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RESUMO

O projeto foi desenvolvido para atender aos requisitos do Trabalho de Conclusão de
Curso da ESIC Business & Marketing School e tem por objetivo analisar a
viabilidade de aumentar o faturamento da ACCESS Informática – empresa que atua
na área de tecnologia há mais de 30 anos e desenvolve e comercializa sistemas,
aplicativos e outras soluções para emissoras de rádio. Este verdadeiro processo de
consultoria à Access Informática foi realizado em duas fases distintas, conhecidas
como TCC 1, desenvolvido ao longo do 1º Semestre de 2019 e TCC 2, realizado ao
longo do 2º semestre de 2019. Após o devido Planejamento, o projeto promoveu o
Diagnóstico da Situação Atual da Access através das Pesquisas de Satisfação dos
Clientes e de Clima dos Colaboradores. Foram analisados também o Marketing
Digital, as Vendas (favor complementar, estava sem índice). Ao longo do 2º
semestre de 2019, os fatos e indicadores identificados no diagnóstico foram
apresentados a todos os colaboradores e comunicados aos clientes e demais
envolvidos. Sempre utilizando a metodologia preconizada pela ESIC e envolvendo
todos os colaboradores da ACCESS, foram desenvolvidos planos de ação com
metas e melhorias através do método 5W2H. Todas as recomendações
desenvolvidas foram amplamente acatadas pelos sócios da ACCESS Informática,
que participaram e apoiaram cada etapa do projeto. Partiu dos sócios a sugestão de
associar as mudanças e melhorias da empresa através de um Plano de Participação
nos Resultados. Desde agosto/2019 são realizadas reuniões gerenciais mensais,
nas quais todos os indicadores gerenciais da ACCESS são analisados e debatidos,
com os eventuais ajustes nos planos. Embora seja precoce analisar os resultados do
projeto, é inegável que o processo de Gestão e Comunicação da empresa sofreram
um salto, e hoje todos sabem claramente quais as metas e qual o desempenho de
cada área. E o mais importante é que o primeiro trimestre de vendas analisado após
as mudanças já sinaliza um crescimento superior à meta estabelecida para o
projeto.

Palavras-chave: Consultoria; Diagnóstico, Pesquisa, Proposta, Marketing e Vendas
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RESUMEN

El proyecto se desarrolló para cumplir con los requisitos del curso de finalización de
ESIC Business & Marketing School y tiene como objetivo analizar la viabilidad de
aumentar los ingresos de ACCESS Informática, una empresa que ha trabajado en
tecnología durante más de 30 años y que desarrolla y desarrolla comercializa
sistemas, aplicaciones y otras soluciones para estaciones de radio. Este verdadero
proceso de consultoría para Access Informática se llevó a cabo en dos fases
distintas, conocidas como TCC 1, desarrolladas durante el 1er semestre de 2019 y
TCC 2, llevadas a cabo durante el 2do semestre de 2019. Luego de la debida
planificación, el proyecto promovió Diagnóstico de la situación actual de Access a
través de la satisfacción del cliente y las encuestas climáticas de los empleados.
También se analizaron Marketing Digital, Ventas (por favor, no tenía índice). Durante
la segunda mitad de 2019, los hechos e indicadores identificados en el diagnóstico
se presentaron a todos los empleados y se comunicaron a los clientes y otras
personas involucradas. Siempre utilizando la metodología recomendada por ESIC e
involucrando a todos los empleados de ACCESS, los planes de acción se
desarrollaron con objetivos y mejoras a través del método 5W2H. Todas las
recomendaciones desarrolladas fueron ampliamente aceptadas por los socios de
ACCESS Informática, quienes participaron y apoyaron cada etapa del proyecto. De
los socios, la sugerencia fue asociar los cambios y mejoras de la empresa a través
de un Plan de Participación en las Ganancias. Desde agosto de 2019 se han
celebrado reuniones de gestión mensuales, en las que se analizan y debaten todos
los indicadores de gestión de ACCESS, con eventuales ajustes a los planes. Aunque
es temprano para analizar los resultados del proyecto, es innegable que el proceso
de gestión y comunicación de la empresa ha dado un salto, y hoy todos saben
claramente cuáles son los objetivos y el desempeño de cada área. Lo más
importante, el primer trimestre de ventas analizado después de los cambios ya indica
un crecimiento por encima del objetivo del proyecto.

Palabras clave: Consultoría; Diagnóstico, Investigación, Propuesta, Marketing y
Ventas.
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ABSTRACT

The project was developed to meet the requirements of the ESIC Business &
Marketing School Completion Course and aims to analyze the feasibility of increasing
the revenue of ACCESS Informática - a company that has been working in
technology for over 30 years and develops and markets systems, applications and
other solutions for radio stations. This true consultancy process for Access
Informática was carried out in two distinct phases, known as TCC 1, developed
during the 1st Semester of 2019 and TCC 2, carried out during the 2nd semester of
2019. After due planning, the project promoted the Diagnosing Access's Current
Situation through Customer Satisfaction and Employee Climate Surveys. Also
analyzed were Digital Marketing, Sales (please, it was without index). Throughout the
second half of 2019, the facts and indicators identified in the diagnosis were
presented to all employees and communicated to clients and others involved. Always
using the methodology recommended by ESIC and involving all ACCESS
employees, action plans were developed with targets and improvements through the
5W2H method. All the recommendations developed were widely accepted by the
partners of ACCESS Informática, who participated and supported each stage of the
project. From the partners, the suggestion was to associate the changes and
improvements of the company through a Profit Sharing Plan. Since August / 2019
monthly management meetings have been held, in which all ACCESS management
indicators are analyzed and debated, with eventual adjustments to the plans.
Although it is early to analyze the results of the project, it is undeniable that the
process of management and communication of the company has leapt, and today
everyone knows clearly what the goals and performance of each area. Most
importantly, the first quarter of sales analyzed after the changes already signals
growth above the project target

Keywords: Consulting; Diagnostics, Research, Proposal, Marketing and Sales
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1. INTRODUÇÃO

Este TCC – Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado para atender aos

requisitos da ESIC Business & Marketing School e tem por objetivo a prestação de

serviços de Assessoria Empresarial que viabilizem à Access Informática melhorar

seus processos para maximizar suas vendas.

O trabalho foi desenvolvido em duas fases distintas:

a) No TCC parte 1, realizado no primeiro semestre de 2019, contemplou o

Planejamento do Projeto e os diversos trabalhos que compuseram o Diagnóstico da

Situação Atual da empresa

b) No TCC parte 2, realizado ao longo do 2º semestre de 2019, foram

desenvolvidos os Planos de Ação, Implantação e Conclusão do projeto

1.1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

O problema do projeto é que não se sabe se é viável e nem como aumentar

as Vendas e melhorar os indicadores da ACCESS Informática.

Em reunião junto à diretoria da ACCESS foram definidos os seguintes

objetivos:

● Aprimorar os processos internos da Access, com foco no Marketing, no

Comercial e no Relacionamento até dezembro de 2019.

● Consequentemente, com a melhoria do processo, viabilizar o aumento nas

vendas em relação ao ano de 2018.

● Verificar junto aos clientes da Access o grau de satisfação dos mesmos junto

aos serviços prestados pela empresa.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

A ACCESS elencou durante a primeira reunião suas expectativas com a

consultoria realizada pelas formandas da ESIC:

● Que o projeto aconteça de acordo com a metodologia proposta pela equipe e

que os objetivos sejam alcançados.

● Que o projeto possa ter continuidade após a finalização do TCC, e que a

cultura seja implantada na empresa.
15



1.3. ABRANGÊNCIA

A abrangência da consultoria envolveu todos os setores dentro da ACCESS

INFORMÁTICA, com enfoque principal nas áreas de marketing, comercial e

relacionamento com o cliente. A consultoria também abordou a situação da empresa

com os clientes e concorrentes.

1.4. EQUIPE DO PROJETO

A consultoria foi composta pelas formandas do curso de Administração da

Faculdade ESIC: Amanda Albino Ramos, Elisabeth Bruna da Conceição, Jessica

Fernanda da Silva e Letícia Pilantir Fernandes Heinrichs, sendo orientadas

academicamente pelo professor Gerson Luiz Gantzel.

1.5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO

Um dos fatores críticos para o sucesso do projeto foi a disponibilidade e

qualidade das informações prestadas pela empresa patrocinadora, como também o

cumprimento do prazo de fornecimento das informações.

O acesso aos concorrentes da ACCESS também foi um fator chave para que

se realizasse a pesquisa junto aos mesmos. A qualidade destes dados e

informações tornaram-se críticos para a elaboração de propostas no final da

consultoria.

A gestão do tempo também foi considerada um fator crítico para a realização

e sucesso no projeto, pois outros processos estavam dependentes de prazos.

1.6. COMUNICAÇÃO DO PROJETO

A comunicação entre a equipe de consultoria e a ACCESS realizou-se por

intermédio da Sra. Mariluci Villela (Diretora), que recebeu a equipe na sede da

empresa em Curitiba em reuniões pré-agendadas, para que os questionamentos e

16



as coletas de informação fossem realizados. Para assuntos que não necessitavam

de reuniões presenciais, recursos como e-mail e telefone foram utilizados.

Além desses meios de comunicação, uma das integrantes da equipe de

consultoria é colaboradora da empresa e pôde auxiliar a conexão entre a equipe e a

ACCESS de forma mais cotidiana.

Após a conclusão do Diagnóstico da Situação Atual, os Clientes foram

informados sobre os resultados das pesquisas e dos planos de melhoria da empresa

através de e-mail.

Os colaboradores foram reunidos em algumas apresentações durante as

quais todo o diagnóstico foi exposto. Após isto, estão sendo realizadas reuniões

mensais de avaliação de resultados.

1.7. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO

Para a realização do projeto, tornaram-se necessários os seguintes recursos:

● Definir um responsável na ACCESS para conexão entre consultoria e

empresa, este responsável deve ter autorização para fornecer os dados e

informações solicitados pela consultoria.

● Disponibilidade de todos os envolvidos no projeto, equipe de consultoria e

empresa, em participar das reuniões necessárias para o andamento do projeto.

● Autorização da ACCESS para que a equipe de consultoria realize a pesquisa

de satisfação junto aos clientes.

● Autorização da ACCESS para que a equipe de consultoria realize a pesquisa

de clima junto aos colaboradores.

● Conceder uma sala para que a consultoria utilize durante a realização de

atividades dentro da empresa.

1.8. CRONOGRAMA

No cronograma a seguir, estão as datas que foram apresentadas à empresa

patrocinadora, bem como o desdobramento das atividades planejadas.

17



QUADRO I – CRONOGRAMA DO PROJETO

Fonte: Equipe de consultoria.

Dentro do cronograma, cada integrante da equipe ficou responsável pela

execução de uma atividade, e dentro dessas atividades estavam envolvidas as

coletas de informações, levantamento de dados e a devida tabulação se fosse

necessária.

1.9. ORÇAMENTO DO PROJETO

Para este projeto, não surgiram demandas de recursos financeiros para sua

execução por parte dos envolvidos.

18



1.10. ETAPAS DO PROJETO

O projeto se baseou e estruturou no método de ação do ciclo PDCA (Plan –

Do – Check – Act), criado por Walter A. Shewhart, e por ser um ciclo, esse método

deve ser realizado de forma constante em busca de melhorias contínuas, pois com

isso os processos serão feitos de forma mais assertiva, trazendo retornos positivos

para a empresa que o utiliza.

A etapa inicial “P” se baseia na elaboração do plano do projeto, apresentação

para a diretoria da Access e sua aprovação, conforme é descrito neste capítulo do

trabalho.

Na etapa “D”, foram realizadas respectivamente o diagnóstico da situação

atual, o plano de ação e a implantação foram desenvolvidos, e foram executados o

Controle e a Ação do Projeto.

Entre o Capítulo 2 e o 10, foi descrito todo o Diagnóstico da Situação Atual da

ACCESS Informática, mapeado ao longo do 1º Semestre de 2019. Ali são

apresentados aspectos fundamentais sobre o negócio da empresa e seus

indicadores de desempenho:

a) Histórico da Empresa

b) Referencial teórico

c) Pesquisas de Satisfação dos Clientes e de Clima dos Colaboradores

d) Análise Financeira

e) Análise de Vendas

f) Análise de Marketing Digital e de Marketing

g) Análise de marca e propaganda

h) Análise de Concorrentes

i) Normas e Qualidade

Por sua amplitude e qualidade metodológica, o diagnóstico foi muito bem

aceito pelos proprietários da ACCESS informática, que se disseram beneficiados

pela informação e autorizaram o desenvolvimento de planos de ação para a

melhoria da empresa.
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No capítulo 11 é apresentado o Plano de Participação nos Lucros e

Resultados – PLR, sugerido e desenvolvido pelos proprietários para contribuir no

esforço de atingimento das metas e resultados previstos nos planos de ação.

