 3, demonstra-se que dos 17 funcionários 8

respondem que a empresa não é lenta para identificar as necessidades dos clientes,

4 pessoas consideram que são lentos em algum nível. Portanto, com maior

frequência o setor é ágil na procura de respostas quanto às necessidades dos

clientes.

Gráfico 3- Lentidão para identificar as necessidades dos clientes.  (R)
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Fonte: Coletas de dados(2019)

No gráfico nº4 foi questionado se a empresa avalia pelo menos uma vez ao

ano a qualidade dos serviços prestados ao cliente.

Gráfico 4 - Avaliação anual da qualidade dos serviços.

Fonte: Coletas de dados(2019)

Diante deste questionamento, 11 funcionários responderam que discordam

que a empresa realiza pesquisas anuais para identificar a qualidade de seus

serviços. Esse número é bastante negativo diante de um assunto tão importante em

um mercado volátil, onde a necessidade pela qualidade de serviços prestados se faz

necessária, sem medir essa qualidade dificilmente consegue-se identificar falhas

dentro do seu setor de atuação. Considerando o restante das respostas apenas 6

concordam que a empresa avalia a qualidade de seus serviços.

Dentro da análise do gráfico 5, buscou-se compreender se a empresa é ágil

ou não para identificar mudanças fundamentais dentro do seu ramo de atividade.

Gráfico 5- Lentidão para identificação de mudanças fundamentais em seu ramo. (R)

Fonte: Coletas de dados(2019)
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Em relação a esse questionamento 13 pessoas discordam que são lentas

para identificar mudanças fundamentais em seu ramo de atividade, e 9 afirmam, em

algum grau, que sim, são lentos. Considerando que dos 17 respondentes 9

identificam lentidão, leva-se a crer que há falta de alinhamento das informações

dentro da organização.

No gráfico nº6 foi avaliado se a empresa acompanha os efeitos de algumas

mudanças externas em seu ambiente, como concorrência, legislação, tecnologia,

lançamentos de serviços ou promoções.

Gráfico 6- Acompanhamento dos efeitos de mudanças externas em seu ambiente.

Fonte: Coletas de dados(2019)

Sendo que, 8 pessoas não concordam que exista esse acompanhamento à

movimentação de mercado. E 9 concordam com essa avaliação, afirmando que

existe o acompanhamento dos efeitos e mudanças externas. Por se tratar de uma

marca de grande nome no mercado de motos, acreditasse que a empresa não se

preocupe tanto com esta constante movimentação, até mesmo por se tratar da única

loja localizada na cidade de Curitiba/PR, seguindo apenas os direcionamentos da

montadora.

Nos gráficos a seguir 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram analisados Indicadores de

Disseminação de Inteligência de Mercado.

Neste gráfico foi analisado se a empresa realiza reuniões periódicas com as

equipes para discutir tendências de mercado, concorrência, entre outras

informações pertinentes.
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Gráfico 7 - Reuniões periódicas para discussão de tendências de mercado.

Fonte: Coletas de dados(2019)

Dos 17 respondentes, 16 discordam, em algum nível, que a empresa possui

o hábito de realizar reuniões periódicas para discutir assuntos importantes de

mercado. Considerasse um número extremamente negativo diante do presente

estudo, o qual foi identificado a importância do alinhamento entre toda a

organização, sendo a comunicação de suma importância para desenvoltura do

negócio, e as reuniões se tornam pequenas ou até mesmo grandes ações de

estratégias para neutralizar problemas dentro do mercado em que a empresa está

inserida.

A seguir foi avaliado se a Direção, o Marketing e o Comercial estão sempre

discutindo sobre necessidades futuras da loja e do negócio.

No gráfico é possível visualizar que apenas 6 pessoas identificam que os

setores se reúnem para discutir sobre necessidades futuras da loja.

Gráfico 8 - Avaliação da Direção, Marketing e Comercial das necessidades futuras do
negócio.
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Fonte: Coletas de dados(2019)

É necessário compreender quais são as necessidades futuras do negócio,

sem esse alinhamento o negócio acaba comprometido, as pessoas acabam sem

expectativas, e desmotivadas, pois não sabem aonde a empresa deseja chegar

(KOTLER, 2007).

O gráfico 9 ilustra se quando acontece algo importante relativo aos clientes

todos os profissionais são alertados sobre o ocorrido.

Gráfico 9 - Relativo aos clientes todos os profissionais são alertados sobre o ocorrido.

Fonte: Coletas de dados(2019)

A análise feita neste gráfico identifica que 8 pessoas discordam sobre o

repasse das informações importantes sobre os clientes para si. E apenas 9

concordam sobre o questionado, portanto, existe uma divisão de análise dos

funcionários. Este fato, pode-se dar devido à falta de reuniões periódicas onde

deveriam acontecer para disseminação destas importantes informações. A falta de

comunicação dificulta a análise e compreensão dos profissionais do que acontece

ao seu redor.

Através do gráfico 10, foi possível perguntar se os dados de satisfação dos

clientes são disseminados para todos da loja.
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Gráfico 10 - Disseminação de informações relativas a satisfação dos clientes.

Fonte: Coletas de dados(2019)

A informação do gráfico 2, onde foi questionado se a empresa realiza

pesquisas com os clientes se relaciona com este gráfico 10, apontando que na

grande maioria a empresa além de não comunicar se realiza pesquisas de

satisfação, e caso faça, ainda assim, não comunica os resultados aos seus

funcionários. Essas hipóteses são confirmadas através do retorno negativo de 11

funcionários, que discordam sobre a disseminação dessa informação pela empresa.

No gráfico 11 foi analisado se a empresa é lenta para alertar a todos quando

descobre algo sobre a concorrência. Analisando o gráfico, 7 pessoas discordam que

a empresa é lenta para comunicar algo sobre concorrência, sendo que 10 acreditam,

em algum grau, que a empresa é lenta para alertar a todos sobre este assunto. Por

se tratar da única loja motos BMW, identificasse que não se preocupam sobre

questão de concorrência.

Gráfico 11 - Lentidão para alertas sobre concorrência. (R)

Fonte: Coletas de dados(2019)

Nos gráficos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, a pesquisa teve como

finalidade compreender Indicadores de Resposta ao Mercado. Diante do gráfico 12
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foi analisado se a empresa demora muito tempo para acompanhar preços da

concorrência.

Gráfico 12 - Tempo para acompanhamento de preços da concorrência. (R)

Fonte: Coletas de dados(2019)

No quesito preços de concorrência é possível verificar que a empresa é ágil,

pois, apenas 5 responderam que concordam, em algum grau, que empresa demora

muito tempo para acompanhar os preços da concorrência. Acreditasse que devido a

marca BMW possuir um nome de relevância neste mercado, onde seus

consumidores são públicos identificados com a marca, que apresentam interesse

apesar do preço, essa não seria uma das dificuldades para empresa.

Gráfico 13 - Solicitação por melhorias desejadas pelos clientes. (R)

Fonte: Coletas de dados(2019)

No gráfico 13 os funcionários foram questionados se tendem a demorar a

atender a solicitações por melhorias nos serviços desejados pelos clientes. Neste

quesito 9 dos funcionários concordam, em algum grau, que existe uma lentidão nas

respostas a melhorias de serviços solicitados pelos seus clientes. Fato negativo, pois

o cliente é seu único gerador de lucro, e atender às suas necessidades é um dos
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critérios para mantê-lo fiel a empresa. São eles os consumidores dos serviços,

portanto, é necessário que seus anseios por melhorias sejam atendidos o mais

breve possível.

Para identificar se a empresa possui indicadores de respostas rápidas ao

mercado, foi questionado no gráfico 14, se a empresa procura rever os serviços

oferecidos aos seus clientes de acordo com o desejo deles.

Nessa análise as opiniões foram divididas, onde 9 pessoas acreditam, em

algum nível, que a empresa revê sim os serviços oferecidos de acordo com os

desejos de seus clientes. Pode-se supor que pela falta de pesquisa de satisfação e

análise da opinião dos clientes diante dos seus serviços prestados, a empresa não

tenha identificado quais serviços necessitam de melhorias.

Gráfico 14 - Análise de serviços oferecidos aos clientes.

Fonte: Coletas de dados(2019)

A pergunta do gráfico 15 foi identificado se a empresa realiza reuniões com

as gerências e chefias para planejar resposta às mudanças que ocorrem em seu

ambiente de negócios.

