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RESUMO 

 
 
O presente trabalho desenvolveu-se no estudo do relacionamento com os clientes 
do Restaurante Pizzas & Cia. Foram feitas análises no ambiente organizacional 
constatando-se a necessidade de se formalizar a informação processada ao longo 
da cadeia produtiva. Evidenciado isso, partiu-se para a elaboração de um novo 
modelo de relacionamento com os clientes, informatizado. O Microsoft Access foi a 
ferramenta escolhida. Além das informações pertinentes ao processo de fabricação 
e expedição atuais, o sistema visou a satisfazer necessidades de informação que 
permitissem à empresa melhorar o atendimento aos clientes. A ferramenta foi então 
implementada, testada e avaliada. Por fim, entre as conclusões, foram feitas 
sugestões de melhoria para esse sistema.  
 
Palavras-chave: Customer Relationship Management, Marketing de Banco de 
Dados



 

 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 
 
The following research was developed on the study of the relationship between the 
Pizzas e Cia. restaurant and its customers. Analysis had been made on the 
organizational environment of the company, detecting the necessity of legalizing the 
processed information on the course of the productive chain. Once that was 
detected, an elaboration of a new model of relationship with its customers was 
developed through computer. The Microsoft Access was the tool chosen. Besides the 
information pertinent in the process of the current manufacture and expedition, the 
system aimed at satisfying the information necessities that allowed the company to 
improve the customer service. The tool was then implemented, tested and evaluated. 
Finally, besides the conclusions, suggestions of improvement to the system were 
made. 
 
Key words: Customer Relationship Management, Data Base Marketing.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 
 

A Pizzas & Cia. localiza-se na Rua Júlio de Castilhos, 860, centro de Lajeado-

RS. Tem como característica principal o atendimento informal de seus clientes, 

existe há 18 anos e foi a pioneira no sistema de delivery na cidade. 

A semelhança do nome da empresa com o da pizzaria mais conhecida de 

Porto Alegre não e mera coincidência. O proprietário, João Batista Bandeira Janson, 

foi gerente da filial da empresa porto-alegrense localizada na Rua Vasco da Gama 

durante um ano. Participou inclusive, da primeira experiência da rede de pizzarias no 

litoral.  

Três meses após retornar dessa empreitada, João Janson, porto-alegrense 

nato, decidira então abrir seu próprio negócio fora da cidade. Entre agosto e 

setembro de 1988 João montou a pizzaria em Lajeado, na rua principal da cidade. 

A empresa optante pelo Simples, possui sete funcionários e conta com a 

ajuda dos familiares: o dono, a esposa e seus dois filhos. 

Quando ingressou no mercado, a inovação do serviço oferecido colocava a 

Pizzas & Cia. em um patamar em que não enfrentava concorrência específica, era o 

único estabelecimento a servir clientes em casa. Não havia pizzarias, somente 

restaurantes-pizzaria, que serviam pizza, porém, não como prato principal. A 

empresa criou um novo nicho de mercado.  

Com nenhum concorrente especializado, a empresa em dois anos teve que 

mudar de estabelecimentos e, dois anos mais tarde novamente alterou de endereço, 

unificando dois estabelecimentos a mesma cozinha. 

Com o passar dos anos veio a necessidade de se diversificarem os pratos 

oferecidos. Entraram no cardápio espaguetes e filés. Os novos pratos, porém, eram 

pouco divulgados. Alguns tipos de espaguetes foram excluídos do menu. 

Em vista da nova cultura de pratos menos calóricos, a empresa sentiu a 

necessidade de diversificar e servir saladas. A organização trabalha com um padrão 

de fornecedor diferenciado. As verduras chegam direto do produtor, sem 

intermediários. 
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A empresa nunca trabalhou com o sistema de rodízio e, para essa questão, 

alega o dono haver a necessidade de se decair muito a qualidade das pizzas para 

esse tipo de negócio ser rentável. 

Uma característica importante de se salientar é o padrão de qualidade dos 

produtos da empresa. A preocupação predominante sempre foi manter um padrão 

nos produtos oferecidos.  

Outra particularidade da empresa é seu atendimento informal. A pizzaria é 

conhecida pelo ambiente descontraído e como ponto de encontro dos clientes mais 

antigos. 

A empresa trabalha somente no turno da noite. Permaneceu anos abrindo aos 

sábados, ao meio dia, porém isso não ocorre mais. Por um curto espaço de tempo, 

utilizou esse horário para oferecer feijoada, porém, com pouca demanda. 