Ainda no capítulo 11, estão apresentados os Planos de Ação, elaborados

pelos líderes da ACCESS com apoio de suas equipes, da consultoria e dos

proprietários da empresa. Estes planos foram devidamente subdivididos pelas

seguintes áreas:

a) Financeiro, RH e Administrativo

b) Suporte

c) Comercial

d) Relacionamento

e) Marketing e Marketing Digital

f) Homologação

g) Desenvolvimento

No capítulo 12 é apresentado o processo de Implantação dos planos de ação,

no qual todas as áreas desenvolveram as ações previstas mediante

acompanhamento da direção e da consultoria, culminando numa apresentação

mensal sobre os resultados realizados em cada período.

No capítulo 13 é apresentada a Conclusão do Projeto, confrontando objetivos,

metas e resultados previstos e realizados.

E embora ainda se tenha poucos meses de implantação, não apenas as

vendas estão superiores às de igual período no ano anterior, como também os

produtos, serviços e processos apresentam seus primeiros resultados.

Conforme se observará ao longo de todo o trabalho, foi inegável a

contribuição deste projeto para os resultados da ACCESS Informática. Desde o nível

de conhecimento sobre a empresa e seu mercado obtidos no Diagnóstico, até as

melhorias e metas desenvolvidas nos Plano de Ações comprovam mais uma vez a

aplicabilidade prática das metodologias preconizadas no TCC da ESIC Business &

Marketing School.
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2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA ACCESS INFORMÁTICA

A etapa do diagnóstico é importante pois levanta todas as ameaças, os

gargalos e os problemas dentro dos processos. Após o recebimento de todas as

informações, a coleta dos dados e a análise das pesquisas realizada, foi possível

elencar a real situação da Access nesta etapa do projeto.

O diagnóstico realizado na Access Informático em 2019 foi estruturado com os

seguintes itens:

a) Situação atual da Access Informática;

b) Pesquisa de Satisfação dos Clientes;

c) Pesquisa de Clima dos colaboradores.

d) Análise Financeira;

e) Análise de Vendas;

f) Diagnóstico de marketing e marketing digital;

g) Análise de marca e propaganda;

h) Análise de concorrentes;

i) Normas e qualidade.

Segue abaixo, a evolução de cada item realizado pela equipe.

2.1. A ACCESS INFORMÁTICA

Uma das primeiras tarefas realizadas foi o estudo sobre a empresa, sua

história, cultura, estrutura e todos os aspectos necessários para situar a equipe

sobre a empresa em que iriam atuar.

2.1.1. HISTÓRIA DA ACCESS

A Access foi fundada em 1988 por dois estudantes e um professor de

engenharia, que se uniram para desenvolver softwares para cálculo estrutural e

controle de obras.

Em 1990 a empresa lançou a primeira versão do Sistema de Gestão para

rádios e emissoras com o módulo operacional, que permite gerenciar os contratos
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com clientes. Após esses lançamentos, os diretores resolveram se dedicar somente

para o atendimento de rádios. Em 1993 foi publicada a versão do software

Transmissão com três módulos (Operacional, Financeiro e Discotecário), foi um

sucesso em vendas, e por este motivo em 1994 desenvolveram o módulo impressão

que se trata de um sistema voltado para a gestão de jornais e revistas.

Foi feita a adequação do sistema para o idioma espanhol em 1995, neste ano

também atingiram a meta de 500 clientes atendidos. Abriram uma empresa no

México com o objetivo de exportação, e fecharam contrato com um grupo de

comunicação mexicano. PADRONIZE O VERBO A QUE SE REFERE À ACCESS

Em 1997 foi desenvolvida a primeira versão do módulo Transmissão de áudio,

voltado para a automação para rádios, produto inovador e com proposta de substituir

os cartuchos, fitas cassete e discos de vinil dos estúdios por ar e produção e em

2000, a versão Windows do software, com linguagem Delphi.

Em 2005 o sistema de automação passou por uma atualização, denominado:

Áudio Maxxi, e fizeram parceria com a fabricante francesa de placas de áudio

Digigram. Em seguida a empresa adquiriu uma rádio para utilizá-la como um

laboratório de lançamento de produtos, testes e treinamento dos colaboradores e

clientes da Access.

Em 2010 um novo sistema foi desenvolvido que foi chamado de Áudio Master,

e também o desenvolvimento de um módulo para este sistema que permitia a

migração dos clientes antigos para a nova plataforma que não faz uso de base de

dados.

A modernização da marca e inovação de seus sistemas veio por intermédio

de contratos com agência de publicidade, e com isso surgiu também a criação de

uma nova logomarca e também um novo site. Neste período iniciou uma pesquisa

sobre a utilização da tecnologia Cloud e desenvolvimento Web e Mobile. Um ano

depois a empresa se associou a Assespro e Winbid, empresas que tem propósito de

incentivo ao desenvolvimento tecnológico, e também iniciou a participação em

projetos do SEBRAE- PR, APL de software e o SEBRAE Mais.

Em 2014 abriram uma nova empresa, denominada Access Mobile, voltada

para o desenvolvimento de aplicativos para rádios, com isso lançaram o aplicativo

rádio controle, desenvolveram o sistema de Agenda Web, e também fizeram a

aquisição da última linguagem do Delphi- Embarcadeiro.
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No ano seguinte fecharam parceria com a Abert (Associação Brasileira de

Emissoras de Rádio e Televisão), para o desenvolvimento do projeto Mobilize-se que

é um Aplicativo tem como objetivo reunir todas as emissoras do Brasil em um único

aplicativo. Em março a empresa oferece o APP exclusivo gratuitamente para 500

emissoras que se inscrevessem no projeto, em maio essa meta foi atingida e em

seguida já fizeram a aquisição de mais 500 aplicativos.

Em 2016 foi realizada a modernização da aparência da marca, mudaram a

postura da marca no mercado em relação ao relacionamento com os clientes.

Também fizeram parceria com a Acaert com objetivo de fornecer sistema para

associações, neste mesmo ano foi lançado o Agenda comercial, ressarcimento fiscal

e a nova versão do aplicativo.

Em 2017 a Access apresentou um alto índice de vendas, ao ultrapassar a

meta pré-estabelecida no início do ano.

Em 2018 a empresa lançou dois novos aplicativos, 1 deles utilizado para

auxiliar na gestão da emissora, esse aplicativo possui indicadores estratégicos

operacionais e financeiros e o outro utilizado para a equipe comercial. Também foi

atualizado as versões do sistema, atualizações com algumas funções solicitadas

pelos clientes.

Além da história da empresa, a equipe de consultoria também coletou alguns

dados organizacionais da empresa.

No quadro a seguir apresentamos a missão, visão e valores da Access.

Missão: Oferecer aos nossos clientes soluções integradas e adequadas às

necessidades de cada um, ajudando-os a alcançar seus objetivos e sonhos sejam

eles, segurança financeira, liderança de mercado ou a realização profissional de

cada colaborador.

Visão: Ser reconhecida como a melhor e mais eficiente empresa de soluções

em sistemas para meios de comunicação do país, oferecendo sempre produtos

inovadores, que priorizem qualidade e praticidade, agregando valor ao negócio do

cliente.

Valores: Respeitar todos os nossos clientes e colaboradores, solucionando

todas suas dúvidas e agregando suas sugestões aos produtos sempre que possível.
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A Access disponibiliza de software para rádio, jornal, revista e TV. O foco da

empresa é voltado para atender o mercado de rádio. Ofertando sistema gerencial,

de automação, impressão e aplicativos sendo eles:

QUADRO II – PRODUTOS ACCESS

GERENCIAL
Transmissão Maxxi – Operacional

Transmissão Maxxi – Financeiro

VendeMais

Emissor de Nota Fiscal

AUTOMAÇÃO
AudioMaster

AudioMaster com Vídeo

Programação Musical (Discotecário)

Censura/Escuta/Auditoria

IMPRESSÃO
Pacote: Assinantes;

Anunciantes;

Classificados.

APLICATIVOS
Aplicativo Meugerente Opec/Financeiro

Aplicativo Vende Mais (Comercial)

Aplicativo Rádio Controle (Player)

Fonte: Site da Empresa, elaborado pela equipe.

A Access possui uma carteira com mais de 1500 clientes divididos em quase

todos estados brasileiros, entre os clientes destacam-se alguns influentes do meio

como o Grupo RSCOM do Rio Grande do Sul, Itatiaia de Minas Gerais, Rede

Maringá do Paraná, Transamérica de vários estados incluindo a sede de São Paulo.

Jornal OCP de Santa Catarina, Jovem Pan também de vários estados, Grupo WH de

comunicações de Santa Catarina e Grupo Libertempo de Minas Gerais e Rio de

Janeiro entre outros.

2.1.2. AVALIAÇÃO DA CULTURA INTERNA

Através das reuniões realizadas no decorrer do trabalho pôde-se chegar à

conclusão que a estrutura da empresa é determinada pela diretoria, que avaliam

quais são as necessidades a serem atendidas em um determinado período de

tempo, também definido por ela. Desde sua fundação, a Access Informática tem
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seguido um modelo de gestão tradicional, com sua cultura organizacional baseada

nos sócios fundadores que transmitem as diversas características que formam esta

cultura.

A organização busca ser competitiva no mercado, prezando sempre pela

inovação ao apresentar produtos diferenciados, não possui receio em investir nesse

aspecto bem como em visitas técnicas a clientes de todo o Brasil com foco no Sul a

participação de eventos. Levando em consideração este cenário com a falta de

gestão financeira, a empresa acaba perdendo o equilíbrio financeiro, sendo

surpreendida por resultados indesejados que vem a impactar negativamente em seu

faturamento.

Atualmente, a Access Informática trabalha com um quadro enxuto de 15

colaboradores, o organograma está apresentado na Figura I. Tal ação, motivada

pela necessidade de reduzir custos, acaba interferindo na busca de melhores

resultados pela empresa, pois o pequeno quadro de colaboradores precisam

desempenhar várias funções que os impede de focarem os esforços na função de

origem como relatado pelos colaboradores.

Segundo os vendedores, os mesmos acabam por desempenhando funções

de suporte aos aplicativos, reagendando atendimentos e muitas vezes efetuando as

ligações para que seja realizado o atendimento por parte do suporte.

O financeiro não cuida somente da Access informática, presta atendimento

para outra empresa do diretor.

O setor de desenvolvimento de aplicativos fornece suporte para o aplicativo

Rádio Controle da Access, o MobiAbert da Associação Brasileira de Emissoras de

Rádio e Televisão. O suporte para essas plataformas é dado diariamente,

dificultando assim a continuidade no raciocínio no desenvolvimento dos APPs.

Em reunião com a direção, foi passado a equipe que a cultura da empresa,

em relação a resolução de conflitos, é sempre passada a ela para resolver com os

funcionários e não realizado a tentativa de resolver primeiro com os geradores do

conflito.

Foi identificado que a empresa possui estratégia, metas, direcionamentos,

regras, entre outros, porém, tudo informalmente definido. Assim, não existe a

formalização de documentos e políticas internas que possa ser consultada a

qualquer momento, por qualquer membro da empresa.
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Em relação à questão tecnológica é utilizado um sistema desenvolvido pela

própria empresa para o controle financeiro, comercial e gerencial com informações

de clientes e fornecedores. O suporte utiliza software Mysuite para controle de suas

atividades e para comunicações interna é utiliza e-mail e o software Trello.

A seguir, será demonstrado o organograma macro encefálico realizado pela

equipe com base na informação passada pela diretoria.

FIGURA I – ORGANOGRAMA

Fonte: Dados da empresa, figura elaborada pela equipe, 08/06/2019.

2.1.3. FLUXO DE PROCESSOS

O fluxo dos processos da Access foi mapeado com base no material enviado

pela gestora do setor comercial. O fluxograma abaixo mostra a situação atual da

empresa em 18 de março de 2019.
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FIGURA II – FLUXOGRAMA PARTE 1

Fonte: Elaborado pela equipe, 08/06/2019.
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FIGURA III – FLUXOGRAMA PARTE 2

Fonte: Elaborado pela equipe.

2.1.4. ANÁLISE DOS PROCESSOS

Em cada setor foi feita uma análise dos processos e das atividades

realizadas, a seguir apresentam as informações de cada análise.
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2.1.4.1. SUPORTE

O sistema utilizado pela equipe do suporte chama-se “MySuite”, ele emite

relatórios da quantidade de atendimentos realizados, podendo subdividir esses por

técnico, tipo, sendo via chat ou telefônico, por tempo e por cliente. Após o

atendimento, o cliente pode avaliar escolhendo umas das seguintes opções:

Péssimo, Ruim, Regular e Ótimo. Porém, nenhum desses relatórios são

acompanhados pelo departamento responsável. Com base na avaliação dos clientes

no sistema “MySuite”, o setor de relacionamento entra em contato com todos que

avaliam como “atendimento ruim” a fim de entender o motivo, resolver as

pendências e deixar o cliente satisfeito.

2.1.4.2. COMERCIAL E RELACIONAMENTO

O sistema utilizado pelo setor comercial e de relacionamento chama-se

“Controle Técnico”, onde é possível emitir variados relatórios para consultas e

monitoramento. Dos contatos realizados pela a equipe, pode-se checar se feito por

telefone ou e-mail, sem distinção do WhatsApp e não diferencia o contato como

ativo ou receptivo. Ele também gera relatório referente à quantidade de

pós-atendimentos realizados e desses, quantos são reclamações ou estão

satisfeitos. O comercial tem uma meta diária de 7 pós atendimentos que são

checados pelo supervisora semanalmente.