Apenas 3 pessoas identificam que é feito reuniões de planejamento de

respostas ao mercado em um certo nível. Através deste questionamento, é possível

compreender que a empresa não possui de fato o hábito de realizar reuniões para

comunicar, analisar, ou avaliar qualquer que seja a estratégia necessária para seu

negócio, na qual se faz necessário o envolvimento de cargos específicos dentro da

organização, e até mesmo a comunicação das mesmas.

Gráfico 15 - Reuniões de planejamento sobre mudanças no ambiente de negócio.
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Fonte: Coletas de dados (2019)

O gráfico 16 visou saber se os funcionários teriam uma resposta imediata,

caso houvesse uma campanha de algum concorrente para conquistar seus clientes.

Gráfico 16 - Respostas a campanhas de concorrência.

Fonte: Coletas de dados (2019)

Conforme análise, 11 dos 17 pesquisados responderam que, em certo grau

expressivo, os funcionários não possuem uma resposta imediata à concorrência, ou

planejamento imediato caso isso ocorra, apenas 6 pessoas saberiam qual seria a

estratégia adotada para essa situação.

Foi questionado no gráfico 17 as atividades dos funcionários, se elas são

bem coordenadas.

Neste gráfico existe uma discordância de fato, assim como em outras

análises, a empresa se encontra bastante dividida diante as respostas, podendo

identificar neste caso, que 9 pessoas concordam que existe uma boa coordenação

das atividades dos funcionários e 8 discordam, em certo grau. Para um bom

desempenho dos funcionários é necessário que suas atividades estejam bem
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alinhadas e assistidas pelos seus superiores, para que isso não gere desconforto e

dificuldades na realização das suas funções.

Gráfico 17 - Coordenação de atividades.

Fonte: Coletas de dados (2019)

O gráfico 18 indagou se existe um tratamento adequado aos canais de

atendimento ao cliente, como ouvidoria e reuniões periódicas com os recepcionistas.

Gráfico 18 - Tratamento aos canais de atendimento.

Fonte: Coletas de dados (2019)

Diante do questionamento, 13 pessoas discordaram, em algum nível, que

exista o tratamento adequado aos canais de atendimento ao cliente, como ouvidoria

e reuniões com a recepcionista. Um dos aspectos importantes dentro de uma

organização hoje em dia é o tratamento aos canais de comunicação com cliente. As

abordagens corretas ao consumidor fazem toda diferença, conforme aborda Kotler
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(1991, p.83) “a qualidade do atendimento que oferecemos pode determinar o

sucesso ou o fracasso de um negócio.”

No gráfico 19 foi perguntado aos funcionários se mesmo que eles tivessem

planos adequados e bem formulados, eles seriam incapazes de colocar em

funcionamento no tempo adequado.

Diante deste questionamento 12 dos funcionários concordaram, em algum

grau, que mesmo tendo planos adequados e bem formulados eles não teriam

capacidade para colocá-los em prática dentro do tempo adequado. Isso identifica o

despreparo dos funcionários mediante situações onde se faz necessário implantar

estratégias que se adequem as suas funções, gerando dificuldades de realização

das mesmas.

Gráfico 19 - Capacidade na aplicação de planos em tempo hábil. (R)

Fonte: Coletas de dados (2019)

Por fim, no gráfico 20 foi avaliado se a empresa quando identifica um desejo

por mudanças ou criação de um novo serviço, ou melhoria, a equipe procura agir

rápida e coordenadamente para atender essa necessidade. E apenas 5

responderam que agem rápido para atender as necessidades.
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Gráfico 20 - Coordenação e agilidade ao atendimento das necessidades.

Fonte: Coletas de dados(2019)

Em síntese, por meio da pesquisa quantitativa foram levantadas as

seguintes situações: O diagnóstico revelou deficiências na área de comunicação das

empresas, que podem ser corrigidas através de ações voltadas para melhor

integração dos setores. Existe também falha na geração de inteligência de mercado,

que trata das necessidades atuais e futuras dos clientes, percebe-se que a

disseminação da inteligência de mercado e a capacidade de resposta da

organização a essa inteligência é bastante lenta.

8.2.4.1 Pesquisa qualitativa interna

Com o intuito de aprofundar os resultados obtidos, por meio do questionário

de análise quantitativa interna, foi realizada uma nova pesquisa com três

colaboradores, de perfis diferentes, da Star News BMW Motos. Todos os três

indivíduos entrevistados possuíam diferentes períodos de estadia na organização, e

as perguntas direcionadas foram as que apresentaram a maior fração de respostas

negativas do questionário, apresentadas no apêndice B.

O entrevistado 1 trabalha na empresa há 10 anos, respondeu todas as

perguntas sempre de forma curta e objetiva, sem desvios. Segundo o entrevistado,

não há reuniões periódicas com a equipe para tratar de assuntos como

concorrência, tendência de mercado ou comunicar a estratégia da empresa.

Para o entrevistado, devido a gestão da empresa ser familiar, muitas

decisões são tomadas entre a diretoria, e quando existe a comunicação ela é

realizada através de e-mail com a tomada de decisão consumada, pronta para
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serem executadas, sem envolver os colaboradores e demais setores da empresa,

conclui que não há comunicação entre as áreas e gestão.

O entrevistado 2 trabalha na empresa há 3 anos. O entrevistado relata que

as reuniões acontecem apenas por iniciativa da própria equipe, para que assim

possam manter-se atualizados e competitivos no mercado que atuam. Ainda, relata

que quando há reuniões é apenas para discutir um problema que já está crítico e

necessita de solução com urgência.

De acordo com o próprio, a direção se faz presente em algumas ocasiões

mas não buscam por inovações e também não incentivam as equipes a buscarem

coisas novas, fazendo com que tudo fique estagnado. Para o entrevistado, a equipe

comercial está sempre em busca de melhorias, discutindo não somente no setor

comercial, mas em todos os demais departamentos. Os assuntos em pauta são

formas diferentes de aperfeiçoamento, e não possuem como expectativa a

orientação oriunda da diretoria da empresa.

Por fim, com 1 ano de permanência na empresa Star News BMW Motos,

para o entrevistado 3, a empresa é lenta para analisar o mercado e seus

concorrentes, dando ênfase apenas na marca BMW, ao invés de analisar o

segmento como um todo. O mesmo relata ainda que não fazem reuniões fixas com

foco ao ambiente de negócios e que esses treinamentos ocorrem apenas quando é

solicitado pela montadora, a BMW Motos.

Em resumo, para todos os entrevistados existe falta de comunicação entre

diretoria e colaboradores, sendo esse indicador o que mais impacta tanto em vendas

como nas demais áreas da empresa. Dessa forma, por unanimidade, afirmaram que

a falta de reuniões, feedback e interação diretoria – colaboradores, acaba

culminando em problemas, baixo número de envolvimento e baixa participação dos

setores como um todo, não apenas em vendas.

8.3 FLUXOS E INTERFACE

Foi realizada visita de campo na empresa Star News BMW Motos, com a

participação de todos os integrantes do grupo, para execução da entrevista
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qualitativa e também, com o intuito de obter percepção clara dos fluxos e como

ocorre a comunicação entre empresa e clientes.

Alguns fluxos são realizados pela recepcionista e área comercial, no

atendimento presencial loja: o cliente é abordado pela recepcionista, a mesma coleta

informações de forma básica e simples, por meio da planilha manual: nome, contato,

e-mail, qual o produto de interesse; e faz o direcionamento para novos, seminovos,

peças, oficina ou Boutique. Com relação a venda das motos, ela direciona o cliente

para vendedor da vez (de acordo com a ordem) ou para aquele que queira atender,

sendo a responsável pelo controle da sequência. No caso da compra de roupas e

acessórios ela apenas indica a seção, não havendo um vendedor específico.

Após essa primeira triagem, os dados dos clientes são coletados e depois

alimentados em uma planilha no computador. É realizado o envio de uma

mensagem no WhatsApp do cliente com uma pesquisa de satisfação, somente para

clientes loja física, a mensagem é a mesma para todos, os que compraram e os que

não compraram. Esta pesquisa de satisfação é realizada apenas para os clientes

que se interessam por motos, quem entra na loja para comprar roupas e acessórios

não recebem esta pesquisa.

Para ilustrar como ocorre de forma clara o atendimento ao fluxo de clientes

loja física, podemos observar a figura 9.

FIGURA – 9 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Os fluxos para os demais canais de atendimento bem com os digitais não

possuem procedimento e o fluxo estipulado, sendo assim, acima é apresentado o

fluxo realizado em loja física.