Com o passar dos anos concorrentes surgiram, decididos a se dedicarem 

especificamente à pizza e oferecendo o sistema de telentrega. Hoje a cidade conta 

com seis concorrentes diretos. 

O primeiro, surgido há 12 anos, já mudou de dono três vezes, ainda 

mantendo as características principais desde quando começou: rodízio uma vez por 

semana.  

O segundo, uma franqueada conhecida no Estado, localiza-se no shopping 

center da cidade.  

O terceiro, que, hoje, está nas mãos do segundo dono, se localiza na Praça 

da Matriz da cidade, e funciona também como bar, com som ao vivo nas quartas-

feiras. Oferece uma pizza barata à noite e, ao meio dia, bufê por quilo. 

O quarto, funciona há menos de um ano é uma pizzaria de forno à lenha, 

voltada para o público de classe A da cidade. Com excelente infra-estrutura e 

ambiente. Por dívidas contraídas o dono repassou o estabelecimento a um dos seus 

credores. 

O quinto, surgido ainda este ano na cidade é opera somente serviços de 

telentrega, nos mesmos moldes como começou a empresa estudada. Localiza-se no 

bairro mais populoso de Lajeado (São Cristóvão), possui preço acessível e 

qualidade mediana. É uma franquia de uma pizzaria originária de Santa Cruz do Sul. 

O sexto concorrente está na segunda pizzaria, já possuía uma que se 

localizava em um shopping malI da cidade. Funciona também como bar.  
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Pode-se dizer que nenhuma das concorrentes trabalha nos moldes da 

empresa estudada, bem como não possui qualidade semelhante. Cada empresa 

trabalha em seu nicho de mercado, satisfazendo as necessidades de seus clientes. 

A Pizzas & Cia. até o surgimento do quarto concorrente (a pizzaria que busca 

clientes de classe A e B) oferecia a pizza mais cara do mercado. Após um ano de 

atividades, a concorrente trocou de dono, indicando que o alto investimento inicial 

era um empreendimento muito ousado para o porte da cidade. Isso permite concluir 

que a organização abordada nesse trabalho possui precificação de seus produtos 

bem definida, estando em um patamar que define boa margem de lucro e bom 

movimento. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Restaurante é um negócio singular. Trabalha com a negociação de um bem 

de consumo imediato ao mesmo tempo em que fornece um serviço que envolve o 

produto. Esse tipo de transação se encontra precisamente entre os domínios 

tangível e intangível. Significa dizer que o serviço envolvido tem equivalente 

importância ao produto como um todo. 

Atualmente a empresa estudada tem somente conhecimento informal de seus 

clientes. Não há armazenagem de dados em nenhum sistema de informação, nem 

mesmo em forma de fichário. Esse desconhecimento causa problemas 

principalmente no processo de prestação do serviço de telentrega. 

O limitado relacionamento com o cliente traz como conseqüência um 

conhecimento deturpado entre as partes: assim como a empresa desconhece seus 

clientes a fundo, o cliente que pede em casa, tampouco diferencia a empresa das 

demais.  

A relação entre as partes está distante. Existem evidências desse 

desconhecimento recíproco, como por exemplo: após a saudação inicial ao telefone, 

muitos consumidores perguntam para qual pizzaria estão ligando. Se nem o 

consumidor sabe o motivo que o vincula à empresa; ela, muito menos.  
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A evidência anterior indica que a característica encontrada na empresa 

estudada, sintetiza o mercado onde ela está inserida. Ou seja, não somente ela é 

ineficiente no relacionamento com o cliente, como as suas concorrentes. Ao que 

parece, nenhuma empresa concorrente nesse mercado tem desenvolvido qualquer 

tipo de gestão de relacionamento com os clientes, pelo menos eficazmente. 

Consoante a ocorrência acima, existe clientes que quando ligam perguntam 

se é da pizzaria do João, o dono. Nesses casos o cliente escolhe racionalmente a 

empresa – muito provavelmente pela qualidade que julga a pizza possuir – mas não 

se identifica com a marca explicitada no início da ligação.  

Dentre os fregueses assíduos de telentrega, há também os que preferem 

fazer o pedido com o dono, julgando que a pizza será mais bem feita. O processo 

inteiro de entrega de valor parece estar atrelado à figura do dono. O cliente 

considera a qualidade do produto dependente desse acompanhamento do dono.  