O comercial possui indicadores que são apresentados a direção semanalmente,

sendo eles:

Venda bruta

Venda líquida

Venda por agente

Nº de renovações do aplicativo

2.1.4.3. MARKETING

O setor de marketing deve preparar e enviar uma matéria semanal via mala

direta e postagem no Facebook. Essa mesma matéria é disparada pelo WhatsApp

pela equipe comercial. O monitoramento dessas atividades e o cronograma são

acompanhados pelo relacionamento. O marketing não possui nenhum indicador

estratégico acompanhado periodicamente e não é realizado uma análise dos
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retornos de cada ação produzida, bem como, não possui acompanhamento dos

números de acessos ao site e redes sociais. O marketing também não realiza

pesquisa de mercado, seus esforços são focados na geração de conteúdo

comercial, criação de materiais de apoio e edição de vídeos. As tarefas são

realizadas conforme demandadas do comercial e da direção.

2.1.4.4. DESENVOLVIMENTO

Os setores de desenvolvimento de sistemas e o mobile não possuem

indicadores estratégicos para serem acompanhados regularmente e não possui um

controle gerencial com uma visão geral de todos os projetos.

O desenvolvimento mobile possui uma meta de atualização de 5 aplicativos

diariamente que é conferido no final do dia pelo relacionamento por uma planilha

excel compartilhada no drive.

O desenvolvimento de sistemas possui via excel um controle que foi elaborado por

um consultor de projetos onde deve-se incluir o seu andamento. Porém, em reunião

com a direção, foi relatado que a planilha não é preenchida devidamente.

2.1.4.5. HOMOLOGAÇÃO

As atividades de homologação estão relacionadas ao setor de

desenvolvimento e suporte técnico. Após receber o novo sistema ou nova função

desenvolvida, é responsável por fazer os testes e enviar ao setor de suporte para

que seja feita a alteração para o cliente final.

Cliente com ocorrências críticas, também passam para a homologação para verificar

se não foi falha no sistema. As homologações que apresentam falhas voltam ao

setor de desenvolvimento para correção, porém, nem sempre é feito um relatório

descrevendo onde apresentou o erro e também não se tem um padrão para isso. O

setor também não possui nenhum indicador como, número de homologações

realizadas, número de erros apresentados por sistema, quantidade de depuração

dos sistemas dos clientes entre outros. Ao extrair relatório do sistema MySuite, foi

possível verificar que nem todos atendimentos aos clientes são registrados, essa

informação foi confirmada com a Homologação e com a supervisora do suporte

técnico.
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2.1.5. ANÁLISE DOS GARGALOS E PROBLEMAS

Com base na análise do fluxo e entrevista realizada com os supervisores da

empresa, foram identificados os seguintes problemas, por ordem de importância ou

gravidade:

● Demora para o atendimento ao cliente;

● Atraso das agendas;

● Atendimentos simultâneos no suporte;

● Implantações incompletas;

● Falta de pós-atendimento;

● Falta de manuais dos sistemas;

● Atraso nas publicações dos aplicativos;

● Atraso nas atualizações dos aplicativos;

● Falta de conhecimento para publicação na Apple;

● Funcionários sem preparo falando com clientes;

● Cobrança por parte dos clientes de produtos inacabados;

● Excesso de demanda para o marketing.

Dificilmente um cliente é atendido imediatamente ao ligar solicitando suporte.

Normalmente é colocado em uma fila de espera no “Trello” onde o retorno é previsto

para o mesmo dia, porém, muitos casos ficam pendentes retorno até 2 dias após. O

suporte muitas vezes realiza atendimentos simultâneos e em dias mais críticos, cada

técnico chega a atender 5 clientes entre telefone, chat e acessos remotos,

impedindo assim, um atendimento de qualidade e com pro atividade, ou seja, é

solucionado o problema que gerou a ligação, mas, se durante o processo necessitar

de um outro suporte ou treinamento, será agendado para uma nova data. O suporte

é composto por 3 funcionários, sendo que um deles está em fase de treinamento e

outro é o supervisor.

Por conta desse gargalo, muitas vezes o funcionário responsável pela

homologação dos sistemas, presta suporte por conhecer todos os softwares.

Esse problema também gera muitas ligações para o comercial e para o

financeiro com cliente questionando o motivo de ter adquirido um pacote de
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manutenção mensal e quando precisa não é atendido imediatamente. O comercial

não pode realizar agendamentos sem a autorização do suporte, porém como

relatado anteriormente, o suporte normalmente está ocupado e muitas vezes em

horário de almoço também, então os clientes ficam ansiosos e impacientes pela

espera de um retorno.

Esse problema de falta de funcionários também sobrecarrega o marketing,

tem muitos manuais e materiais de sistemas desatualizados, de versões que não

são mais utilizadas. Esses manuais são cobrados pelos clientes. Além das suas

atividades de rotinas, o marketing também desenvolve apresentações em

PowerPoint para eventos que o diretor é convidado palestrar pela sua experiência

com Rádios.

Um gargalo muito impactante na empresa atualmente são os aplicativos dos

clientes. Foi liberada uma versão com bug e foi atualizado para todos os clientes, o

que acarretou reclamações, muito suporte pela equipe e o mais impactante, vários

cancelamentos do produto. A mesma funcionária responsável pelo desenvolvimento

da nova versão dos aplicativos, é responsável pela atualização para o cliente final e

também pelo suporte do mesmo. Como a demanda é grande o suficiente para

atrofiar o desenvolvimento, foi transferida para o comercial realizar esse suporte e

apenas o que depender de desenvolvimento é passado para o setor, caso contrário.

2.2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Neste tópico encontra-se o referencial teórico utilizado para a realização dos

temas abordados nesse trabalho. O referencial teórico apresentado abrange todos

os temas relacionados a este projeto e é apresentado a seguir em sua versão

resumida, uma vez que as regras de TCC estabelecem um limite para o número de

páginas total do projeto.

2.2.1. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

A consultoria segundo o autor Oliveira (2010, p.4) é o processo de interação

entre um agente externo, que tem como responsabilidade o auxílio nas tomadas de

decisão, e a empresa, que é quem tem o controle da situação.
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A definição de Jacinto (2004) deixa mais clara sobre o que é e a função da

consultoria:
O trabalho de consultoria é um trabalho de diagnóstico,

aconselhamento e orientação para a implantação de soluções sem, no
entanto, ocorrer um envolvimento na execução, pois a partir do momento
que o consultor passa a ter controle direto da situação ela deixa de ser
consultor e passa a ser um executivo da empresa cliente.

Também segundo Oliveira (2010, p.93), “assessoria é a atividade de auxiliar a

empresa-cliente ou o responsável de uma unidade organizacional em assuntos

gerais ou específicos (jurídicos, relações públicas, etc.)”.

Normalmente as empresas buscam por uma assessoria quando tem algum projeto

para executar ou quando não conhece de determinado assunto.

Conforme o autor Girardi (1999) diz, a consultoria é vista como uma

estratégia de valor não só para os profissionais, mas também para as organizações.

A consultoria está presente ao longo de todo o desenvolvimento do projeto.

2.2.2. CICLO PDCA

Segundo Marshall Junior et al, (2010, p.92), “o ciclo PDCA é um método

gerencial para a promoção da melhoria contínua e reflete, em suas quatro fases, a

base da filosofia do melhoramento contínuo”.

As quatro fases do ciclo são Plan, Do, Check, Act. Planejamento, Execução

do plano, analise da execução e implementação de um novo método. Para a

ilustração do ciclo, apresenta-se a figura a seguir:

FIGURA IV – CICLO PDCA

Fonte: Redesenhado pela equipe com base em Davis, 2001.

33



O ciclo PDCA foi utilizado durante a consultoria com a Access Informática.
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2.2.3. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Quando os processos de uma empresa estão mapeados isso resulta em

melhoria na qualidade do serviço prestado:
E para que se obtenha um bom funcionamento e se atinjam as metas e os
objetivos estabelecidos, faz-se necessário aderir a métodos de controle
dentro das organizações, e um destes métodos bastante aplicados na
atualidade é o método de mapeamento de processos. (ANDRADE, 2014).

O mapeamento dos processos se dá a medida em que cada processo e cada

etapa da atividade são desenhadas, como também os setores e pessoas

responsáveis por cada atividade representada no mapeamento. Cunha (2012, p. 5)

afirma que mesmo que os processos sejam vistos como burocracia, ainda assim

eles são necessários para o funcionamento das instituições administrativas.

Orofino (2009) comenta que o procedimento de mapeamento de processos

deve se iniciar com a visualização global do processo para então partir para a visão

mais especifica, identificando as principais atividades e funções pertinentes ao

processo assim como os responsáveis pela execução de tais atividades.

Na maioria dos casos, os processos são apresentados em forma de

Fluxograma. Dentro da consultoria prestada junto a Access o mapeamento dos

processos foi feito através de um fluxograma.

2.2.4. FLUXOGRAMA

Para Rodrigues (2012, p. 90), “fluxograma é a maneira gráfica de mapear as

etapas de um processo e organizá-los em uma sequência lógica e de forma

planejada”.

As vantagens de utilizar o fluxograma são que esse método:
Permite verificar como se conectam e relacionam os componentes de um
sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia; Facilita a
localização das deficiências, pela fácil visualização dos passos, transportes,
operações e formulários; Propicia o entendimento de qualquer alteração que
se proponha nos sistemas existentes pela clara visualização das
modificações introduzidas. (MELLO, 2008)

O fluxograma da Access Informática encontra-se no item 2.1.3 deste projeto.
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2.2.5. PESQUISA

Segundo Malhotra (2001, p. 45), “pesquisa de marketing é a identificação,

coleta, análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva e seu

uso visando melhorar a tomada de decisões relacionadas à identificação e solução

de problemas (e oportunidades) em marketing”.

A pesquisa em marketing é necessária pois revela particularidades da

empresa pesquisada, possibilitando uma solução específica a cada caso. A

pesquisa compreende a coleta, tabulação e estudos dos dados obtidos, para depois

formular a solução do problema de pesquisa.

Ainda para Malhotra (2001, p. 65), “A definição do problema envolve o

enunciado do problema geral de pesquisa de marketing e a identificação de seus

componentes. Somente depois da definição clara do problema é que a pesquisa

pode ser concebida e realizada de forma adequada”.

O autor ainda conclui que existem duas principais técnicas para a realização

de Pesquisa de Marketing, Qualitativa e Quantitativa.

Foram utilizadas as duas técnicas citadas pelo autor durante o projeto, e elas

são encontradas nos capítulos 3 e 4.

2.2.6. ANÁLISE DE VENDAS

A análise de Vendas pode ser realizada a partir de quatro bases distintas,

sendo elas, o Volume Total de Vendas, as Vendas por Territórios, as Vendas por

Produtos e Vendas por Categorias de Clientes. (STANTON E SPIRO 2010, p.411).

A análise de vendas também foi utilizada durante o projeto e será

apresentada no item 6 deste projeto.

2.2.7. ANÁLISE FINANCEIRA

A análise financeira visa demonstrar como a empresa se encontra em

determinado momento, se há lucro ou prejuízo.

Para Silva (1996, p.181):
Podemos conceituar análise de demonstrações financeiras como sendo a
análise das informações obtidas através das demonstrações financeiras,
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com o intuito de compreender e avaliar aspectos como: (1) a capacidade de
pagamento da empresa através da geração de caixa, (2) capacidade de
remunerar os investidores gerando lucro em níveis compatíveis com suas
expectativas, (3) nível de endividamento, motivo e qualidade do
endividamento, (4) políticas operacionais e seus impactos na necessidade
de capital de giro da empresa e (5) diversos outros fatores que atendam ao
propósito do objetivo da análise.

Dentro da análise financeira, um dos principais indicadores é a DRE –

Demonstração do Resultado do Exercício.
A DRE tem como finalidade exclusiva de apurar lucro ou prejuízo do
exercício; depois, esse resultado é transferido para lucros ou prejuízos
acumulados. Englobam as receitas, as despesas, os ganhos e as perdas do
exercício, apurados por regime de competência, independentemente de
seus pagamentos e recebimentos. (ASSAF NETO; SILVA, 2008, p. 101).

A DRE mostra o resultado em um período específico, analisando as receitas,

os custos e os resultados conforme a competência, com ela é possível verificar a

evolução da empresa, se está positiva (gerando lucro) ou negativa (com prejuízo).

Segundo Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamente relevante para

avaliar desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado

positivo. O lucro é o objetivo principal das empresas”.

A análise financeira encontra-se no tópico 5 deste projeto.

2.2.8. PUBLICIDADE E PROPAGANDA

A publicidade em si está relacionada com o estímulo em se consumir algo,

tem visão mais comercial. Atualmente os modelos de publicidade mais comuns

então relacionados com os meios de comunicação que atingem maior número de

público:
O desenvolvimento da publicidade vem se construindo pouco a pouco ao
longo da história, contudo, é com o surgimento dos meios de comunicação
de massa que essas técnicas ganham força. O avanço da publicidade e sua
importância na sociedade contemporânea estão intrinsecamente ligados ao
avanço e a importância dos meios de comunicação de massa, tão próprios
de nossos dias. (SANTOS NETO, 2007)

A Análise da Publicidade, “[...] tiene por objeto evaluar el material publicitario,

con el fin de verificar cuál es el adecuado y el más eficaz para alcanzar el objetivo

que nos proponemos” (UCEDA, 2008, p.357).