8.4 PROBLEMAS E GARGALOS

Problemas e Gargalos são restrições ou falhas encontradas dentro das

organizações, esses fatos impedem o sistema organizacional de alcançar sua plena

execução, ou interferem negativamente nas etapas de desenvolvimento de

capacidade estratégicas. Segundo Araújo (2009, p. 234), “Gargalo é qualquer

recurso cuja capacidade é inferior a demanda e, se ele não for solucionado,

comprometerá os planos de produção da organização”.

É fundamental que a empresa estabeleça frequentemente diagnósticos no

ambiente de trabalho, sobre seus problemas e gargalos, que dificultam seu

crescimento. É necessário também que estimulem seus funcionários a transparência

dessas respostas as pesquisas realizadas, para que seja possível identificar de fato

onde encontrasse as dificuldades de cada setor.

Muitas das vezes as empresas possuem dificuldades em criar ações ou

estratégias que proponham eliminar ou até mesmo minimizar os impactos na

geração de lucros, devido à falta de estudo mais aprofundada de suas atividades. E

por este motivo o trabalho foi realizado para identificar através da colaboração dos

funcionários da empresa Star News BMW Motos, seus Problemas e Gargalos. Tais

situações são evidenciadas a seguir:

● Falta de reuniões periódicas com funcionários para tratar assuntos que

envolvem setores, concorrências, mudanças no mercado, entre outros. - A empresa

realiza reuniões apenas quando solicitado pelo funcionário e quando o problema já

está crítico e precisa de soluções urgentes.

● Falta de acompanhamento na utilização das ferramentas disponíveis

na empresa- A utilização das ferramentas dentro das empresas é de suma
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importância para um melhor desempenho no atendimento, e desempenho da

empresa como um todo.

● Falta de comunicação entre os setores - Falta de transparência e

colaboração entre os setores prejudica o desempenho geral.

● Falta de diretrizes dentro da organização - Visão, Missão, Valores e

processos. Todos devem compreender o propósito de suas atividades e devem se

sentir motivados trabalhando em prol dos resultados.

● Falta de investimento no conhecimento e capacitação dos funcionários.

● Falta de indicadores de desempenho de atendimento - Avaliar e

identificar as falhas de comunicação com o cliente.

● Falta de conhecimento para entendimento dos indicadores enviados

pela empresa responsável acompanhamento do site.

● Deficiência no gerenciamento nos canais de comunicação, falta de

acompanhamento e mensuração das mídias sociais.

8.5 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

A empresa Star News BMW Motos, não possui políticas e procedimentos

documentados que proporcione entendimento claro de seu posicionamento, ações e

condutas. Em conversa com o gerente da loja, o mesmo informou que não foi algo

que os sócios-proprietários priorizaram até hoje em realizar, até mesmo por

considerar um serviço de custo elevado.

Constatou-se a inexistência da Missão, Visão e Valores da organização.

Foi percebido que existe uma falha, por não existir documentação oficial

para orientar seus processos e também os atos dos colaboradores. A aplicação de

normativas com a descrição das políticas, processos e posicionamento da empresa

pode aumentar a produtividade da equipe, pois determinam as responsabilidades de

cada um dentro da organização ocorrendo o alinhamento de expectativas do

empregador e seus empregados.
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8.6 ANÁLISE DE RISCO

Observando os problemas encontrados na instituição, é proposto o

aperfeiçoamento da comunicação e processos. Caso não seja dada a importância

necessária, pode acarretar nos seguintes riscos:

● Falta de reuniões periódicas com funcionários para tratar
assuntos que envolvem setores, concorrências, mudanças no mercado, entre
outros.

A falta de reuniões periódicas pode acarretar grandes riscos a organização

em relação aos concorrentes, pois a falta desse tipo de reunião pode ocasionar

desconhecimento do mercado, não conhecer preço aplicado pelas demais empresas

do mesmo segmento, risco de não atender os clientes com o mesmo nível de

qualidade que os concorrentes. Essas reuniões servem também não só para

conhecer como as ações do outro poderão afetar a empresa, como também para

tirar boas lições do que não fazer.

● Falta de acompanhamento na utilização das ferramentas
disponíveis na empresa.

O não conhecimento das ferramentas disponibilizadas pela organização

pode ocasionar a falta de dados necessários ao setor comercial, como por exemplo

número de clientes que visitaram a loja, dos que visitaram quantos efetivamente

concluíram a compra, qual percentual de compra originada através de um lead, qual

cliente retornar contato após determinado período e também pode acarretar em

dados incertos em relação ao número de clientes que visitaram a loja.

● Falta de comunicação entre os setores.
A falta de comunicação entre os setores pode trazer sérias implicações à

empresa, como falta de produtividade, impacto do desempenho individual por

desconhecer o funcionamento do outro setor. Acaba criando também setores com

informações diferentes do outro a ponto de gerar ideias contrárias do que realmente

acontece.

● Falta de diretrizes dentro da organização.
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A ausência de diretrizes dentro da organização gera falta de alinhamento

entre os objetivos dos funcionários e os objetivos da empresa. Os funcionários não

estão alinhados com a empresa. Não compreendem seu papel na visão da empresa

e a sua essência que é a missão. E, também por consequência muitas vezes não

compartilham dos mesmos valores que a empresa. Há divergência nos

comportamentos e objetivos. Logo não se atinge resultados satisfatórios em longo

prazo.

● Falta de investimento no conhecimento e capacitação dos
funcionários.

A falta de capacitação dos funcionários gera em longo prazo problemas que

influenciam diretamente nas atividades exercidas pelos mesmos, um funcionário

capacitado vai desempenhar o seu papel com o máximo de maestria possível, o que

não acarretará em perdas para a empresa. Quando buscamos lucro, ter uma equipe

que agrega valor muda o parâmetro alcançado.

● Falta de indicadores de desempenho de atendimento.
Quando lidamos com pessoas o nosso sucesso depende muito do

atendimento prestado, e a satisfação obtida. Quando esse quesito não recebe a

atenção necessária fica impossível mensurar os erros cometidos, que

automaticamente interferem na retenção de clientes. Dessa forma, a falta de

indicadores de desempenho gera um comodismo que muitas vezes acarreta em

prejuízos significativos.

● Falta de conhecimento para entendimento dos indicadores
enviados pela empresa responsável acompanhamento do site.

É muito importante que o responsável pelo acompanhamento do site tenha

conhecimento do uso de dados recebidos para tomada de decisão, pois a falta

desse entendimento acarreta na não compreensão do comportamento do seu

público e, consequentemente, atrapalha na tomada de atitudes mais concretas e

exatas. Outro risco é o não direcionamento correto dos seus investimentos através

da análise de dados.

● Deficiência no gerenciamento nos canais de comunicação, falta de
acompanhamento e mensuração das mídias sociais.
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A deficiência no gerenciamento, ausência de conhecimento e a falta de

acompanhamento, levam a empresa a produzir conteúdo desalinhados com suas

necessidades. O risco dessa ação é o público-alvo entender que a empresa não a

compreende e o envolvimento ser, consequentemente, afetado. Prejudicando

também o posicionamento, a credibilidade e a confiança na marca.

8.7 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

A partir dos resultados da pesquisa realizada na empresa Star News BMW

Motos foram selecionadas algumas propostas para a solução dos problemas

encontrados, incorporando Marketing interno e Processo de Marketing, conforme o

quadro abaixo:

QUADRO 4 - MARKETING INTERNO E PROCESSOS DE MARKETING

Fonte: Os autores (2019).

9 EXECUÇÃO DO PROJETO
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As sugestões foram apresentadas através de uma reunião realizada com o

sócio proprietário da empresa Star News BMW Motos no dia 03/10/2019 e discutidas

de acordo com sua importância, benefícios e custos. Após compreender as ações e

responsabilidades da execução foi considerada por ele elegíveis as seguintes ações 

✔ Identificação: a empresa validou a sugestão, pois entende que é

necessária a construção de sua filosofia institucional (missão, visão, valores),

mesmo essa sendo tardia, importante para direcionar seus próximos passos e

transições futuras, com objetivo de manter o propósito e a identidade da

organização.

✔ Informação: a empresa demonstrou interesse em adotar essa prática,

para estreitar a comunicação entre setores e colaboradores, mantendo as equipes

atualizada e informadas sobre posicionamento da empresa e seus próximos passos.