O atual tipo de padronização do atendimento, seguramente imposto pelo 

dono, carece por desconsiderar os gostos e peculiaridades do comprador, podendo 

muitas vezes encurtar ou encerrar o ciclo de vida do mesmo. Cada atendente 

conhece um pouco de cada cliente, mas não o todo cabível, e pertinente. Essa 

informação não é universal, tampouco acessível. Isso afeta a qualidade do serviço 

prestado, e conseqüentemente, do produto como um todo. 

No formulário de solicitação de compras por telentrega, por exemplo, além do 

espaço para o pedido propriamente dito, há somente lugar para o endereço, telefone 

e nome do cliente. Esses dois últimos nem são utilizados; eventualmente o telefone 

é preenchido. A empresa não utiliza de bina para identificação do número de 

chamada originário. 

O procedimento presente gera ocasionalmente problemas ao longo do 

processo de entrega do produto. Erro do funcionário ou mesmo do cliente recai 

sobre a carência de informação existente durante o andamento do processo, 

prejudicando assim a correção dessas falhas. Isso torna um simples problema de 

ruído de comunicação, por exemplo, em fonte de insatisfação para seus clientes. 

Outro agravante encontra-se na qualidade do serviço prestado ao cliente 

assíduo. Para explicar essa proposição, vale ressaltar que o cliente freqüente 

provavelmente deve encontrar desconforto ao fornecer suas informações básicas a 
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cada pedido, uma vez que a empresa não mantém nem ao menos um banco de 

dados de clientes.  

Produtos novos são poucos divulgados. Ignora-se o número de clientes que já 

abandonaram a empresa pela falta de inovação, ou mesmo de divulgação delas. A 

clientela está acostumada ao cardápio tradicional, mas comumente pede a inclusão 

de mais sabores doces, ou mesmo salgados. 

O atual conhecimento do cliente é insuficiente para a empresa realizar 

qualquer ação de marketing pertinente. Entende-se assim que para implementar 

qualquer estratégia de comunicação, precisa-se antes executar algum tipo de 

aproximação desses clientes, estudando seu comportamento e obtendo informação 

imprescindível para definição do procedimento a seguir. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Para responder ao problema de pesquisa, foram elaborados os objetivos que 

seguem citados. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem por objetivo melhorar o relacionamento com os clientes 

propondo um modelo de CRM (Customer Relationship Management). 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Elaborar um novo modelo de relacionamento. 

Implantar o modelo piloto. 

Avaliar a ferramenta na prática. 

Propor sugestões a esse novo processo de relacionamento. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

O estudo se origina da experiência do autor, presente na empresa familiar 

durante anos nos finais de semana. As atividades correntes dentro da empresa 

permitem concluir que muitos consumidores que ligam interessados na pizzaria, 

pouco a conhecem, mesmo se tratando da pizzaria mais antiga e que instituiu o 

sistema de telentrega na cidade.  

Também se verificou com análises empíricas, que o cliente já consagrado da 

empresa, não se identifica com a marca da empresa. Ela parece não estar em 

harmonia com a expectativa do cliente de ser tratado informalmente, indicando ser 

apenas um nome à parte. A ínfima divulgação na mídia também corrobora essa 

situação. 

As observações sobre o cliente leal indicam que ele requer um tratamento 

mais pessoal, e a marca não colabora para isso. Enquanto o cliente escolhe chamar 

a pizzaria simplesmente de “Pizzaria do João”, a empresa insiste em impor um nome 

que não se fixou ao longo de tantos anos de existência. 

Com um sistema de relacionamento com os clientes criar-se-ão condições 

para um tratamento personalizado. Esse sistema permitirá à empresa armazenar 

informações do cliente que ficarão disponíveis para qualquer tipo de contato que 

esse cliente fizer com a empresa. 

Será possível aumentar a interatividade da empresa com o cliente. A 

interação que muitas vezes é barrada deriva informação relevante para entender 

onde o produto agrega valor para cada cliente. Compreendendo isso, a empresa 
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pode planejar o que mudar no processo, otimizando o valor ao cliente por essa 

customização. 

O estudo gerará uma nova plataforma de relacionamento que muda o foco da 

empresa. Monitorar a experiência do cliente com a organização evidencia onde o 

produto agrega valor para o cliente específico. Descobre-se também, 

evidentemente, onde o produto perde valor, ou seja, problemas pontuais de 

relacionamento poderão ser resolvidos flexibilizando o serviço e eliminando dessa 

forma a insatisfação.  