Dentro do projeto foi feita a análise da publicidade e propaganda da empresa

e está apresentada no capítulo 8.
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2.2.9. DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL

Segundo Las Casas (2009, p.308), marketing digital é “um conjunto de

transações eletrônicas que visam a transferência de produtos e serviços do produto

aos consumidores por meio da internet”.

Para Fabre (2017), o “diagnóstico de Marketing Digital é basicamente como

um diagnóstico em um consultório médico: uma avaliação completa da situação

atual do prospect que ajuda a encontrar possíveis problemas, assim como as

oportunidades latentes que seus serviços podem trazer.”.

O diagnóstico de marketing digital está apresentado no item 7 deste Trabalho

de Conclusão de Curso.

2.2.10. PLANO DE AÇÃO - 5W2H

O 5W2H é considerada uma ferramenta utilizada para o planejamento de

ações corretivas de processos, este plano de ação viabiliza a execução das ações

planejadas facilitando sua implementação de forma organizada. (Erbault 2003, apud

LUNA, 2013).

A denominação deve-se ao uso de sete palavras em inglês: What (O que,

qual), Where (onde), Who (quem), Why (porque, para que), When (quando), How

(como) e How Much (quanto, custo) e está apresentada no quadro abaixo:

QUADRO III – 5W2H
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Fonte: Elaborado pela equipe com base no autor Erbault, 2003

Os planos de ação elaborados no projeto estão apresentados no item 11.1 do

presente trabalho,

3. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Access Informática desconhecia o grau de satisfação de seus clientes, visto

isso, foi definida a realização de uma pesquisa de satisfação para apurar qual a

avaliação e as opiniões dos clientes, a pesquisa foi feita com resultados qualitativos

e quantitativos. Pela questão de limitação de páginas do projeto, o plano da

pesquisa de satisfação dos clientes encontra-se no apêndice A.

3.1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA ACCESS
INFORMÁTICA

A Pesquisa iniciou-se pela elaboração de um plano, que por uma questão de

facilitar a leitura, é apresentado no anexo A deste trabalho.

Com base no Plano, foram entrevistados clientes da ACCESS na etapa

qualitativa, os quais contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da estrutura

da pesquisa “em árvore”, e consequentemente para o desenvolvimento do

questionário de pesquisa.

Na etapa Quantitativa, foi utilizado o software Qualtrics, no qual toda a

estrutura da pesquisa foi desenvolvida. Foi elaborado um e-mail explicando os

objetivos, metodologia e condições para participação na pesquisa, o qual foi enviado

com o link do endereço da pesquisa para todos os clientes da ACCESS.

Por uma questão de foco em resultados, a pesquisa a seguir é apresentada

primeiro detalhando seus resultados na etapa quantitativa, seguindo-se pelos

comentários obtidos na etapa qualitativa – devidamente somados aos comentários

da quanti.

Conforme se observa no gráfico a seguir, a maior avaliação dos clientes foi

atribuída para o item atendimento, enquanto a pior foi para produtos e serviços.

Como consequência, a nota média geral obtida pela empresa foi de apenas 6,5:
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GRÁFICO I – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ACCESS 2019
MÉDIA GERAL

Fonte: Elaborado pela equipe.

O gráfico II detalha a avaliação em relação a produtos e serviços. Onde o

sistema Financeiro teve a maior nota (7,3) e os aplicativos MeuGerente

Opec/Financeiro e Rádio Controle obtiveram as piores avaliações.

GRÁFICO II – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ACCESS 2019 - PRODUTOS E
SERVIÇOS

Fonte: Elaborado pela equipe.

As médias para o tema de Infraestrutura estão apresentadas no gráfico III, e

todas as notas foram regulares.
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GRÁFICO III – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ACCESS 2019 -
INFRAESTRUTURA

Fonte: Elaborado pela equipe.

O gráfico IV refere-se as notas quanto ao atendimento da Access. O

atendimento melhor avaliado foi do setor Comercial enquanto que Pós-vendas ficou

com a menor nota (6,6).

GRÁFICO IV – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ACCESS 2019
ATENDIMENTO

Fonte: Elaborado pela equipe.

No gráfico V as notas para preços e prazo de entrega estão expostas, os

tópicos de Prazos e Condições de Pagamento e Prazo de Entrega da empresa

foram os melhores avaliados. Os temas Preços dos Produtos e Serviços oferecidos

e Preço Comparado com Concorrentes apresentam as menores notas:
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GRÁFICO V – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ACCESS 2019
PREÇOS E PRAZO DE ENTREGA

Fonte: Elaborado pela equipe.

Dentro do próprio questionário, ao final do mesmo, os clientes podiam deixar

comentários para a empresa, abaixo segue alguns dos comentários feitos pelos

clientes com relação a Inovação:

● Creio que a Access inova em um nível satisfatório. Nota 8. Sinto falta de um

sistema mais fluído, sem muito travamento e erros. Opções de gráficos mais

elaborados para relatórios seria legal também;

● (nota) 5 melhorar muito o leiaute dos app, muito ultrapassado precisa

atualizar, tem que por na Apple store os app cobre do cliente, mas coloque e

explique o valor, por esse motivo deixei de ser cliente;

● Aplicativo meu gerente, sinto falta de relatório de contas a receber e a pagar;

● Falta inovar no software de transmissão de audio por que o que vocês

vendem hoje não serve pra nada. Queria saber como funciona em outras

rádios e na minha do tanto problema;

● Inova nos sistemas porque o aplicativo é só pra se incomodar;

● nota 5. Sinto falta do sistema de audio e aplicativo que funcionem. Não

adianta ter inovação se nem o serviço básico de audio funciona;

● Não, essa é nossa principal reclamação. Como todos sabem, vocês têm um

OPEC satisfatório, contudo o player audio master deixa muito a desejar.

Necessita de inovação;
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● Cria novas versões de aplicativo, cada vez tem uma função nova a mais que

não funcionam;

● As vezes sai umas atualizações com funções legais para utilizar, mas

também, em contrapartida, as vezes se perde outras funções que também

eram boas;

● O sistema para jornal não tem nada de inovação. Faz o básico e cheio de

problemas. Não precisa inovar, funcionando eu fico feliz;

● Sinto falta de um sistema Web integrado com outros sistemas e que pode ser

acessado de qualquer lugar;

3.2. RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – Etapa
Qualitativa

A pesquisa qualitativa de satisfação da Access foi realizada entre os dias 15 e

20 de maio de 2019, aplicada por telefone em horário comercial com 10 clientes

ativos da Access, escolhidos entre 10 regiões do Brasil de forma aleatória, as

entrevistas foram efetuadas e as anotação das informações obtidas transpassadas

pelas integrantes do grupo com auxílio do Orientador. Em todos os contatos com os

clientes foi feita uma apresentação sobre a pesquisa e sua metodologia, e falado

sobre o código de conduta da ESIC.

Durante os contatos, os clientes foram questionados sobre quais eram os

critérios para adquirir um sistema de gestão.

● Ter um bom atendimento e a qualidade do serviço prestado ser boa;

● Avaliam os produtos oferecidos e qual o custo X benefício;

● O cumprimento dos prazos e combinados;

● Agilidade de atendimento e resolução de problemas;

● Ter um bom suporte.

Depois de saber quais os critérios, as perguntas tornaram-se mais objetivas

em relação a própria Access. Quanto ao ATENDIMENTO, PRODUTOS, PREÇOS e

PRAZOS, abaixo segue alguns comentários dos clientes:

● O atendimento em geral da empresa é bom;

● O suporte demora para resolver problemas, difícil contato com o setor;

● Atendimento do suporte deixa a desejar;

● Falta um suporte 24 horas;
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● Atendimento do setor comercial muito atencioso;

● Grande parte dos clientes já utiliza os produtos a bastante tempo;

● OPEC dá muito problema, mas ligam e conseguem resolver;

● Há pouca segurança nos sistemas;

● Falta um gerenciador de compartilhamento de acesso;

● Tem atualização anual dos aplicativos;

● Alguns usam somente o sistema e não os aplicativos por dar problema;

● Num geral produtos bons;

● Alguns entrevistados comentaram que o preço aplicado é compatível com a

qualidade dos serviços;

● Sobre a mensalidade de manutenção alguns falaram que acham caro quando

somado o valor anual e também pelo que é oferecido;

● Quando se trata do suporte disseram que se for algo simples, ou

agendamento o atendimento é imediato, e consegue resolver o problema,

mas se necessita de maior atenção a Access não costuma cumprir;

● Alguns disseram que estavam esperando atualização e a empresa informou

uma data e não cumpriu o prazo.

Quando questionados sobre os concorrentes, a maior parte dos pesquisados

não conhecem os concorrentes, e nem as ferramentas utilizadas por eles. E não

buscaram outros serviços e produtos, porque ainda estão satisfeitos com a Access

Ao serem questionados sobre imagem da marca sociais/ site/ newsletter, os

que tem acesso gostam da imagem que a Access passa, e acreditam que consegue

conversar com os clientes; A empresa utiliza o Facebook e o Youtube e eles gostam

dos conteúdos que são postados.

Outros não tem acesso e não sabiam dizer sobre a imagem da marca, alguns

recebem newsletter com novidades e informações e outros não.

Ao final da pesquisa, os clientes tiveram oportunidade de deixar comentários

e sugestões para a empresa, abaixo alguns comentários:

● Sugeriram que a empresa criasse uma central de atendimento para o suporte,

para que as ligações ficassem em espera enquanto os ramais estão

ocupados;
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● Um sistema que mostrasse quanto tempo levaria para cada cliente ser

atendido e também que classificasse a necessidade dos atendimentos;

● Cursos online para a utilização dos produtos e sistemas que a empresa

oferece, pois, os concorrentes já oferecem este tipo de serviço;

● A empresa deveria oferecer vários canais de atendimento para suporte que

fossem bons e ágeis, um plantonista para atender nos intervalos, e fora do

expediente praticado, e no fim de cada atendimento o cliente recebesse um

e-mail para fazer avaliação do atendimento e dar uma nota de quanto ele foi

proveitoso.

● Também gostariam que a empresa tivesse um aplicativo para acessar o

servidor e as músicas.

Foi solicitado também que eles dessem uma nota para os devidos setores, e a

média deles foram:

Infraestrutura - nenhum dos entrevistados conhecia as instalações da Access

Produtos média de 7,2

Preço média de 7,3

Prazos média de 6,3

Atendimento com média 7

E imagem com média 7,2

4. CLIMA DOS COLABORADORES

A pesquisa de Clima dos Colaboradores foi desenvolvida através de um Plano,

que para facilitar a leitura do projeto encontra-se no anexo B deste trabalho.

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa, organizados por uma

questão de lógica em suas fases Quantitativa e Qualitativa.

A pesquisa quantitativa de clima com os colaboradores foi realizada no dia 29

de maio de 2019 com todos os 15 colaboradores presentes através de um formulário

impresso.

Conforme o gráfico VI a seguir, a média geral do clima é de 6,43, sendo as

maiores notas dos temas Chefias e Áreas e Produtos e Serviços. As menores

avaliações foram as áreas de Recursos Humanos e Ambiente e Condições de

Trabalho.
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GRÁFICO VI – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019
MÉDIA GERAL

Fonte: Elaborado pela equipe.

No gráfico VII encontra-se a avaliação dos colaboradores com relação as

Instalações da empresa, as melhores avaliações foram para Segurança e Limpeza

enquanto Estacionamento e Computadores tiveram as piores notas.

GRÁFICO VII – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019 – INSTALAÇÕES

Fonte: Elaborado pela equipe.
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O gráfico VIII apresenta a avaliação pertinente as áreas internas, onde o

Financeiro/RH e a Diretora Malu obtiveram as maiores notas e as áreas de

Relacionamento e Diretor Marcio tiveram as menores avaliações.

GRÁFICO VIII – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019 - ÁREAS
INTERNAS

Fonte: Elaborado pela equipe.

Em relação a imagem da marca, o gráfico IX apresenta os resultados, os itens

com as maiores notas foram Aparência do Prédio e Quantidade/Qualidade de

propagandas, e Site e Mídias Sociais e O quanto o cliente gosta ficaram com as

menores avaliações.

GRÁFICO IX – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019 IMAGEM DA
MARCA

Fonte: Elaborado pela equipe.
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O gráfico X diz respeito a Ambiente e Condições de Trabalho, onde as duas

maiores notas são de Comunicação com a Chefia Imediata e Respeito ao

Colaborador. As menores notas são dos tópicos Quantidade Suficiente de

Colaboradores e Lazer para colaboradores.

GRÁFICO X – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019
AMBIENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Fonte: Elaborado pela equipe.

No gráfico XI o tema recursos humanos é apresentado, observa-se que a

maioria das notas são regulares, a maior nota foi para Folha e Departamento

Pessoal enquanto Treinamento e Desenvolvimento e Plano de Carreira obtiveram as

menores notas.