✔ Integração: a empresa aceitou a proposta, pois, compreendeu a

importância em manter seus colaboradores integrados, e através de treinamentos

possam fomentar a filosofia institucional e também conhecimento referente a

empresa e o mercado, mantendo os colaboradores comprometidos com as

estratégias da empresa. 

✔ Mensuração: a empresa aceitou a proposta pois será possível

identificar se os funcionários adquiriram o conhecimento através das ações que

serão realizadas.

✔ Valorização: a empresa validou a sugestão por entender que poderá

aproveitar os encontros que serão realizados de forma mensal, para reconhecer

funcionários e áreas com ações simples que podem aumentar o engajamento dos

seus colaboradores.

✔ Fluxograma comercial: a empresa aprovou proposta, pois através

desta ferramenta será possível gerar organização no atendimento de seus clientes,

adequando canais e usando direcionamento correto do mesmo para cada setor que

atenda sua necessidade e/ou expectativa. 

Proposta não aprovadas:

Treinamento Gestor Google Analytics: a empresa não demonstrou

interesse pois estão em fase de transição para outra empresa de marketing.
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9.1 FLUXOS E INTERFACES

A empresa Star News BMW Motos apresenta um fluxo de

comunicação descendentes, onde o processo de informações ocorre da cúpula

diretiva para seus funcionários, em geral conforme apresentado no âmbito deste

trabalho, os fluxos de marketing interno e processos de marketing apresentam

muitas oportunidades de melhorias.

As sugestões citadas na sequência visam sanar ou diminuir essas falhas e

omissões, através da estruturação estratégica tanto para o público interno como

o externo, concedendo maior assertividade, gerando fluidez nos processos e

minimizando os problemas e gargalos encontrados.

9.1.1 Fluxos e interfaces marketing interno

Devido a gestão da empresa ser familiar e centralizada, sua comunicação é

especialmente descendente existindo uma única pessoa responsável por repassar

todas as informações definidas pelo corpo diretivo aos colaboradores. Para que

exista maior acessibilidade e compreensão das decisões e estratégias da empresa é

importante considerar a sugestão da realização de reuniões mensais com todos os

colaboradores e departamentos, que além de informar também é possível praticar

demais ações como integrar as equipes com treinamentos exibindo conteúdo

relevantes espalhando conhecimento, realizar dinâmicas e jogos para mensurar a 

assimilação e percepção de todos, similarmente reconhecer através de ações

simples como aniversariantes do mês e destaques de cada área.

Uma das características básicas de uma organização é possuir uma imagem

clara do que estão realizando, conhecer seu propósito e compartilhar seu conjunto

de valores. Desta forma, a construção da filosofia institucional é um processo

essencial pois traça as diretrizes da empresa resultando em vantagem competitiva.

A ação de identificação irá promover a criação da Missão, Visão e valores com atos

conjuntos para definição de identidade e propósito da organização.
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  As reuniões também serviram para melhorar a comunicação e fortalecer a

identidade institucional da empresa, pois de forma formal os colaboradores poderão

realizar perguntas e fazer sugestões.

9.1.2 Fluxos e interfaces processo de marketing

Realizar um bom atendimento ao cliente é uma das principais preocupações

evidenciada pela empresa. Para alcançar esse objetivo é sugerido estruturar um

fluxo de atendimento. Considerando que a organização só possui um fluxo definido,

este para atendimento presencial loja, porém, possui diversas outras ferramentas de

comunicação e interação com seus clientes como telefone e outros meios digitais

como Facebook, Instagram, Whatsapp, e-mail. 

Diante da importância do atendimento, não é possível lidar com esse

procedimento sem diligência e cautela. É preciso mapear, criar e padronizar

reunindo uma ferramenta que auxilie na estruturação desse processo para que a sua

excelência seja garantida. Uma dessas ferramentas é o fluxograma dos canais de

atendimento ao cliente.

9.2 ANÁLISE DE RISCOS E VIABILIDADE

Para que o projeto ocorra de forma eficaz, foi preciso fazer um gerenciamento

de risco, de forma a entender o tipo do projeto e observar suas forças e ameaças,

onde o risco:

É a probabilidade de que algum evento futuro ou conjunto de eventos
ocorra. Portanto a análise do risco envolve a identificação de mudanças
potenciais adversas e do impacto esperado como resultado na organização.
(PAXSON; WOOD, 1998, p.159).

Desta forma examinados possíveis riscos ao projeto, indicando o impacto

que esses riscos podem ocasionar, juntamente com as possíveis resoluções.

https://blog.deskmanager.com.br/bom-atendimento-ao-cliente/
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QUADRO 5: ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE NA STAR NEWS BMW MOTOS

DESCRIÇÃO PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA

Falta de comprometimento
da organização em
implementar as ações. Média Alto

Mostrar para a direção da
empresa a importância das
ações para assim obter o
resultado final.

Falta apoio na realização de
reuniões com os
colaboradores.

Alto Alto

Apresentar a empresa que as
reuniões são uma grande fonte
de solução de problemas, elas
abrem um espaço onde as
experiências profissionais de
cada um, possibilitam soluções
diferentes e inovadoras para
um mesmo problema.

Não criação de diretrizes e
processos na empresa
(missão, visão, valores). Alto Alto

Apresentar para a empresa a
importância das diretrizes
organizacionais, a finalidade de
uma organização e a razão
pela qual existe.

Falta de padronização
adequada nos canais de
atendimento. Alto Alto

Demonstrar para empresa a
importância da criação do fluxo
de atendimento, conforme cada
canal.

Fonte: Os autores (2019).

9.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Com o propósito de alcançar os objetivos das melhorias prescritas através

da execução das ações propostas, e aperfeiçoamento de todos os envolvidos nas

atividades, foram elaborados manuais (APÊNDICE B e C) para treinamento e

implementação das ações de marketing interno e processos de marketing, para que

estas sejam executadas de forma estruturada. Os manuais descrevem todas as

ações com suas respectivas etapas a serem realizadas.

9.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

Após realizar o diagnóstico na empresa Star News BMW Motos, foram

propostas algumas melhorias e, com o intuito de medir o impacto causado pela

implementação de cada uma das ações, foram criados os indicadores de

desempenho para mensurar o impacto das ações. Conforme apresentado nos
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gráficos dos resultados da pesquisa inicial, no item 8.2.4 deste trabalho, a pesquisa

teve a participação de 17 funcionários, equivalente a 81% da equipe da empresa em

uma totalidade de 21 funcionários.

Para medir o desempenho atual da organização, foi utilizada a pesquisa

baseada na escala Markor, que tem por objetivo identificar a Orientação da empresa

para o Mercado (OM), por meio de perguntas diretas e algumas delas identificadas

como perguntas reversas (R).

E, para a realização das análises e discussões dos resultados referentes às

afirmações devem ser utilizadas os mesmos critérios, na qual 1 Discordo totalmente,

2 Discordo parcialmente, 3 Neutro, 4 Concordo parcialmente, 5 Concordo

totalmente. Considerando de forma negativa a soma das respostas em escala 1, 2 e 3

e positivas 4 e 5, já nas perguntas reversas, a soma das escalas 4 e 5 são negativas

e 1,2,3 positivas.

Neste trabalho fica estabelecido como meta padrão de acréscimo sobre o

desempenho atual, o acréscimo de pelo menos 2 colaboradores, ou seja 12% do

total de 17 colaboradores respondendo positivamente ao questionário. Assim, segue

os indicadores de desempenhos que serão utilizados conforme apresentado na

figura abaixo:

QUADRO 6 – INDICADOR DE DESEMPENHO

AFIRMAÇÕES DE DESEMPENHO ATUAL META
(17 funcionários) (17 funcionários) 

7 - Realizamos reuniões periódicas com nossas equipes
para discutir tenências de mercado, concorrência, etc. 1 (5,9%) 3 (17,6%)

8 - A Direção, o marketing, o Comercial estão sempre
discutindo sobre necessidades futuras da nossa loja. 6 (35,3%) 8 (47%)

11 - Quando se descobre algo sobre a concorrência
somos lentos para alertar a todos os envolvidos (R). 7 (41,2%) 9 (52,9%)



70

15 - Realizamos reuniões com as gerências e chefias
para planejar respostas às mudanças que ocorrem em
nosso ambiente de negócio.

3 (17,6%) 5 (29,4%)

17 - As atividades dos funcionários são bem
coordenadas. 6 (35,3%) 8 (47,1%)

18 - Existe um tratamento adequado aos canais de
atendimento ao cliente, como ouvidoria, reuniões
periódicas com os recepcionistas.