Espera-se obter informação que desvende os problemas de insatisfação e 

motivos de abandono de clientes da empresa. Desse resultado poder-se-á, além 

disso, gerar informação que possibilite o encontro de clientes que já abandonaram a 

empresa. 

Outra oportunidade que emerge desse trabalho é a de a empresa obter a real 

imagem que transpassa a seus clientes. Com esse insight, ela poderá planejar uma 

estratégia de comunicação que acorde com a visão que os clientes possuem dela.  

Estima-se que conquistar um novo cliente é de cinco a dez vezes mais caro 

do que manter um cliente antigo. Na atual conjuntura da empresa poucas pessoas 

com share customer altos são responsáveis por grande parte do faturamento total da 

empresa. Convém então, investir no relacionamento com esses clientes, melhorando 

a comunicação com esses parceiros. 

O novo sistema visa aproximar-se dos clientes que procuram a pizzaria. O 

desenvolvimento de um sistema que permita essa aproximação é o investimento 

que, com certeza, se mostra mais importante no momento pelo qual passa a 

empresa. Qualquer outro projeto que possa ser identificado como necessário 

(mudança de marca, desenvolvimento da comunicação com publicidade e 

propaganda) necessitam primeiro dessa aproximação. 

Cada cliente possui suas peculiaridades. A gestão do relacionamento com os 

clientes permite abordagem específica para um. Sua implementação possibilitará um 

tratamento personalizado, respeitando os gostos, preferências e respectivos 

potenciais de compra dos clientes, adequando o atendimento no que possível for 

para melhor atendê-lo. 

Um sistema informatizado permitirá um conhecimento mais aprofundado do 

comportamento do cliente, estando, assim, a empresa a par de mudanças gerais e 
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específicas de cada consumidor/grupo de consumidores. Essa ferramenta surge 

como inovação nesse mercado, colocando a empresa na vanguarda desse tipo de 

serviço. O entendimento e antecipação das necessidades atuais e potenciais dos 

compradores coloca o serviço envolvido como vantagem competitiva.  

O CRM permite também criar formas de fazer o comprador consumir mais, 

seja por intermédio de vendas-cruzadas, e outras estratégias de aproximação do 

cliente, aumentando assim o share costumer do cliente. 

O trabalho servirá de ponto de partida para um estudo de mercado, buscando 

compreender seu potencial e demais características. Muito se sabe do processo 

interno de produção, porém pouco do exterior da empresa. A informação coletada 

será de extrema importância, norteando futuros projetos de comunicação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O relacionamento com o cliente é uma determinante importante do sucesso 

do marketing uma vez que os clientes leais tendem a estar menos sensíveis aos 

preços e é mais barato mantê-los (AB HAMID; KASSIM, 2004). 

O marketing de relacionamento ensina que a compra é feita com base em 

dois fatores: confiança e comprometimento. A confiança é um conceito ligado à 

satisfação. É a disposição de acreditar na habilidade, integridade e motivação da 

outra parte para atender às necessidades e aos interesses (MORGAN; HUNT, 

1994). Comprometimento é o desejo duradouro de continuar o relacionamento e de 

trabalhar para a sua continuidade. A lealdade é então uma conseqüência da 

satisfação.  

O marketing de relacionamento se faz importante quão mais característica de 

serviço a transação tiver. Essa área do marketing dispõe de várias ferramentas 

desenvolvidas ao longo dos anos e dispostas a seguir. 

 

 
2.1 MARKETING DE BANCO DE DADOS 

 

 

Certamente, o banco de dados é a fundação básica para qualquer a atividade 

de gestão do relacionamento com o cliente (WINER, 2001 apud AB HAMID, 2005)1. 

Ab Hamid (2005, p. 2) continua: 

O banco de dados do cliente é criado para ajudar uma empresa 
a compreender melhor seus clientes em termos de preferências 
e atividades passadas. Ajuda também a segmentar os clientes 
por áreas geográficas, produtos da empresa, negócios, e assim 
por diante, de modo que a informação facilmente seja seguida 
e recuperada.  
 

Segundo Wehmeyer (2005), o crescimento da demanda por capacidade de 

processamento de informação e o forte desenvolvimento simultâneo do desempenho 

de Tecnologia de Informação (TI) conduziram a uma substituição e a um aumento 

                                                
1  WINER, R. S.  Customer Relationship Management: A Framework, Research Directions and 
the Future. Haas School of Business, University of California, Berkeley, 2001. 
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das tarefas de marketing por meios automatizados. O marketing de banco de dados 

tem sido previamente descrito como marketing direto estendido à TI. Evoluiu 

lentamente da necessidade por mais capacidade de processamento de informação 

do marketing direto tradicional. 