GRÁFICO XI – CLIMA DOS COLABORADORES 2019
RECURSOS HUMANOS

Fonte: Elaborado pela equipe.
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Com relação a Produtos e Serviços, o gráfico XII apresenta os resultados.

Atendimento Financeiro e Visita Técnica obtiveram as maiores avaliações, já o

Aplicativo Rádio Controla 4 e o Sistema de Automação estão com as menores notas.

GRÁFICO XII – CLIMA DOS COLABORADORES ACCESS 2019
PRODUTOS E SERVIÇOS

Fonte: Elaborado pela equipe.

Dentro do formulário existia um campo para comentários, deixados por alguns

respondentes:

● Poucos funcionários, salas muito amontoadas de coisas;

● Empresa não respeita a CLT, poucos benefícios, não tem plano de carreira;

● A empresa tem um grande potencial, porém não utiliza processos adequados

para que os setores possam cumprir suas funções sem prejudicar o todo;

● Melhorar comunicação, suporte muito estressado;

● A chefia não acata os alertas e prazos passados pela equipe técnica, que vive

“apagando fogo” e não consegue cumprir cronograma e planejamento;

● A diretora Malu é a ‘mãezona’ da equipe, ajuda todos os setores, é muito

presente e educada";

● Número de pessoas no suporte/desenvolvimento é insuficiente, ferramentas

de trabalho ruins;

● Muitas promessas e pouco retorno (R$).
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4.1. RELATÓRIO DE PESQUISA DE CLIMA ACCESS – Etapa Qualitativa

A pesquisa qualitativa de clima com os colaboradores foi realizada no dia 08

de maio de 2019, a pesquisa foi aplicada no formato de uma entrevista. Pelo

pequeno número de colaboradores, apenas dois foram sorteados para essa etapa.

O orientador do projeto conduziu a pesquisa e a aluna Letícia Heinrichs foi a

redatora. A pesquisa seguiu um roteiro prévio feito pelas alunas. O orientador iniciou

a pesquisa com uma apresentação sobre a mesma e a metodologia aplicada.

Também teve o momento de leitura do termo de confidencialidade e o código de

conduta da ESIC.

Após a etapa de apresentação, os entrevistados foram questionados em

relação ao mercado de trabalho e o setor de radiodifusão e o que foi comentado é

que no geral as pessoas reclamam muito desse setor, passa a impressão que a

rádio está morrendo e que muitas empresas não querem investir em nada por conta

disso. O mercado em geral está ruim por conta da migração das rádios de AM para

FM.

Os entrevistados expressaram que o diretor da Access tem ideias muito boas

sobre Rádios, porém devido à evolução tecnológica, e com melhores opções no

mercado, este ramo está em declínio. Comentaram também que muitos clientes têm

dificuldades financeiras e eles não sabem até quando vai durar; vários deles

compram o sistema e quando aparece uma crise a primeira coisa que cancelam é a

manutenção do software para conseguirem reduzir os custos. Tem alguns clientes

bons que cancelaram todo o serviço da empresa e ainda não conseguiram identificar

o motivo.

Além disso, eles também afirmaram que a empresa deve se reinventar e se

especializar em outros segmentos, tudo que a Access oferece hoje é voltado para

rádios e jornais. Ainda deixaram uma pergunta em aberto “Se este segmento, que já

está escasso e em declínio, terminar qual será o futuro da empresa?”.

Em relação a pergunta sobre como é o clima da Access, o que a empresa

tem de bom e o que poderia melhorar e o que deixaria eles 100% satisfeitos em

trabalhar na empresa, algumas das respostas levantadas estão apresentadas

abaixo, tanto respostas espontâneas como respostas estimuladas.
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● Ambiente bom de trabalhar;

● Equipamentos nem todos com uma qualidade boa, deveria renovar as

máquinas;

● Poucos colaboradores no suporte;

● Dificuldade de comunicação;

● Boa quantidade de propagandas e com boa qualidade;

● Vídeos do Márcio são bem vistos interna e externamente;

● Falta de recepcionistas e de uma central de recebimento de ligações;

● Dificuldade de oferecer para o cliente soluções imediatas;

● A chefe do comercial interfere em outras áreas, prejudicando o rendimento do

trabalho;

● Área de desenvolvimento recebe demanda de todos os setores;

● O suporte tem muita dificuldade de executar o trabalho;

● Falta de treinamento, condições inadequadas para aplicá-los;

● Chefia confusa, quem tem a palavra final é o Marcio;

● A empresa tem duas plataformas para registro das ações feitas, porém os

dois não “conversam” entre si e muitas vezes o mesmo cliente é atendido

mais de uma vez pelo mesmo problema;

● Em relação a diretoria, foi comentado a dificuldade em dar e receber

feedback, quando tem é sempre negativo;

● Falta de metas tangíveis para todos os setores;

● Layout muito “desconfortável”, falta de uma sala de bem-estar e sala de

reuniões.

Sobre produtos, as respostas obtidas estão apresentadas a seguir, algumas

obtidas de forma espontânea e outras estimuladas.

● Precisa melhorar os produtos;

● Componentes ultrapassados dentro dos sistemas (anos 1990, Delphi versos

5 e 7);

● Agenda Comercial é um novo produto e foi classificado como ótimo durante a

entrevista;
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● O Sistema OPEC é muito burocrático, tem muitas reclamações dos clientes

pela falta de praticidade. Os entrevistados comentaram sobre ter esse

sistema em tela única e não em múltiplas abas como ele é;

● Classificaram o sistema financeiro como bom, sugerindo melhorias no layout.

Outra sugestão foi de que o sistema de Nota Fiscal e Boleto deveriam estar

dentro do sistema financeiro e não no OPEC.

● Sobre o sistema Discotecário, comentaram que é um bom sistema por ser

fácil de utilizar, porém ainda precisaria de alguns ajustes sobre os controles.

Ao final da pesquisa foi solicitado que os entrevistados atribuíssem uma nota

para cada uma das áreas e foi aberta para recados aos donos.

Estrutura – Nota média 6,0

Chefias e setores – Nota média 8,0

Imagem da Marca – Nota média 8,5

Ambiente e condições de trabalho – Nota média 6,0

Recursos humanos – Nota média 6,5

Produtos e serviços – Nota média 8,0

Nenhum recado foi mencionado durante a entrevista.

5. ANÁLISE FINANCEIRA

Com relação a análise financeira, quando a empresa foi questionada sobre os

relatórios, informou trabalhar apenas com relatório do Saldo em Caixa, e os outros

relatórios quando enviados continham informações que não pertencem aos mesmos.

Visto isso, foi realizada uma reunião com os diretores, a equipe e uma

Contabilidade externa para explicar a importância de ter os relatórios com todas as

informações fidedignas. Com a falta desses relatórios, o principal problema

levantado foi a dificuldade em ter controle gerencial dos resultados: a empresa não

sabe seu lucro ou prejuízo com exatidão, não tem relatório por competências, possui

dificuldades até mesmo em controlar custos e despesas. Todas as decisões são

tomadas com base no saldo em caixa da empresa.

Após a reunião com a contabilidade, algumas medidas já foram tomadas, a

possibilidade de implantação de sistemas para emissão dos relatórios financeiros

necessários.
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6. ANÁLISE DE VENDAS DA ACCESS

Com os relatórios de vendas recebidos foi possível analisar alguns aspectos,

como a evolução das vendas, as vendas por região do país, sua sazonalidade e

também fazer comparativos entre as metas estabelecidas e as vendas realizadas, e

comparar também as propostas abertas X fechadas, em relação ao valor.

O gráfico XIII apresenta a evolução das vendas nos últimos cinco anos.

Observando também que nesse período, o melhor ano de faturamento foi 2017,

porém no ano seguinte teve uma queda de 18,9% em relação ao ano anterior. A

média de vendas dos últimos 5 anos sem considerar o ano de 2019 foi de R$ 587

mil reais.

GRÁFICO XII – EVOLUÇÃO ANUAL DE VENDAS DA ACCESS

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

O gráfico XIV apresenta um comparativo de vendas por região, onde nota-se

que a região sul é a que concentra maior volume de vendas, porém analisando o

mercado como um todo, sabe-se que a região Sudeste é a de maior potencial.

GRÁFICO XIV – FECHAMENTO POR REGIÃO
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Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

O gráfico a seguir expõe o comparativo em relação a sazonalidade das

vendas. As vendas seguiram um padrão regular nos últimos dois anos.

GRÁFICO XV – SAZONALIDADE DE VENDAS

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

No gráfico XVI a relação entre as propostas abertas e as propostas fechadas

está exibida, uma média de 28% das propostas abertas são convertidas em vendas.

O ano que teve a melhor relação foi em 2017, sendo 42% das propostas abertas se

tornando vendas. E o ano de pior relação foi 2015, onde apenas 22% das propostas

foram convertidas em vendas.

GRÁFICO XVI –  PROPOSTAS ABERTAS X PROPOSTAS FECHADAS
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Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

Os gráficos XVII e XVIII mostram as metas do ano 2017, foram consideradas

meta Bruta e meta Líquida dos últimos 2 anos. Onde em alguns meses a meta bruta

foi superada e em outros meses ficou abaixo, como Maio e Junho.

GRÁFICO XVII – METAS 2017 BRUTO

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

Ao observar a meta líquida, constatou-se que foi atingido 81% da meta anual.

GRÁFICO XVIII – METAS 2017 LÍQUIDO
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Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

Os gráficos XIX e XX apresentam as metas do ano de 2018, a meta foi

alterada a partir do mês de junho pois teve a redução de uma colaboradora dentro

do setor comercial. De janeiro a maio, o total do realizado atingiu 44,8% da meta

esperada, nos outros meses após a mudança da meta o total do valor realizado

alcançou a marca de 49,6%.

GRÁFICO XIX – METAS 2018 BRUTO

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.
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A meta líquida também sofreu alteração e nos primeiros meses do ano a meta

foi cumprida apenas 34,2%, enquanto que nos demais meses, a taxa de conversão

ficou em 32,6%.

GRÁFICO XX – METAS 2018 LÍQUIDO

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

Os gráficos XXI e XXII apresentam as metas de 2019 até o mês de maio que

foi a data onde os relatórios do ano tinham sido enviados. As vendas brutas

contabilizam 64,1% da meta.

GRÁFICO XXI – METAS 2019 BRUTO

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

Com relação as metas de vendas líquidas o desempenho também

acompanha a meta anterior, onde apresenta 68,1% da meta atingida nesses

primeiros meses.
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GRÁFICO XXII – METAS 2019 LÍQUIDO

Fonte: Tabulação de dados realizada pela equipe a parir dos dados obtidos pela empresa.

7. ANÁLISE DE MARKETING DIGITAL

Conforme analisado e pesquisado a organização conta com as ferramentas

de Site, Facebook, Instagram e Twitter, canais esses que compõem a estrutura de

marketing digital proposto pela empresa, para atingir seu público alvo. A partir

dessas mídias, foi realizada uma avaliação com o principal objetivo de aumentar a

exposição da empresa, com a utilização de ferramentas que possibilitam uma maior

comunicação, segmentação de mercado, competitividade, custo/benefício e dispõe

de métricas online, que auxiliam na tomada de decisões bem como o

acompanhamento do comportamento do consumidor.

Ao analisar as buscas realizadas com o nome da empresa no site de

pesquisa Google verificou-se que a mesma não apresenta uma posição de destaque

nas páginas de pesquisa em questão, a empresa não possui o ranqueamento

desejado, muitas vezes ficando atrás de seus concorrentes diretos. Com base nisso

foi simulado pesquisas no Google, com palavras-chaves envolvendo os temas e

assuntos relacionados à organização, para ilustrar as afirmações realizadas acima,

conforme demostra o quadro a seguir:

QUADRO IV – RANQUEAMENTO NO GOOGLE
Busca no Google Posição
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Sistemas para rádio 9º da primeira página

Aplicativo para rádio 7º da segunda página

Sistema comercial para rádio 4º da primeira página

Sistema de censura e auditoria 9º da primeira página

Sistema de automação para Rádio 3º da primeira página

Sistema de automação para Rádio em SP 2º na segunda página

Access

Não aparece nas 4 primeiras páginas

Software para rádio

Sistema de censura para rádio

Comprar sistema para rádio

Sistema financeiro para rádio

Sistema de programação musical

Sistema operacional

Sistemas para rádio comunitária

Sistema para rádio no PR

Sistema para rádio em: SC, SP, RJ, MG,
RS, MS, BA.

Sistema de gestão para rádio em: SC, SP,
RJ, RS, MS, MG, BA.

Fonte: Elaborado pela Equipe, 03/06/2019.

A baixa exposição da Access Informática permite que muitos concorrentes

diretos ocupem melhores posições no ranking do Google, concorrentes esses que

utilizam de uma publicidade digital e uma produção de conteúdo melhores

executados do que a Access, caso das empresas abaixo:

● Informa

● Playlist

● RádioPro

● YoungArts

● Omega

● Cadena

● Pulsar
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Ao verificar o site da empresa foi possível notar que o mesmo está atualizado

e apresenta CMS de última geração (WordPress), porém ao analisar o seu visual

observou-se que não há um padrão estabelecido na forma de apresentação e layout,

outro item que se pode analisar são os problemas com as imagens encontradas

nele, elas não rotacionam da forma correta, prejudicando o visual do site.