5 (29,4%) 7 (41,2%)

19 - Mesmo que tivéssemos planos adequados e bem
formulados, seriamos incapazes de colocar em
funcionamento no tempo adequado (R).

11 (64,7%) 13 (76,5%)

20 - Quando identificamos um desejo por mudanças ou
criação de um novo serviço, ou melhoria, a equipe
procura agir rápida e coordenadamente para atender
(R).

5 (29,4%) 7 (41,2%)

Fonte: Os autores (2019).

Após a implementação das ações propostas anteriormente, espera-se que

os indicadores de desempenho escolhidos atinjam a meta estipulada.

9.5 PLANO DE IMPLENTAÇÃO

A proposta de investir em ferramentas como suporte para melhorar os

processos de marketing e endomarketing da empresa favorece para uma

comunicação fluída e assertiva dentro da organização, diminuindo ou eliminando

possíveis inverdades ou deficiências nas diretrizes. Além de, consequentemente,

facilitar a interação dos colaboradores na execução dos processos. Para a

realização deste projeto serão seguidas as seguintes etapas para a implementação

das ações propostas:

• Listagem das ações: levantamento das oportunidades de ações que

possam ser realizadas na organização, disponíveis no quadro 4.

• Aprovação das ações: definida as possibilidades, envolver o proprietário

na decisão e entender o que faz sentido dentro das necessidades da organização,

estabelecendo quais ações são viáveis e quais serão aprovadas.

• Definição dos indicadores: Delinear como serão mensurados os

resultados das ações realizadas.

• Cotação: desenvolvimento da análise de custos e recursos essencial para

elaboração de cada etapa do projeto.
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• Cronograma: realizar um cronograma que contemple todas as etapas de

maneira adequada, prevendo possíveis atrasos.

• Treinamento: elaboração de treinamento ao envolvido, determinando

datas, canais de comunicação e informação que possam ser utilizados como apoio,

descrevendo com detalhes da execução até a implementação final do projeto.

• Execução das ações: desenvolvimento das ações conforme os passos do

treinamento.

• Relatório: descrição de como ocorreu cada etapa do projeto, e relatar os

pontos principais para modificar nas próximas etapas de execução.

• Feedback: análise dos resultados perante a implementação de cada ação.

Com o intuito de planejar de forma adequada a implementação das ações

acolhidas pela empresa e assegurar seu cumprimento, foi criado um cronograma

para sua efetivação apresentado no item 10.

9.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Para dar sequência nas ações que foram propostas, a equipe desenvolveu

um manual (APÊNDICE B), com o intuito de comunicar, direcionar e desenvolver os

responsáveis quanto às ações de melhorias. O manual tem o propósito de assegurar

que todas as ações sejam implementadas com êxito. Foi desenvolvido com textos de

linguagem simples para que haja compreensão clara do conteúdo e de cada ação e

etapas do processo de implementação, inclusive este documento poderá ser

utilizado por novas pessoas que venham a fazer parte da organização.

Mesmo sendo uma empresa de médio porte, sua gestão familiar é

concentrada apenas no sócio proprietário, sendo assim na implementação das

ações deste projeto ficam responsáveis: O sócio proprietário da organização e a

equipe de consultoria. A comunicação entre o proprietário e os consultores

acontecem via WhatsApp, Ligações telefônicas e também reuniões presenciais.

Inicialmente foi a equipe de consultoria que colocou em prática as ações

propostas, sempre com o acompanhamento do proprietário, o que possibilitou seu o

desenvolvimento e capacitação na sucessão do projeto.
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9.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Com o plano de contingências foi permitido definir ações alternativas para

atender situações ocasionais que possam ocorrer com a execução do projeto e que

não estavam previstas. O objetivo deste plano é reduzir os riscos e sempre ter uma

possibilidade para cada situação. Segue na sequência o quadro com o plano de

contingência:

QUADRO 7: ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE NA STAR NEWS BMW MOTOS

Fonte: Os autores (2019).

10 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Para a execução do conjunto de ações propostas pela consultoria foi

elaborado um cronograma conforme quadro 08.

QUADRO 8: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES.
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Fonte: Os autores (2019).

 10.1 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E TREINAMENTOS

A proposta de implementação foi dividida em duas etapas, cada ação foi

realizada conforme descrição abaixo:

ETAPA 1: Marketing Interno

● Identificação: Para realizar a construção e definir a identidade da

organização através da filosofia institucional que inclui focar na Missão, ampliar o

horizonte da Visão de futuro e esclarecer Valores, foi necessário realizar algumas

reuniões com corpo diretivo, colaboradores, aplicação questionários e visitas para

garantir que os elementos norteadores sustentem a estratégica da empresa. 

A primeira reunião com o sócio proprietário foi realizada de acordo com sua

disponibilidade no dia 02/10/2019, tendo início às 09h00min e término às 10h30min,

onde foram aprovadas as ações e já iniciamos uma entrevista não estruturada

referente a ação mais importante considerada por ele, a criação dos 3 pilares de

orientação dos seus negócios.

Na semana seguinte foi encaminhado um e-mail para o sócio proprietário

com instruções e informações relacionadas à Missão, visão e valores e um

questionário com perguntas indispensáveis no mapeamento da identidade da

empresa (ver apêndice D).
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   Entendendo cada um dos fatores do Tripé;

● Missão: É a razão pela qual a empresa existe. Em outras palavras,

define seu foco de atuação. 

● Visão: É uma bússola que serve como um grande objetivo de longo

prazo, ou seja, aonde a organização pretende chegar.

● Valores: É a forma como a empresa deve se portar no mercado e na

sociedade, isto é, a maneira como pretende ser reconhecida. Essas ideias definem

até mesmo a conduta dos colaboradores. Algumas organizações desejam ser

reconhecidas pela qualidade do produto, outras pela segurança de seus serviços,

pelo respeito ao cliente acima de tudo, por ações de sustentabilidade, entre outros.

De forma resumida, pode-se dizer que missão, visão e valores são

um conjunto de ideias que ajudam a definir as estratégias de uma empresa para que

seus objetivos sejam alcançados.

Foi realizada uma visita no dia 16/10/2019 no período da tarde pelos

integrantes do presente trabalho, para realizar explicação de cada um dos fatores do

tripé e aplicar o questionário com todos os funcionários relacionados à percepção e

o que entendem ser a Missão, Visão e valores da Star News Motos (ver apêndice E).

 A partir das principais palavras presentes nas respostas, foi dado início aos

esboços da filosofia institucional.

FIGURA 10 – NUVEM DE PALAVRAS MAIS UTILIZADAS PELOS FUNIONÁRIOS

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

https://www.sbcoaching.com.br/blog/tudo-sobre-coaching/objetivos-profissionais-coaching/
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 Após análise do questionário, sugestões e opiniões dos colaboradores da

organização, a equipe e o sócio proprietário no dia 22/10/2019 se reuniram para

desenvolver a filosofia institucional a qual passaria por aprovação da cúpula diretiva.

Após alguns rascunhos foi definida coletivamente a proposta final de Missão, Visão e

valores da empresa Star News Motos que foi admitida pela diretoria com muitas

preconizações a esta equipe de consultoria.

Segue abaixo Filosofia institucional adotada pela empresa:

FIGURA 11 - FILOSOFIA INSTITUCIONAL STAR NEWS BMW MOTOS
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Esses pilares vão amparar o crescimento sustentável da empresa e irá

direcionar suas ações e até mesmo motivar os funcionários. No entanto, a

publicação, disseminação e fortalecimento devem ser empregados de forma

consistente, evitando inatividade na aplicação prática e tornando-se mera

formalização.

● Informação: A realização de reuniões tem como objetivo, informar aos

funcionários as expectativas e estratégias da empresa, afinar a comunicação entre

setores e colaboradores mantendo as equipes atualizadas e informadas sobre

posicionamento seu posicionamento e seus próximos passos.

Mesmo de início a empresa mostrando grande interesse e aprovando a

realização desta ação quando sugerida na proposta de implementação, não foi

possível implantar. Realizada ação preventiva disponível quadro 5 e plano previsto

demonstrando a importância e impacto da ação a empresa assumiu possuir

dificuldades em reunir todos os colaboradores em um determinado dia para realizar

a ação.

https://www.sbcoaching.com.br/blog/motivacao/videos-motivacionais/
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Conforme previsto na análise de riscos a empresa não teve

comprometimento, nem apoiou a implementação das ações, possui uma cultura

muito fechada com hábitos e crenças pré-estabelecidas devido a sua gestão familiar.