O marketing de banco de dados não é considerado uma ferramenta 

inteligente, porém estende a tecnologia em termos de aplicação. As tarefas 

tradicionais do marketing direto e as mensurações são eletronicamente melhoradas 

e, desse modo, transferidas a um nível superior em quantidade e qualidade. 

(WEHMEYER, 2005). 

O marketing de banco de dados usa proativamente a informação ou 

comunicação nos tempos-chave em que o cliente está efetuando a compra. É um 

sistema limitado no sentido de apenas armazenar a informação, sem gerar 

resultados (relatórios). 

De acordo com Wehmeyer (2005), no conceito do marketing de banco de 

dados a TI tem a habilidade de impulsionar a eficiência dos processos de marketing, 

mas não faz o papel principal na estratégia de desenvolvimento do marketing. 

 

 

2.2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

 

 
A competição na nova economia causou mudanças importantes nas 

estratégias de negócio, desde o foco interno no produto até a criação de valor ao 

longo das cadeias de demanda e suprimentos. As empresas estão estendendo suas 

estruturas operacional e decisória para incluir seus clientes, fornecedores, 

distribuidores e grupo de sócios. As estratégias centradas no produto são 

substituídas pelas estratégias centradas no cliente, o que facilita a criação do valor. 

Os focos na eficiência transacional são substituídos pelas novas exigências de 

integrar e otimizar as cadeias de valor entre o cliente, a empresa e sua inter-relação 

ampliada (CHAN, 2005). 

As organizações estão percebendo que os clientes têm valores econômicos 

diferentes para a empresa, e estão adaptando suas ofertas e estratégias de 

comunicação nesse sentido. Essencialmente, as organizações estão-se 
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distanciando do marketing de produto ou de marca como centro e dirigindo-se a uma 

aproximação do cliente (REINARTZ, KRAFFT, HOYER, 2004). 

Comumente os melhores clientes não recebem sua parte justa de atenção. O 

que é pior, algumas empresas se exaurem em clientes marginais. Em um paradigma 

de CRM, o objetivo chave é definir diferentes alocações de recursos para diferentes 

níveis de clientes, ou seja, os níveis de relacionamento com o cliente dependem do 

valor econômico deste à empresa (ZEITHAML, RUST; LEMON, 2001). 

De acordo com Reinartz, Krafft e Hoyer (2004), as empresas querem evitar o 

erro de não identificar um cliente lucrativo e, subseqüentemente, de não 

recompensá-lo adequadamente. O desenvolvimento de uma aproximação 

sistemática que ajude na mensuração do valor do cliente e na interação com esses 

consumidores heterogêneos diminui esses erros. Os mesmos autores defendem em 

seu estudo conjunto que a implementação bem sucedida de CRM requer um forte 

componente relacionado ao pessoal (Recursos Humanos). A mera implementação 

da tecnologia de CRM não conduzirá ao efeito desejado, pode mesmo ter um efeito 

negativo. O alinhamento de aspectos organizacionais é um elemento crítico no 

esforço de implementação de CRM. Por exemplo, o foco no cliente necessita ser 

trazido mais profundamente para dentro das áreas funcionais da empresa. 

De acordo com Chan (2005), insights valiosos do cliente podem ser derivados 

de dados operacionais obtidos dos vários canais e pontos de contato com o cliente. 

Tais insights criados por processos analíticos podem enormemente melhorar as 

operações futuras. Entretanto, há freqüentemente disparidade entre operações e 

análises. Os negócios estão coletando vasta quantidade de dados do cliente de 

várias transações. O desafio, entretanto, é transformar estas montanhas* de dados 

em insights do cliente úteis que podem ser estimulados a melhorar as operações do 

cliente. A desconexão do feedback operacional e analítico obstruirá as operações 

eficazes do cliente e a criação da decisiva inteligência do cliente.  

Os desafios de implementação parecem ser enormes, como evidenciado por 

estudos que fornecem validez convergente de que aproximadamente 70% dos 

projetos de CRM resultam em perdas ou nenhuma melhoria no desempenho da 

empresa. (GARTNER GROUP, 2003). 