Observando os links, pode-se constatar o total de 161 links quebrados, sem

funcionalidade e acesso, o que poderá causar insatisfação no usuário e perda de

ranqueamento nas buscas do Google.

FIGURA V – LINKS QUEBRADOS NO SITE DA ACCESS

Fonte: deadlinkchecker

No rodapé do site tem links que não direcionam para a rede social indicada, o

mapa com a localização da empresa não é funcional, os contatos não são clicáveis e

não possui o número de Whatsapp do comercial e do suporte. Os links para

navegação no site são confusos e o site não é intuitivo, o que acarreta em ligações

desnecessária, para a empresa, na intenção de uma melhor orientação para

encontrar a função e solução desejada.

Em termos de velocidade, o Google classifica o site como “Insatisfatório”, ele

demora 17 segundos para o carregamento da página, acarretando uma estimativa

de perda de 33% dos acessos.

62



FIGURA VI – VELOCIDADE NO SITE DA ACCESS

Fonte: thinkwithgoogle

A baixa velocidade pode ser constatada através da comparação feita em

relação a velocidade de sites das empresas concorrentes deste setor, que varia

entre 4 a 5 segundos, sendo classificado, portanto, pelo Google como “Ruim”.
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FIGURA VII – COMPARAÇÃO DE VELOCIDADE: SITE DA ACCESS X SITE DOS
CONCORRENTES

Fonte: thinkwithgoogle

A página ainda não possui todos os produtos disponíveis a venda para

conhecimento do lead, por outro lado apresenta sistemas que já não são mais

comercializados pela empresa.

O site possui conteúdo nutritivo, porém, para ter acesso, é exigido preencher

um formulário toda vez que o cliente tem interesse, o que causa, perda da motivação

de acesso ao material.

O site é totalmente responsivo, não prejudica os acessos pela utilização de

diferentes aparelhos, o que facilita em uma possível mudança, porém suas

funcionalidades dispõem de muitas oportunidades de melhorias.

Com relação as mídias integradas, a Access apresenta uma conta no

Facebook que proporciona ao seu publico conteúdo relevante e conta com mais de

mil seguidores, porem esses não demonstram muita interação com as postagens

realizadas. Não foi possível identificar páginas em mídias importantes como

Instagram, Linkedin e YouTube, canais esses que contribuiriam com o inbound

marketing, com recursos sem custos ou trabalho adicional, e por consequência

aumentar o seu retorno.

Apesar de toda a análise é possível notar grandes oportunidade de melhorias

nos resultados da Accesss na área de Marketing Digital, com algumas mudanças

será possível aumentar a exposição da marca e o número de contatos obtidos para

negócios e vendas.
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8. ANÁLISE DE MARCA E PROPAGANDA

Com base em uma análise feita pela equipe do projeto, com auxílio da equipe

de marketing da Access, foram identificados todos os meios e a periodicidade que a

empresa faz propagandas. A tabela apresentada a seguir apresenta informações do

primeiro semestre do ano de 2019.

QUADRO V – UTILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PROPAGANDA

Fonte: Elaborado pela Equipe, 03/06/2019.

Com essa análise é possível identificar que a Access utiliza site, blog, faz

envio de e-mail de marketing/ mala direta mensalmente, e utiliza o Facebook como

principal meio, com publicações diárias, porém em horários distintos e que não

alcançam um bom engajamento com os clientes e seguidores.

Hoje a Access possui um total de 1.198 seguidores do Facebook, a rede mais

alimentada pela empresa, e em suas publicações tem média de 7 a 9 curtidas; O

Diretor Mácio Villela tem um canal no YouTube alimentado pela Access com

conteúdo sobre Rádiodifusão, possui bom engajamento, e alguns novos clientes são

fruto desta interação.

A Access não tem um posionamento claro, e utiliza vários nomes na mídia,

como por exemplo:

● Site: Access Web;

● Facebook:  Access;
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● Youtube: Márcio Villela.

● Verdadeiro nome: Access Consultoria e Informática.

Isso faz com que os clientes e seguidores não acompanhem suas notícias e

informações com frequência por não saber como encontrar.

Com isso, a empresa não consegue atingir muitos clientes, parte dos clientes

hoje vem pelas indicações de clientes já ativos e por contato do comercial, poucas

vezes relatem terem visto o site.

Dentro do item 7 está apresentado o diagnóstico de marketing digital, com

informações sobre o ranqueamento da empresa, site e outras análises técnicas.

9. ANÁLISE DE CONCORRENTES

O projeto de pesquisa envolvendo os concorrentes inicialmente seria a

realização de uma pesquisa Benchmarking, porém com a dificuldade de abertura

das empresas do setor a equipe decidiu alterar para um plano de análise dos

concorrentes, através da verificação das características que os principais players do

mercado possuem e em seguida fazendo um comparativo com as características

encontradas na Access.

A seguir encontram-se as informações obtidas dos concorrentes, com relação

aos produtos e serviços prestados pelas mesmas. Para a obtenção dos dados foi

utilizada consultas nos websites das empresas, redes sociais, outras pesquisas

realizadas na internet e contato telefônico e por e-mail.

QUADRO VI – COMPARATIVO ENTRE ACCESS E CONCORRENTES
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Fonte: Elaborado pela Equipe, 01/06/2019.

Após a análise do quadro nota-se que a empresa se assemelha muito da

concorrência no que diz respeito aos itens analisados, porem quando se observa o

quesito de suporte 24h todos os concorrentes da Access possuem plantonista para o

atendimento, um diferencial importante visto que esse item foi motivo de algumas

reclamações e apontado como uma falha da empresa na pesquisa de satisfação

realizada.

Com relação aos preços praticados pelos concorrentes, foi verificado, através

do recebimento de algumas propostas comerciais que o pacote de manutenção

mensal da Access está de acordo com o os preços de mercado. Não foi passado os

valores separados por produtos e serviços ofertados e sim apresentados apenas em

combos fechados, tornando assim, dificultosa a comparação de preços praticados e

averiguação se os preços estão compatíveis com os de mercado.

Através do site, foram adquiridos pela equipe os manuais dos sistemas de

alguns concorrentes que possibilitam a comparação dos recursos disponíveis e

conhecimento das melhores funções entre as empresas do mesmo mercado.

FIGURA VIII – MANUAIS DOS CONCORRENTES
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Fonte: Elaborado pela equipe baseado no site playlistsolutions.

10.NORMAS E QUALIDADE

A Access não possui um programa formal de normas como por exemplo o

ISO9000.

Como visto no quadro acima a empresa dispõe de manuais técnicos dos

produtos e manual do colaborador, porém com versões desatualizadas. Diante disto

propomos a atualização deles através do presente projeto.

QUADRO VII – MANUAIS DOS PRODUTOS

Fonte: Elaborado pela Equipe.

11. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

Após conclusão do Diagnóstico com todos os seus estudos, foram realizadas

reuniões e apresentações para os proprietários da ACCESS, que os aprovaram,

validaram e autorizaram sua divulgação.

O Diagnóstico foi apresentado a todos os colaboradores, e em seguida foi

enviado um e-mail a todos os clientes informando os resultados das pesquisas e os

principais planos de melhoria da empresa.
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Os proprietários sugeriram que daquele momento em diante (meados de

julho/2019), este trabalho fosse denominado “consultoria” e, que, portanto estivesse

integrado ao dia a dia da empresa – e não mais tratado como um “simples TCC”.

Ainda por iniciativa dos sócios da empresa, foi desenvolvido um PLR – Plano

de Participação de Resultados para ser atrelado às metas dos Planos de Ação.

As metas por temas para as pesquisas de Clima e Satisfação foram obtidas

através de reuniões com os envolvidos de cada setor. E para melhorar cada nota,

ações foram tomadas de imediato e outras propostas nos planos.

As tabelas I apresenta as metas propostas para a pesquisa de clima

envolvendo todos os temas abordados na primeira pesquisa, e dentro de cada tópico

tem as metas individuais para cada tema e área.

TABELA I – META PESQUISA DE CLIMA POR TEMA

Fonte: Elaborado pela Equipe.

Assim como metas para a pesquisa de Clima, também foram propostas metas

para a próxima pesquisa de Satisfação dos Clientes, apresentada na Tabela II, a

seguir:
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TABELA II – META PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR TEMA

Fonte: Elaborado pela Equipe.

Algumas questões levantadas em ambas as pesquisas tinham urgência e por

isso algumas ações foram tomadas antes dos planos serem feitos, como por

exemplo a contratação de um funcionário a mais para o setor de Suporte.

11.1. PLANOS DE AÇÃO

Após a etapa do diagnóstico finalizada, foi passado aos diretores e gestores

da empresa que elaborassem Planos de Ação completos para que cada área tivesse

melhorias. Os planos foram elaborados com base na metodologia da Matriz 5W2H e

com auxílio da equipe de consultoria.

Os planos foram aprovados pelos diretores e o acompanhamento de cada

plano é realizado através de reuniões periódicas.

A seguir apresentam-se os planos para cada setor da empresa.

11.1.1. PLANO DE AÇÃO – PLR (PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E
RESULTADO)

Como forma de incentivo, os diretores fizeram um planejamento de

pagamento de PLR com rateio de 40% do lucro liquido anual, avaliando as

possibilidades e os critérios para recebimento dessa bonificação, conforme

demonstrado no quadro abaixo:
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QUADRO VIII – CRITÉRIOS PLR

CRITÉRIO PESO
Tempo de serviço 20%

Metas e obrigações 60%

Rateio proporcional 20%
Fonte: Elaborado pela Equipe com base nos dados fornecidos pela empresa.

Tempo de serviço: Proporcional ao tempo de casa;

Metas e obrigações: Avaliando as metas atingidas, avaliação de desempenho

e contribuição para a empresa como sugestão de melhorias e inovações propostas.

Rateio proporcional: Divisão igual do lucro pela quantidade de colaboradores.

11.1.2. PLANO DE AÇÃO – FINANCEIRO, RH E ADMINISTRATIVO

Com base no diagnóstico foi elaborado o plano de ação dos setores

Administrativo, Financeiro e RH, propondo o desenvolvimento dos relatórios padrões

da área financeira, como DRE, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial, para início de

2020. As notas obtidas para estes setores ficaram acima da meta proposta, no valor

de 7, por conta disso o objetivo é de manter a nota obtida na pesquisa de 07/2019.
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QUADRO IX – Plano de Ação – Administrativo, Financeiro e RH

Fonte: Rosana, Access

Após a realização do diagnostico, observou-se a insatisfação dos

colaboradores com relação a empresa, como a falta de um plano de carreira, uma

descrição real das atividades executadas, treinamentos e a questão de benefícios,

para o plano de ação foi estabelecido melhoramento das notas, com relação a esses

pontos para a media imposta, 7, com o objetivo de melhor o clima da equipe.

Outro ponto incluso no plano de ação foram as criações de indicadores, afim

de avaliar, gerencialmente, o turnover e o alto nível de absenteísmo, comumente

feito na empresa.

11.1.3.PLANO DE AÇÃO – SUPORTE

Após a realização do diagnóstico da Access foi observado que o setor de

suporte seguia como uma das áreas da empresa que mais causava

descontentamento aos seus clientes, visto que a área estava em defasagem com a

atualização e envio de alguns manuais para os seus parceiros.
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Portanto, as ações elaboradas do setor estão relacionadas diretamente a

questão de criação e atualização de manuais, como do financeiro, agenda

comercial, operacional, entre outros.

Devido a atualizações realizada na plataforma Apple alguns aplicativos não

foram publicar, por conta da falta de conhecimento técnico para a publicação,

portanto como ações propostas no plano foram as publicações dos aplicativos na

plataforma IOS.

Outro ponto adicionado no plano de ação diz respeito a pesquisa de

satisfação, com o objetivo de elevar nota de satisfação do cliente para o

estabelecido, afim de melhorar o relacionamento da empresa com os seus usuários,

estabelecendo melhoria nas áreas de serviço de manutenção e estipulando um

prazo de entrega condicente aos seus concorrentes.

QUADRO X – PLANO DE AÇÃO- SUPORTE

Fonte: Shara, Access

11.1.4. PLANO DE AÇÃO – COMERCIAL

Com base nas pesquisas realizadas e nos comentários recebidos, alguns

temas relacionados ao setor comercial precisaram de uma repaginação, um exemplo

disso era a questão das metas da empresa, vistas como inalcançáveis.
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Abaixo seguem as ações envolvendo as metas da empresa e seu status até

Outubro/2019.

QUADRO XI – PLANO DE AÇÃO COMERCIAL – TEMA: METAS

Fonte: Marília, Access

As demais ações envolvendo a área comercial estão apresentadas na continuação

do plano a seguir:

QUADRO XII – PLANO DE AÇÃO COMERCIAL – OUTROS TEMAS

Fonte: Marília, Access

11.1.5. PLANO DE AÇÃO - RELACIONAMENTO

Com os resultados da Pesquisa de Clima, foi diagnósticado que o setor de

Relacionamento com o cliente era o pior avaliado, com nota 6,43. Com a proposta
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de reverter essa avaliação para nota de 7,00 foram elencadas algumas ações de

melhorias dentro do setor. Na tabela a seguir estão apresentadas as 11 ações

diretas do setor, onde 6 já foram concluídas e as demais estão em andamento.