Acredita ser algo muito difícil de aplicar, pois entende que reunir a equipe toda, se

tornaria um transtorno, e não seria bem receptivo por todos.

Quanto aos recursos necessários e sugestão de plano de reunião foi

realizado e estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

● Integração: Integrar os funcionários dentro da empresa é vital para

constituir a cultura, valores, evidenciando informações importantes para engaja-los a

buscarem a qualidade em todos os procedimentos.

A empresa demonstrou saber a importância em manter seus colaboradores

integrados, e através de treinamentos fomentar a filosofia institucional e também

conhecimento referente a empresa e o mercado, mantendo os colaboradores

comprometidos com as estratégias da empresa. Mas encontramos a mesma

dificuldade da ação anterior, sendo assim, no momento não foi possível implementar

pela adversidade em reunir  todos os colaboradores. Existe grande dificuldade em

fazer com que a gestão compreenda que esse investimento de tempo para aplicação

é importante para a empresa, mas da mesma forma, não disponibilizou agenda para

que pudesse ser realizada esta integração, indagando novamente que submeter as

equipes ao evento não seria viável neste momento.

          Quanto aos recursos necessários e sugestão de plano de reunião foi

realizado e estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

● Mensuração: Ao medir os resultados das ações, a empresa consegue

enxergar um plano geral do que acontece ampliando seus conhecimentos sobre o

que é demandado e o que é entregue, saberá exatamente o que aconteceu dentro

do período mensurado e, com todo esse conhecimento, conseguirá fazer sua gestão

ser mais eficiente.

 Para mensurar o entendimento e nitidez das ações e conteúdos passados,

seria aplicada esta ação dentro das reuniões, porém devido as ações não terem sido

efetivadas conforme havia sido alinhado, e não existir o engajamento da empresa

para a realização, foi sugerida a empresa que ao aplicar as ações futuramente, deve

aproveitar os encontros para aplicar dinâmicas e jogos utilizando ferramentas
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gratuitas disponibilizadas no mercado, como por exemplo o Kahoot, que ajudam a

medir o conhecimento de forma criativa e ativa.

Quanto aos recursos necessários e ferramentas que podem auxiliar na

realização da ação foi estabelecido no manual (Apêndice B) bem como seus

custos.       

● Valorização: A valorização dos funcionários é muito importante, tanto

para que o colaborador continue buscando seus objetivos, quanto para a evolução

da empresa como um todo, além de contribuir para um ótimo ambiente de trabalho.

A diversas formas diferentes que podem ser utilizadas para valorizar equipes

e funcionários, conforme levantado através da pesquisa realizada a empresa não

possui nenhum processo mesmo que simples para valorizar ou reconhecer de

alguma forma seus colaboradores. Apresentada a proposta da ação o sócio

proprietário demonstrou interesse em aplicar as sugestões apresentadas, dentre

elas, realizar o aniversariante do mês nos encontros mensais e também reconhecer

os destaques do mês de cada área, com entrega de certificado e troféu itinerante.

Para o funcionário, é sempre uma satisfação ser reconhecido pelo esforço e saber

que as pessoas estão observando sua atuação e evolução.

Não foi possível realizar implantação, pois, encontramos muitas dificuldades

e abertura da empresa que tem o discurso que não consegue reunir todos os

colaboradores em um determinado dia.

Quanto aos recursos necessários e ferramentas que podem auxiliar na

realização da ação foi estabelecido no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

ETAPA 2: Processos de Marketing

● Fluxograma Comercial: Conforme mapeado no item 8.3 e ilustrado

através da figura 9, foi diagnosticado que a empresa Star News BMW Motos não

possui um fluxo claro do processo de atendimento ao cliente na loja física, os

demais canais de comunicação e atendimento não possuem fluxo de atendimento.

Juntamente com o sócio proprietário Alexandre, em uma reunião realizada na data

16 de outubro de 2019, foi construído em conjunto com o mesmo um novo fluxo de

atendimento tanto para o canal físico como digital.
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FIGURA 12 - FLUXOGRAMA CANAL FÍSICO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

FIGURA 13 – FLUXOGRAMA CANAL DIGITAL
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

10.2 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A execução do plano de implementação considerou as etapas

indispensáveis para as ações ocorrerem e que foram definidas previamente no

Plano de Implementação, conforme descrito a seguir:

1- Listagem e aprovações das Ações: foi realizada uma reunião com o

sócio proprietário no dia 03/10/2019 juntamente com os integrantes do projeto.

Foram discutidas as ações e como as mesmas iriam ocorrer, sendo aprovadas e

adaptadas com as sugestões dadas pelo sócio e conforme a disponibilidade do

mesmo.

 2- Definição dos indicadores: os indicadores foram definidos de acordo

com as perguntas com menor índice de satisfação dos colaboradores, a intenção é

atingir um acréscimo de pelo menos 2 colaboradores, ou seja 12% do total de 17

colaboradores.
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 3- Cotação: foi enviado no dia 08/10/2019 via WhatsApp conforme

solicitado pelo sócio proprietário, a análise de custos desenvolvida pela equipe

necessárias para a realização das ações.

4- Cronograma das ações: as datas das ações foram definidas conforme

mostra o Quadro 9.

5- Motivação e treinamento dos envolvidos: foram definidos os papéis de

cada integrante nas ações incluindo o gestor, os colaboradores e a equipe do

projeto. Foi elaborado um Manual (Apêndice B) para auxiliar todos os envolvidos no

processo, fazendo parte do treinamento dos mesmos.

 6- Execução das ações: as ações possíveis de implementação, foram

aplicadas conforme as datas definidas.

 7- Relatório das ações: após o término das ações, as mesmas foram

documentadas incluindo imagens, descritivo de como ocorreram e qual o impacto

das mesmas em relação aos colaboradores.

 8- Avaliação dos resultados: após o acontecimento das ações não houve

aplicação de nova pesquisa utilizando escala Markor, que tem por objetivo identificar

a Orientação da empresa para o Mercado (OM), somente com as perguntas

definidas nos indicadores de desempenho. Como a pesquisa não foi acolhida pelos

colaboradores pelas dificuldades encontradas, não foi possível realizar avaliação

dos resultados e a elaboração do relatório final.

10.3 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

Conforme planejamento inicial foi desenvolvido um cronograma para

assegurar que a execução deste projeto fosse realizada com excelência. Neste

cronograma foi destacado cada etapa do projeto e sua previsão para realização

onde neste item vamos fazer um comparativo entre o previsto e como se deu a

execução, através do quadro a seguir:
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QUADRO 9 - AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

10.4 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

É necessário que haja um investimento para que seja possível aplicar as

ações propostas neste projeto. E de acordo com isso foi desenvolvido a tabela

abaixo onde demostra os gastos que este projeto acarretou ao longo das etapas,

vale ressaltar, que o orçamento encontra-se dentro do esperado, sendo que algumas

ações foram possíveis realizar sem custos através da utilização de mensagens por

aplicativos e trocas de e-mail com os envolvidos.
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QUADRO 10: ORÇAMENTO TOTAL
Itens PI 2 19ª Sem Total por item

Gasolina
R$150,00 R$150,00

Para visitas à empresa analisada.

Impressão*

R$20,00 R$20,00Pesquisa mercadológica, xerox de material
para consulta e PI1 físico para ser entregue à
secretaria.

Questionários aplicados na empresa. R$ 25,00 R$ 25,00

Total investido R$195,00 R$195,00

*Custos estimados com base no valor de R$ 0,15 por folha impressa/xerocada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

11 APURAÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

 Como não foi possível aplicar todas as soluções de melhorias propostas e

aceitas pela empresa, por falta de engajamento e bloqueio na realização das

atividades inerentes às ações e a segurança de uma entrega de resultados positiva,

não foi possível apurar os indicadores, nem avaliar os resultados finais das ações.

Assim, não houve aplicação de nova pesquisa utilizando escala Markor, que

tem por objetivo identificar a Orientação da empresa para o Mercado (OM),

utilizando somente com as perguntas definidas nos indicadores de desempenho.

Pelas dificuldades já descritas no item 10 de implementação, não foi possível

efetivar a apuração dos indicadores estipulados como também a avaliação dos

resultados.

12 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

No decorrer da execução da implementação das soluções propostas se

mostrou necessário adaptações na aplicação da ação de identificação,

indispensáveis para garantir a entrega dessa ação.

No momento da execução das ações de informação, integração,

mensuração e valorização a empresa decidiu pela não execução devido à diretoria

ter chegado a um consenso que encontrariam muita dificuldade em reunir todos
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seus colaboradores, sendo necessário um novo estudo para serem definidas as

ações preventivas.

Devido a isto, no intuito de orientar a empresa nos reunimos e reafirmamos

a importância da realização das ações, onde também foi destacado que esta ação

de realizar o evento com os funcionários mesmo que em mais números de turmas,

se torna essencial para a divulgação da missão, visão e valores que representam a

empresa é extremamente importante para seu fortalecimento diante das equipes. 

 Sendo assim, nas discussões durante a reunião ficou definido como

primeiro passo realizar uma ação juntos aos colaboradores para ressaltar a

importância da missão, visão e valores para as instituições. Esta ação inicialmente

está prevista para ser realizada no final do mês de Dezembro no evento de

confraternização, ficando a cargo da empresa a realização desta e demais ações

propostas.

13 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao longo do desenvolvimento deste presente projeto, foi possível perceber a

importância que a realização de um estudo de marketing traz para a organização,

pois as empresas vivem em tempos de mudanças constantes, e a necessidade de

criar as melhores estratégias, orientar e envolver os funcionários nos processos é

fator fundamental para o desempenho e resultado da organização.  

Ao realizar o diagnóstico para a empresa através de pesquisas quantitativas

e qualitativas, de coleta de dados primários e secundários, com observações feitas

na loja e considerando os resultados das pesquisas aplicadas, concluiu-se que não

há relação assertiva entre a empresa Star News BMW Motos e a orientação para o

mercado, utilização adequada dos canais de comunicação, atendimento ao cliente e

ainda falhas na comunicação interna.

Desta forma, foi identificado que é necessário definir primeiramente os seus

referenciais estratégicos, tais como missão, visão, valores e objetivos do negócio.

Foi apresentada a empresa propostas com algumas sugestões de melhorias e

oportunidades em relação aos processos de marketing, atendimento,
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endomarketing. Após, elaborar o plano de ação para a empresa, e possuir a

aprovação do sócio proprietário, no momento da implementação a equipe de

consultoria encontrou dificuldades e barreiras impostas pela empresa, sendo

possível conduzir em partes às estratégias propostas, pois não houve colaboração

do corpo diretivo no processo para implementar as soluções, mesmo reforçando os

riscos, aplicando o plano preventivo e de contingência não foi permitido aplicar todas

as ações. 

Por meio das ações capazes de serem aplicadas, os objetivos, metas e

expectativas do projeto foram parcialmente alcançados. Considerando que o

principal objetivo dessa consultoria é identificar problemas e/ou oportunidades no

âmbito da área de marketing na empresa foi obtido sucesso. As metas de analisar,

identificar e qualificar as ações de marketing utilizadas pela empresa também foram

alcançadas, já as metas de Implementar ações estratégicas de marketing na

organização e mensurar os resultados obtidos, não foi alcançado o resultado

esperado devido a imparcialidade da empresa em colaborar com as ações.

Com tudo, recomenda-se que a empresa continue disseminando e

realizando ações para o fortalecimento da sua filosofia institucional, utilizando como

base o manual elaborado, o qual possa prestar auxílio aos colaboradores no dia a

dia e também na ausência do sócio proprietário. Espera-se que as ações propostas

sejam regulares. 

Sugere-se também que ocorram precisamente os encontros mensais para

comunicar e integrar os colaboradores nas ações e estratégias da empresa, para

garantir que a continuidade das ações gere impacto nos resultados. É imprescindível

que a organização também aplique pesquisas regulares para monitorar e ajustar as

ações sempre necessárias.
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APÊNDICE A

Questionário de Orientação para o Mercado (OM)

Pesquisa realizada pela consultoria acadêmica dos alunos da faculdade

ESIC Business & Marketing School, visando entender algumas práticas da empresa.

Trata-se de uma pesquisa sigilosa, sem nenhuma necessidade de identificação por

parte do respondente.

A respostas estão em escala de 1 a 5, sendo 1 Discordo Totalmente; 2

Discordo Parcialmente; 3 Neutro; 4 Concordo Parcialmente e 5 Concordo

Totalmente.

1- Na Star News perguntamos sempre aos clientes se foram bem atendidos ou se

algo os desagradou.

2- Fazemos constantemente pesquisas de mercado.

3- Somos lentos para identificar as necessidades dos nossos clientes.

4- Avaliamos pelo menos uma vez ao ano a qualidade dos serviços.

5- Somos lentos para identificar mudanças fundamentais em nosso ramo de

atividades.

6- Revisamos e acompanhamos os efeitos das mudanças: concorrência, legislação,

tecnologias, lançamentos de serviços ou promoções.

7- Realizamos reuniões periódicas com nossas equipes para discutir tendências de

mercado, concorrência, etc.

8- A Direção, o Marketing, o Comercial estão sempre discutindo sobre necessidades

futuras da nossa loja

9- Quando acontece algo importante relativo aos clientes todos os profissionais são

alertados sobre o ocorrido.

10- Os dados de satisfação dos clientes são disseminados para todos da loja.

11- Quando se descobre algo sobre a concorrência, somos lentos para alertar a

todos os envolvidos.
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12- Demoramos muito tempo para acompanhar preços da concorrência.

13- Tendemos a demorar a atender a solicitações por melhorias nos serviços

desejados pelos nossos clientes.

14- Procuramos rever os serviços oferecidos aos nossos clientes de acordo com o

desejo deles.

15- Realizamos reuniões com as gerências e chefias para planejar resposta às

mudanças que ocorrem em nosso ambiente de negócios.

16- Se houvesse uma campanha de algum concorrente para conquistar nossos

clientes, teríamos uma resposta imediata.

17- As atividades dos funcionários são bem coordenadas.

18- Existe um tratamento adequado aos canais de atendimento ao cliente, como

ouvidoria, reuniões periódicas com os recepcionistas.

19- Mesmo que tivéssemos planos adequados e bem formulados, seríamos

incapazes de colocar em funcionamento no tempo adequado.

20- Quando identificamos um desejo por mudanças ou criação de um novo serviço,

ou melhoria, a equipe procura agir rápida e coordenadamente para atender.

APÊNDICE B

 MANUAL PARA TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

 O presente manual tem como objetivo repassar aos responsáveis pela

implementação das ações propostas, de como executá-las, assim como os custos

envolvidos.

1 MANUAL PARA AÇÕES DE MARKETING INTERNO

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Conforme proposta esta ação acontecerá de duas formas, no primeiro

momento deve acontecer a criação da filosofia institucional. Definindo o propósito e
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a identidade da organização (missão, visão, valores) e no segundo momento a

divulgação e implementação da filosofia institucional de forma informativa.

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que

os responsáveis pela ação se atente ao planejamento, execução, e periodicidade da

ação.

Para realização da reunião de definição da identificação da empresa devem

ser seguidas as seguintes etapas:

ETAPA 01: Aplicação – Definição e elaboração do questionário que será

aplicado aos funcionários para definir a missão visão e valores da empresa.

ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para aplicar

a ação na empresa e o custo. Verificar se na empresa há espaço físico e

equipamentos (notebook e projetor) disponíveis para atender esta demanda.

ETAPA 03: Localização – estabelecer local onde será realizada a ação, o

local deve ser silencioso, que comporte o número de participantes e que proporcione

uma parede para projeção. Como as instalações da empresa contam com este

espaço disponível, a ação pode ser realizado na própria empresa.

ETAPA 04: Data e Horário - determinar data e horário em que será realizada

a ação, para tal será necessário verificar junto à diretoria um melhor horário para que

todos os colaboradores possam estar presentes.

ETAPA 05: Aviso sobre a reunião de implementação: realizar o aviso com

antecedência informando data, horário (início e término) e local. Este aviso deverá

ser realizado com antecedência mínima de uma semana.

ETAPA 06: Coffee break – promover coffee break com os colaboradores ao

final da ação.

ETAPA 07: Periodicidade: definir a próxima data em que será realizada

reunião para divulgação da filosofia institucional.
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Para realizar a veiculação dos materiais da campanha institucional é

necessário que sejam seguidas as etapas:

ETAPA 01: Divulgação - definir de que forma será divulgada a filosofia

institucional. Avaliar o conteúdo utilizado e selecionar principais pontos para utilizar

na divulgação.

ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos e custos necessários

que serão utilizados para divulgação e vinculação da filosofia. 