QUADRO XIII – PLANO DE AÇÃO- RELACIONAMENTO

Fonte: Marília, Access

11.1.6. PLANO DE AÇÃO – MARKETING E MARKETING DIGITAL

Este plano foi elaborado pela equipe do projeto com auxílio da equipe de

marketing e o Diretor Márcio, tendo por base as pesquisas e levantamentos da

situação atual da empresa, com o objetivo de destacar os principais pontos que

necessitam de melhoria neste setor.

Por se tratar de uma empresa onde todos os funcionários eram ligados

diretamente aos donos, e não haver cumprimento dos prazos propostos haverá

avaliação do planejamento mensal da equipe, para que seja possível avaliar o

desempenho da mesma em executar as ações.
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QUADRO XIV – Plano de Ação – Marketing

Fonte: Marília, Access

Com base na pesquisa realizada pela equipe, as mídias sociais dispunham de

diversas oportunidades de melhorias. Após apresentar o diagnóstico de marketing

digital aos diretores, foi criado um plano de ação com os dois funcionários

responsáveis pelo marketing e com uma funcionária do desenvolvimento

responsável pelas alterações no site. Com isso, foram apontadas 25 ações de vital

importância e já estão concluídas, porém, requerem manutenção contínua. Os

objetivos principais do plano de ação são:

● Gerar engajamento;

● Melhorar o ranqueamento no Google;

● Proporcionar conteúdo aos clientes;

● Melhorar navegabilidade dentro do site;

● Possuir métricas para acompanhamento.
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Conforme orientado pela equipe, utilizou-se a matriz 5W2H para a elaboração

do plano de ação. É vital o sucesso de tais ações, pois a melhora dos números

influenciará nos resultados da Access. Vê-se a seguir, o plano de ação completo:

QUADRO XV – PLANO DE AÇÃO – MARKETING DIGITAL
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Fonte: Naire, Max e Karen. Access

11.1.7. PLANO DE AÇÃO – SETOR HOMOLOGAÇÃO

Após a pesquisa de satisfação com os clientes, foi apontada a necessidade

de treinamento da equipe para melhor conhecimento dos produtos e serviços

oferecidos. O departamento de homologação é o setor responsável também pelo
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treinamento das funcionalidades dos sistemas e com isso, seu plano de ação foi

construído com foco no treinamento dos funcionários para um bom atendimento.

Vê-se a seguir, o plano de ação completo com as ações geradas:

QUADRO XVI – PLANO DE AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO

Fonte: Jean. Access

11.1.8. PLANO DE AÇÃO – SETOR DESENVOLVIMENTO

Este plano tem por sua maioria viabilizar a satisfação do cliente e aumentar

as notas dos sistemas que a empresa oferece, também envolve maior parte dos

processos técnicos da equipe e não geram custo para a empresa.
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Este departamento na Access é dividido em dois sub-setores, o

Desenvolvimento Web onde os sistemas são desenvolvidos e o Desenvolvimento

Mobile onde os aplicativos são desenvolvidos.

A seguir os planos de ação do Desenvolvimento Web estão apresentados. A

maioria das demandas dessa área envolvem tempo destinado a pesquisa de novas

soluções.

QUADRO XVII – PLANO DE AÇÃO – DESENVOLVIMENTO WEB

Fonte: Clodemar. Access
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Dentro do setor de desenvolvimento Mobile, algumas ações foram elencadas
e encontram-se no quadro abaixo.

QUADRO XVIII – PLANO DE AÇÃO – DESENVOLVIMENTO MOBILE

Fonte: Clodemar. Access

12. IMPLANTAÇÃO

Os planos de ações foram realizados por cada responsável do setor para

definição de valores e prazos para as implantações, que foram negociadas com os

Diretores e com base nos mesmos e aprovação da Diretoria, foram implantadas as

seguintes ações:
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12.1. IMPLANTAÇÃO – SETOR MARKETING
A elaboração do planejamento anual de marketing está prevista para ser

desenvolvida e apresentada em dezembro de 2019. As seguintes ações foram

implantadas no departamento:

● Revisão dos prazos do planejamento mensal;

● Reavaliação da utilização do Twitter e foi definido a não utilização;

● Criação de imagens para o site;

● Ação no facebook e MDE para o congresso da AGERT e AERP;

12.2. IMPLANTAÇÃO – MARKETING DIGITAL

As seguintes ações foram implantadas no Marketing Digital:

● Troca do host para Amazon;

● Disponibilização de conteúdo no Youtube;

● Criação e postagens regulares no linkedin;

● Instalação de plug-ins de: Auto atualização, call-to-action, classificação de

conteúdo e slider.

● Disponibilização de conteúdo;

● Atualização do site.
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FIGURA IX – ANTIGO SITE DA ACCESS

Fonte: Access

FIGURA X – NOVO SITE DA ACCESS

Fonte: Access

● Instalação e acompanhamento do Google Analytics;

Abaixo o comparativo dos dados do site antes das mudanças realizadas e

depois.
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FIGURA XI – GOOGLE ANALYTICS ANTES DAS MUDANÇAS

Fonte: Access

FIGURA XII – GOOGLE ANALYTICS DEPOIS DAS MUDANÇAS

Fonte: Access

12.3. IMPLANTAÇÃO – SETOR DESENVOLVIMENTO

As seguintes ações foram implantadas no setor de desenvolvimento:

● Organização em um único documento dos desenvolvimentos a serem

realizados;

● Criação de indicadores estratégicos para o setor;
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O departamento está realizando o desenvolvimento dos dois projetos que

receberam mais críticas negativas durante a pesquisa de satisfação com os clientes,

sendo eles o novo sistema de Áudio e o novo aplicativo, ambos com entrega

prevista para 2020.

12.4. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE HOMOLOGAÇÃO

As ações do departamento foram implantadas para serem aplicadas com uma

periodicidade. Treinamentos a serem agendados semanalmente e pesquisa dos

sistemas sempre que os produtos da Access estiverem sendo aprimorados.

12.5. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE RECURSOS HUMANOS

As seguintes ações foram implantadas pelo RH:

● Ambientação e Integração;

● Atualização do manual do colaborador;

● Definições de Funções no organograma;

● Avaliação de desempenho;

● Controle de banco de horas;

● Revisão de cargos e salários;

As demais ações serão implantadas conforme as datas previstas em seu

Plano de Ação e os indicadores estratégicos estão em andamento.

12.6. IMPLANTAÇÃO – SETOR SUPORTE

Segundo a supervisora do departamento, devido a quantidade de manuais

atrasados e alta demanda do setor com o número reduzido de funcionários, as

atualizações serão iniciadas em novembro de 2019. Contudo, foram implantados:

● Contratação de um novo funcionário;

● Registro da versão do cliente no sistema Controle Técnico (finalização

prevista para 2020);

● Criado planilha com indicadores do setor;

● Treinamento da publicação de aplicativo na loja da Apple;

85



● Organização das informações referente aos aplicativos para publicação.

12.7. IMPLANTAÇÃO – SETOR FINANCEIRO

Foi solicitado para a Access desenvolver uma DRE por Regime de

Competência. A empresa está realizando uma cotação com outras empresas de

contabilidade para avaliação da possível troca da contabilidade atual avaliando o

custo x benefício.

12.8. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE RELACIONAMENTO

O setor de relacionamento é focado no atendimento ao cliente e

acompanhamento das atividades internas entre os outros departamentos. Após a

pesquisa de clima, foi apresentada uma demanda fora do escopo para o setor

comercial. Tendo isso em vista, foi definida a responsabilidade de realizar

pós-atendimento para o setor de relacionamento e retirado essa obrigação do

comercial.

12.9. IMPLANTAÇÃO - PLR

Como forma de motivação, os diretores implantaram na empresa o

pagamento de participação dos resultados que será realizada em Agosto de 2020

com o rateio por produtividade individual.

Para os desenvolvedores, foi oferecida uma bonificação de 2,5% sobre a

venda de cada um dos novos produtos que foi projetado por eles.

12.10. IMPLANTAÇÃO – SETOR COMERCIAL

Foi possível aplicar as seguintes ações no Setor Comercial:

● Realizado curva ABC;

● Revisão e nova definição da meta de vendas (semanal e mensal);

● Definição de novos indicadores comerciais;

● Alteração na tabela de preço;
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● Definição do novo processo onde comercial fica responsável pelo pós-vendas

e não pelo pós-atendimento;

● Revisão de todos clientes recebendo manutenção gratuita sem contrato de

manutenção para regularização;

● Treinamento de demonstração dos sistemas.

Para o relatório de vendas de 2019, foi utilizado o mesmo critério de 2018

para ser justo com os valores obtidos, não prevalecendo nenhum dos anos.

Considerando que o plano de ação foi desenvolvido para a vigência de agosto

de 2019 a agosto de 2020, as vendas foram avaliadas no início do plano até a data

de fechamento do último relatório, sendo 31 de outubro.

Resultando em aumento significativo de 24,3%. Abaixo gráfico comparativo

dos mesmos períodos.

GRÁFICO XXIII – COMPARATIVO AGOSTO/OUTUBRO

Fonte: Tabulado pela equipe conforme dados fornecidos pela empresa.

As demais ações serão implantadas conforme as datas previstas em seu Plano de

Ação.
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13.CONCLUSÃO

Este trabalho foi desenvolvido para atender aos requisitos do TCC – Trabalho

de Conclusão de Curso – da ESIC Business & Marketing School, com o objetivo de

melhorar os Processos e assim viabilizar o aumento de Vendas na ACCESS

Informática, empresa criada há mais de 30 anos.

O problema do projeto era descobrir se haveria uma forma, método ou ação

que pudesse sustentar o crescimento da ACCESS, algo especialmente difícil por se

tratar de dois mercados saturados (Sistemas de Gestão ou ERP´s e Radiodifusão).

No primeiro semestre de 2019 foi elaborado o TCC1 parte 1, cujo foco era o

Planejamento do Projeto e o Diagnóstico da Situação Atual da ACCESS informática,

com todos os planos sendo previamente aprovados e cujos resultados foram

validados, com os proprietários da empresa.

Apenas no Diagnóstico de Marketing Digital, foram identificadas mais de 30

oportunidades de melhoria. E conforme se observará no capítulo X deste trabalho

(Diagnóstico), as pesquisas de Clima dos Colaboradores e Satisfação dos Clientes

puderam identificar ou confirmar outras tantas oportunidades.

O capítulo do Diagnóstico foi complementado por uma Análise Financeira que

demonstrou a fragilidade das informações da empresa, o que se confirmou na

Análise de Vendas – notadamente ao se observar a evolução do faturamento por

Cliente, Produto ou Região, todos demonstrando oportunidades de melhoria.

A partir do 2º Semestre de 2019 iniciou-se o processo de Desenvolvimento da

Situação Proposta. Conforme se observou no capítulo Y deste trabalho, todo o

Diagnóstico foi apresentado aos colaboradores e comunicado aos Clientes, e a

equipe definiu com os proprietários as metas de Vendas, Clima dos Colaboradores e

Satisfação dos Clientes.

Os colaboradores foram treinados e receberam orientação constante para a

elaboração dos Planos de Ação através do método 5W2H, e tais planos foram

submetidos a avaliação dos proprietários e da Consultoria formada por alunos e

professores da ESIC.

Em paralelo ao desenvolvimento dos planos, os proprietários se debruçaram

sobre os resultados e números da empresa, e decidiram desenvolver um PLR –
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Programa de Participação nos Lucros e Resultados, prevendo o pagamento de uma

remuneração adicional para o cumprimento das metas contidas nos planos.

Tanto os Planos de ação, como também o PLR, foram amplamente

comunicados a todos os colaboradores, e a partir dali foram estabelecidas reuniões

de acompanhamento mensais, nas quais cada líder ou responsável apresenta seus

resultados previstos e realizados.

Ainda é cedo para avaliar completamente a implantação do Plano de Ação,

cuja conclusão está prevista para Agosto/2019. Mas não há dúvidas de que não

apenas o conhecimento da empresa a respeito do seu status quo, mas também e

principalmente sua forma de planejar e executar as tarefas, sofreu e está sofrendo

profundas modificações.

Em relação ao problema e objetivo deste trabalho, é vital observar que nos

primeiros 3 meses em que o trabalho foi implantado através dos planos de ação, a

receita da ACCESS Informática cresceu mais de 24% - ante um histórico passado

de redução de vendas.

Na mesma linha, a avaliação dos proprietários sobre o desenvolvimento do

projeto tem sido extremamente positiva, tendo resultado numa nota média 9,0.

No decorrer do projeto, a participação dos proprietários e colaboradores da

ACCESS, tal qual previsto em seu planejamento, foram fundamentais e muito bem

executada. Não há dúvidas de que este foi o principal fator crítico de sucesso.

Da mesma forma, no decorrer do trabalho, a equipe pode contar com a

orientação do corpo de professores e da coordenação dos TCC´s da ESIC, apoio

fundamental em cada etapa dos trabalhos.