Para a implantação desta ação, são necessários tais recursos:

QUADRO 11- CUSTOS DA AÇÃO IDENTIFICAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

1.2 INFORMAÇÃO

Nesta segunda fase, subsequente a identificação institucional deve

desenvolver-se um plano de reuniões mensais capacitando os gestor responsável

para instrumentalizá-las de forma eficiente. Com intuído nesta segunda etapa

propiciar aos colaboradores que conheçam profundamente a Missão, Visão e

Valores da empresa, ou seja, a Filosofia Institucional desenvolvida.

Essas informações devem representar as motivações, propósitos, anseios e

o objetivo da empresa, sendo fator crucial para que a empresa possa atingir sua

visão. Devendo ser de caráter informativo, onde será realizada a veiculação da

filosofia e articulada a materiais trazidos pela empresa e funcionários reforçando a

filosofia criada.

Para realização da reunião deve seguir a seguinte etapa:
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ETAPA 1: Tema - definir e elaborar junto aos responsáveis pela empresa os

temas que serão abordados, conteúdo que trará pauta para as reuniões.

ETAPA 2: Recursos - realizar análise dos recursos necessários e definir um

embaixador que ficará responsável pela elaboração das reuniões seguintes.

ETAPA 3: Localização: Definir local das reuniões.

ETAPA 04: Aviso de reuniões: realizar o aviso sempre com antecedência

informando data, horário (início e término) e local.

ETAPA 05: Coffee break – promover coffee break sempre aos términos de

reuniões.

ETAPA 06: Periodicidade: determinar o calendário de reuniões e horário em

que deverá acontecer, para tal será necessário verificar junto à diretoria um melhor

horário para que todos os colaboradores possam estar sempre presentes. E após

cada reunião divulgação da próxima data.

Para implantação desta ação foram previstos os seguintes recursos:

QUADRO 12- CUSTOS DA AÇÃO IFORMAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

1.2 INTEGRAÇÃO

 Esta etapa é de grande importância para que empresa compreenda a

importância da integração dos funcionários, treinando, reforçando comportamentos,

atitudes e valores da empresa, gerando esse canal de comunicação para facilitar

que a equipe saiba o resultado do seu desempenho e as metas que a empresa
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deseja alcançar. O evento de integração tem como objetivo tratar assuntos de

grande importância para a organização, geralmente são eventos para melhoria.

E para isso foi criada as etapas a seguir que devem ser seguidas para

elaboração deste plano de integração:

ETAPA 1: Tema - Definir junto aos responsáveis pela empresa ações de

integração criativas e dinâmicas, visando maior participação e integração entre as

pessoas, de forma que possa reforçar a filosofia institucional da empresa, podendo

dar bonificação por participação. Uma das indicações é trabalhar com dinâmicas em

grupo.

ETAPA 2: Recursos - realizar análise dos recursos necessários.

ETAPA 3: Localização: definição do local, data e horário. A princípio a

integração deve acontecer sempre após as reuniões informativas utilizando-se do

mesmo local.

ETAPA 4: Coffee break – promover coffee break com os colaboradores ao

final das ações.

ETAPA 05: Periodicidade: determinar através do calendário de reuniões de

que forma se dará às atividades de integração.

Para valorização dos funcionários nesta etapa foi previsto os seguintes

gastos:

QUADRO 13- CUSTOS DA AÇÃO INTEGRAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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1.3 MENSURAÇÃO

 Para mensurar o conhecimento adquirido através das ações aplicadas

anteriormente a equipe junto aos responsáveis devem elaborar indicadores de

performance dos funcionários para aplicação junto às dinâmicas em reuniões.

E para isso deve-se seguir a seguintes etapas:

ETAPA 01: Temas - Elaborar um indicador de desempenho, onde seja

possível medir o conhecimento adquirido pelos funcionários após disseminação de

informações em cada reunião.

ETAPA 02: Recursos - Identificar os recursos que serão necessários para

aplicação deste indicador.

ETAPA 03: Localização – Definir se o local de reuniões e suficiente para

aplicação desta ação.

ETAPA 08: Periodicidade: definir a periodicidade que a ação será novamente

realizada. Como esta ação trata de fatores cruciais para identificar a performance

dos funcionários, indica-se a cada reunião realizar questionários através do Kahoot

que se trata de uma plataforma de jogos muito utilizada e de fácil entendimento.

Desta forma será possível mensurar o quanto a equipe está integrada as

informações que estão sendo abordadas. 

Para aplicação desta ação está previstos os seguintes gastos:

QUADRO 14- CUSTOS DA AÇÃO IDENTIFICAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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1.4 VALORIZAÇÃO

Os valores são importantes para a vida do ser humano, tanto na vida

pessoal, quanto profissional ou organizacional. Portanto as pessoas necessitam ser

valorizadas no ambiente de trabalho, porque são elas que dão existência a uma

empresa. Quando os funcionários se sentem parte daquele ambiente se tornam

mais envolvidos e comprometidos com a empresa. É primordial que as empresas

compreendam a importância da valorização dos seus funcionários.

E para isso elaboramos as etapas a serem seguidas para aplicação da

valorização dos funcionários na Star News:

ETAPA 1: Aplicação: Definir uma forma de valorização dos funcionários junto

aos responsáveis, divulgar e comemorar os aniversariantes do mês na reunião

mensal e premiar os destaques do mês de cada área com um troféu itinerante, que

passará de destaque a destaque até que obtenha 3x consecutivas e fique com ele

em definitivo.

ETAPA 02: Recursos - Identificar os recursos que serão necessários.

ETAPA 03: Localização – Definir o local, data e horário.

ETAPA 4: Divulgação: Avisar com antecedência para identificar que todos

estão cientes e possam participar. Deve ser divulgado formalmente através de

convite por e-mail ou impresso aos que não tenham acesso ao mesmo.

ETAPA 08: Periodicidade: Pontualmente em reuniões mensais. 

Para aplicação desta ação foi previstos os seguintes gastos:

QUADRO 15- CUSTOS DA AÇÃO IDENTIFICAÇÃO
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Fonte:
Elaborado pelos autores (2019).

APÊNDICE C

2 MANUAL PARA AÇÃO DE PROCESSOS DE MARKETING

E de grande importância para empresa poder identificar e mapear seus

processos, padronizando formatos de atendimentos e canais de contato com

clientes. E, para que esse fluxo seja eficiente e de fácil utilização e entendimento de

quaisquer que venham a utilizar, possam saber exatamente como devem seguir este

processo. Desta forma para elaboração do fluxograma comercial devem ser

seguidas as seguintes etapas:

ETAPA 1: Definição de data, horário, e local para elaboração.

ETAPA 2: Definição do responsável pelo documento e atualização caso se

faça necessário ao longo do período.

ETAPA 3: Verificar junto aos responsáveis os principais canais de

atendimento, mapear e criar fluxos eficientes dos processos, gerando maior

assertividade no atendimento prestado ao cliente.

ETAPA 4: Identificar os recursos que serão utilizados.

APÊNDICE D

QUESTIONÁRIO CRIAÇÃO MISSÃO STAR NEWS
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Uma missão clara e bem definida é indispensável para qualquer identidade

corporativa. É por meio da missão que sua empresa diz quem é e a que veio.

A missão é, sim, uma frase corporativa; mas é uma das frases corporativas

mais importantes que existem, ao lado da visão e dos valores.

A missão é a essência da sua empresa traduzida em palavras.

As perguntas foram todas abertas direcionadas para construção da missão

junto ao corpo diretivo da empresa.

1-O que minha empresa vai fazer?

2- Para quem vai fazer?

3- Para quê vai fazer?

4- Como vai fazer?

5- Onde vai fazer?

6- Qual responsabilidade social deve ter?

APÊNDICE E

QUESTIONÁRIO CONSTRUÇÃO MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Os 3 Pilares bem definidos é indispensável para qualquer identidade

corporativa. A missão é, sim, uma frase corporativa; mas é uma das frases

corporativas mais importantes que existem, ao lado da visão e dos valores.

As perguntas foram todas abertas direcionadas aos funcionários para captar

palavras e frases para incluir na realização da construção conjunta da filosofia

institucional.

1- Qual é, em sua opinião, a "Razão de ser da Star News? 

2- No seu entendimento, qual é a visão de futuro da Star News? Como você

imagina a empresa no futuro?

3- Quais são os valores mais importantes para a Star News? Cite 5 (cinco)

valores, em ordem decrescente de importância que a empresa deve prezar?