Os planos de ação ainda estão em execução, e algumas dificuldades

operacionais foram e estão sendo vencidas, e acima de tudo sua abrangência irá se

estender até agosto de 2019, em agosto de 2019, quando serão realizadas novas

pesquisas de Clima de Colaboradores e Satisfação dos Clientes da ACCESS, para

avaliação das metas previstas e realizadas e apuração dos resultados gerais e do

PPR.

As áreas de Gestão, Finanças, Marketing Digital e Projetos (desenvolvimento

de software) ainda são as mais delicadas e que requerem maior atenção em relação

aos planos de ação, sua execução e melhorias, e também no dia a dia da empresa.

89



Se a escalada das Vendas for mantida no nível dos 3 meses de implantação e

em conformidade com o Plano de Ação e PLR, a empresa estará mais equilibrada

financeiramente para avaliar opções de investimento e novos ciclos de melhoria e

crescimento.

Em relação ao problema do projeto, foi demonstrado neste trabalho que

através de metodologia adequada propiciada pela ESIC, participação dos envolvidos

e amplo diagnóstico, foi possível identificar ações através das quais foi possível

melhorar os processos e aumentar as vendas da ACCESS Informática.
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ANEXOS

ANEXO A – PLANO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO S CLIENTES ACCESS

PLANO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Este trabalho foi elaborado para subsidiar o Planejamento e a Execução da

Pesquisa de Satisfação dos clientes da Access Informática.

PLANO DE PESQUISA
O plano formaliza os principais aspectos do planejamento da pesquisa, como

seus objetivos, problema, hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e

demais recursos necessários.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
A Access registra apenas o grau de satisfação de seus clientes através de

uma pesquisa de pós-atendimento. Mas não possui uma metodologia sistemática e

tecnicamente adequada à avaliação completa de todos os aspectos envolvidos na

satisfação total de seus clientes.

Portanto, a Access desconhece o grau de satisfação de seus clientes.

OBJETIVOS
Identificar quais os atributos mais importantes para a satisfação dos clientes

da Access Informática.

Avaliar todos os aspectos envolvidos na relação entre a empresa e seu cliente

com a opinião dos mesmos sobre os atributos considerados mais importantes.

HIPÓTESES
As principais hipóteses a serem testadas referem-se a satisfação dos clientes.

a) Apresentam um nível de satisfação bom ou ótimo (nota superior a 7)

b) Apresentam um nível de satisfação regular (nota entre 5 e 7)

c) Apresentam um nível de satisfação ruim ou péssimo (nota inferior a 5)

PÚBLICO E AMOSTRA DA PESQUISA
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O público alvo da pesquisa é composto pelos clientes da Access Informática.

Para a Pesquisa Qualitativa serão selecionados para entrevista 10 clientes

para pesquisa do tipo Exploratória.

Na etapa da pesquisa Quantitativa serão enviados formulários para todos os

clientes para obter o maior número de respostas.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada na pesquisa será a descritiva conclusiva, com

técnicas qualitativas e quantitativas.

Em sua primeira fase, será executada uma Pesquisa Qualitativa do tipo

Exploratória, com o objetivo de mapear ou confirmar as hipóteses de pesquisa e

especialmente para definir os atributos da pesquisa em sua etapa Quantitativa.

A Pesquisa quantitativa será realizada através de software profissional

(Qualtrics) e terá suas respostas estruturadas através da Escala de Lickert (com

notas de 1 a 5) devidamente associadas à escala de correlação (avaliações

classificadas em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo):

Para a elaboração da análise gráfica da tabulação dos resultados da pesquisa

quantitativa, será adotada a escala de cores conforme descrito a seguir:

● 1 a 2 – Vermelho – Péssimo

● 2,1 a 4,9 – Laranja - Ruim;

● 5,0 a 6,9 – Amarelo – Regular;

● 7,0 a 8,0 – Azul – Bom;

● Acima de 9,0 – Verde – Ótimo.

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Foram definidos três principais instrumentos para coleta de dados: o roteiro

para a pesquisa qualitativa, a pré-árvore e o pré-formulário da pesquisa Quantitativa:

ROTEIRO DE PESQUISA QUALITATIVA
A moderação das entrevistas será adotado o seguinte roteiro:

Pesquisa de satisfação com PERGUNTAS e REPOSTAS.

I. APRESENTAÇÃO:

● Dois tipos de pesquisa: Qualitativa e Quantitativa
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● A Pesquisa - Regras de Conduta

● Sigilo / Relatório Geral

● Tipo de Pesquisa: Qualitativa

● Foco: Compreender o Grau de Satisfação.

II. OS SISTEMAS DE GESTÃO E AS RÁDIOS:

● O que você avalia quando vai adquirir um sistema para gestão de rádio?

III. ATENDIMENTO DA ACCESS:
● Como você avalia o atendimento em geral da Acces?

● Como você avalia o setor financeiro da Access?

● Como você avalia o setor comercial da Access?

● Como você avalia o suporte prestado pela Access?

IV. PRODUTOS/ SERVIÇOS
● Como você avalia os produtos/ serviços que a Access oferece?

● O que pode ou não ser melhorado em relação aos produtos e serviços oferecidos

pela Access?

● Como você avalia o cumprimento de prazos por parte da Access?

● Como você avalia o preço praticado pela Access?

● Em sua percepção como estão os preços da Access em relação aos concorrentes?

● Em sua percepção como a Access está comparada com os concorrentes?

● Como você enxerga a imagem da marca Access ?

● Qual é a sua interação com a Access quando falamos em site, mídias sociais e

newsletter?

● Quais notas você atribui para os setores da Acccess ( Infraestrutura, Produtos,

Preços, Prazos, Atendimento, Imagem da marca) ? Deseja dar alguma sugestão de

melhoria ?
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V. ÁRVORE DA ACCESS:
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FORMULÁRIO: PESQUISA QUANTITATIVA

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO NÃO
CONHEÇO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFRAESTRUTURA

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA            

O PRÉDIO EM GERAL            
LOCAL ONDE OS CLIENTES SÃO

ATENDIDOS            

PRODUTOS / SERVIÇO

AUDIO MASTER / AUDIO MAXXI            

ÁUDIO MASTER COM VÍDEO            

PROGRAMAÇÃO MUSICAL            

CENSURA / ESCUTA / AUDITORIA            

AGENDA COMERCIAL / VENDEMAIS            

TRANSMISSÃO OPERACIONAL

FINANCEIRO

NOTA FISCAL MODELO 21

APLICATIVO MEU GERENTE

OPEC/FINANCEIRO

APLICATIVO VENDE MAIS (COMERCIAL)

APLICATIVO RÁDIO CONTROLE

(PLAYER)

IMPRESSÃO / JORNAL E REVISTA            

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL

PREÇO

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS            

COMPARADO COM CONCORRENTES            
PRAZOS E CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

PRAZO DE ENTREGA DA EMPRESA            
COMPARADO COM OS

CONCORRENTES            

COMPARADO COM OS CONCORRENTES  

MALU / MARILUCI            

COMERCIAL
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PÓS-VENDAS            

FINANCEIRO            

SUPORTE            

RELACIONAMENTO            

PRODUTOS COM INOVAÇÃO

OBSERVAÇÕES, CRÍTICAS E SUGESTÕES:

CRONOGRAMA DA PESQUISA
Será adotado o seguinte cronograma:

EQUIPE DA PESQUISA
Todo o Planejamento e Execução da Pesquisa serão realizados pela Equipe

sob acompanhamento e instruções do Orientador.

LOCAL DA PESQUISA
A entrevista realizada na fase Qualitativa do Projeto será feita entre os dias 02

abril até 30 de abril, através de vídeo conferência, e-mail ou ligação telefônica, pois

os clientes desse grupo são de fora de Curitiba.
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Para a Pesquisa Quantitativa, será encaminhado um link para toda a base de

clientes da Access onde os clientes terão acesso ao sistema Qualtrics para realizar

sua avaliação.

RECURSOS NECESSÁRIOS E ORÇAMENTO DA PESQUISA
Para facilitar o planejamento e execução da pesquisa, os recursos

necessários serão apenas os materiais de divulgação, e esses serão em formato

digital, não gerando custos para a Access e nem para a equipe.
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ANEXO B – PLANO DE PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ACCESS - 2019
Este trabalho foi elaborado para subsidiar o Planejamento e a Execução da

Pesquisa de Clima dos Colaboradores da Access.

PLANO DE PESQUISA
O Plano contempla a definição dos principais aspectos da pesquisa, como o

problema, hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e demais recursos

necessários.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
É desconhecido o grau de satisfação dos colaboradores em relação à

empresa.

OBJETIVOS
Identificar os atributos considerados importantes;

Identificar o grau de satisfação por parte dos Colaboradores, em relação à

Access;

● Geral

● Por Área

● Por Tema

HIPÓTESES
As principais hipóteses a serem testadas referem-se à satisfação dos

colaboradores:

a) Apresentam um nível de satisfação ou clima bom ou ótimo (nota superior a 7)

b) Apresentam um nível de satisfação ou clima regular (nota entre 5 e 7)

c) Apresentam um nível de satisfação ou clima ruim ou péssimo (nota inferior a

5)

PÚBLICO E AMOSTRA DA PESQUISA
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Na etapa Qualitativa da Pesquisa serão sorteados para entrevista 02

colaboradores.

Na pesquisa Quantitativa serão enviados Formulários para todos os

colaboradores, tentando-se obter a maior quantidade possível de respondentes.

METODOLOGIA
A Metodologia utilizada é a Pesquisa Descritiva Conclusiva, com Técnicas

Qualitativas e Quantitativas.

Em sua primeira fase, será executada através de uma Pesquisa Qualitativa

do tipo Exploratória, com o objetivo de mapear ou confirmar as hipóteses de

pesquisa e especialmente para definir os atributos da pesquisa em sua etapa

Quantitativa.

A Pesquisa Quantitativa será realizada através de formulário preenchido

manualmente e terá suas respostas estruturadas através de Escala de Lickert (com

notas de 1 a 5) devidamente associadas à Escala de Correlação (avaliações

classificadas em péssimo, ruim, regular, bom e ótimo):

Para a elaboração da análise gráfica da tabulação dos resultados da pesquisa

quantitativa, será adotada a escala de cores conforme descrito a seguir:

● 1 a 2 – Vermelho – Péssimo

● 2,1 a 4,9 – Laranja – Ruim;

● 5,0 a 6,9 – Amarelo – Regular;

● 7,0 a 8,0 – Azul – Bom;

● Acima de 9,0 – Verde – Ótimo.

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para a moderação da pesquisa, será adotado o seguinte roteiro:

ROTEIRO DE PESQUISA DE CLIMA ACCESS
I – APRESENTAÇÃO, AQUECIMENTO E REGRAS
● Apresentação

● Dois tipos de pesquisa: Qualitativa e Quantitativa

● A Pesquisa- Regras de Conduta

● Sigilo / Relatório Geral

102



● Apresentação dos Participantes: nome, área, tempo de casa.

● Tipo de Pesquisa: Qualitativa

● Foco: Compreender o Grau de Satisfação.

II – O MERCADO DE TRABALHO E O SETOR DE VENDAS DE SOFTWARES
● O que está ocorrendo no mercado de Software em geral, considerando todas

as empresas?

● Como a Access está reagindo ao mercado atual? Por que ?

III – O CLIMA NA ACCESS
● O que a Access deveria fazer para que você ficasse 100% satisfeito?

● O que já existe hoje de bom e deveria ser mantido? E o que não existe e

deveria ser incluído?

● Como você avalia a Estrutura (prédio, salas, etc., a parte física) da Access?

Como você avalia as Chefias e áreas (Sócios, Comercial, Marketing, Suporte e RH)

da Access?

● Como você avalia a Imagem (Site, Fachada, Propaganda, etc.) da Access?

● Como você avalia as Condições de Trabalho (clima, respeito, comunicação,

planejamento, organização, limpeza, etc.) da Access?

● Como você avalia RH (Recrutamento, Folha de Pagamento, Cargos e

Salários, Treinamento, etc.) da Access?

● Como você avalia os Produtos e Serviços (Softwares, Aplicativos, etc.) da

Access? O que deveria ser mantido e quais aspectos devem ser melhorados ?
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ESTRUTURA (“ÁRVORE”) DE PESQUISA DE CLIMA ACCESS

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA QUANTITATIVA ACCESS
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CRONOGRAMA DE PESQUISA
Será adotado o seguinte cronograma para a execução da pesquisa:

Fonte: Elaborada pelos autores

EQUIPE DE PESQUISA
Todo o Planejamento e Execução da Pesquisa será realizado pela Equipe sob

acompanhamento e instruções do Orientador.

LOCAL DA PESQUISA
A pesquisa exploratória será realizada entre os dias 16 e 30 de abril de 2019,

no horário comercial de acordo com o que melhor atender a empresa, nas

instalações da ACCESS Informática (sede do cliente).

A aplicação do Questionário de Pesquisa Quantitativa será realizada por meio

de um formulário impresso e aplicado em horário comercial, realizado todos os

setores na Access, no dia 30 de abril de 2019.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Será necessária uma sala de reuniões para aplicação da entrevista.

Não serão necessários recursos financeiros para a realização das pesquisas.
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