                                                
*  grifo do autor 
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Comumente utilizada em call centers, o CRM, diferentemente do marketing de 

banco de dados, é estruturado para gerar relatórios e processar a informação. No 

entanto, segundo Reinartz, Krafft e Hoyer (2004), a sofisticação da tecnologia de 

CRM usada não está ligada necessariamente à habilidade de uma empresa em 

melhorar o desempenho econômico com os processos de CRM. 

A implementação de um CRM não pode tornar o serviço demasiado formal. 

Essa observação se faz importante já que a característica informal do atendimento é 

um dos fatores positivos na relação da empresa com seus fregueses*. A empresa 

atende seus clientes de forma amigável. O que fica claro é que a tecnologia 

implementada não pode ser um estorvo aos clientes de longa data, como um objeto 

posto no meio da antiga relação e que o impede de manter a costumeira relação. 

De acordo com da Silva e Gardesani (2005, p. 2): “As iniciativas bem-

sucedidas de CRM começam com uma estratégia e filosofia de negócios que 

alinhem as atividades da empresa em torno das necessidades dos clientes”. 

O Gartner Group2 (2003, apud PEPPERS ANDA ROGERS GROUP, 2004) 

define CRM de forma abrangente. Segundo eles:  

CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação 
das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do 
ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar os dados do cliente ao 
longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e 
externamente em um banco de dados central, analisar os dados 
consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de 
contato com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente 
através de qualquer ponto de contato com a empresa. 
 

Para estudo de da Silva e Gardesani (2005), o CRM causa um forte impacto 

na reconquista de clientes, pois permite o aumento da fidelização principalmente por 

aumentar o tempo de duração da relação do cliente com a empresa, bem como por 

permitir ofertas e contato mais personalizados. Há também aumento no faturamento 

por vendas cruzadas e up-sell.  

O valor é considerado como uma experiência: o valor para o consumidor não 

está no produto adquirido, nem na marca escolhida ou no objeto possuído, mas na 

                                                
2 GARTNER GROUP (2003), CRM Success Is in Strategy and Implementation, Not Software. 
Disponível em: <http://www.gartner.com> 
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experiência que daí deriva. (HOLBROOK, 1999 apud IKEDA; VELUDO-DE-

OLIVEIRA, 2005)3. 

Segundo Reynolds e Gutman (1988, apud IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA, 

2005) para muitas categorias de produtos ou subclasses de categorias é mais 

provável que o julgamento dos respondentes sobre as preferências por um produto 

ou marca seja feito nos níveis de conseqüência e valor pessoal, em vez de no nível 

de atributo. Vriens e Hofstede (2000, apud IKEDA; VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2005) 

discutem que freqüentemente, na pesquisa de marketing, os produtos e marcas são 

caracterizados como um conjunto de atributos e que isso não é suficiente para o 

posicionamento. 

Segundo Peppers, Rogers e Dorf (1999, apud DE ALMEIDA; SIQUEIRA, 

ONUSIC, 2005), o segredo de uma boa relação com o cliente é memória: uma 

relação bem-sucedida com o freguês baseia-se em se lembrar de pequenos 

detalhes. Memória não significa apenas armazenar dados sobre o cliente, mas 

armazenar conhecimento sobre o cliente: o processo de data mining visa tornar esse 

conhecimento explícito, operacionalizável e aplicável. 

Os gerentes devem, segundo Dornelas e Xavier (2003, p. 4): 

[...] empreender em nome da corporação e identificar oportunidades de 
negócio em cada contato. A missão do CRM neste momento, seria 
exatamente fornecer os elementos informacionais, funcionais e de projeção, 
tal que possibilitasse um comportamento pró-ativo e adequado a explorar as 
potencialidades de consumo do cliente. 
 

O pressuposto da estratégia de CRM, segundo Damacena e Pedron (2004, 

p.1) é “basear-se no conhecimento, para fidelizar o cliente, permitindo que a 

empresa mantenha com ele um relacionamento a longo prazo.” 

Importante é perceber que o CRM ocasiona uma mudança estratégica 

significativa. Segundo Ryals e Knox (2001 apud DAMACENA; PEDRON, 2004, p. 2): 

 

“As empresas que adotam o marketing de relacionamento vivem 
uma mudança muito intensa, pois passam por uma grande mudança cultural 
e estrutural, na qual o cliente torna-se a figura mais importante, ocupando o 
lugar que até então era do produto”  

 

                                                
3  HOLBROOK, M. B. The nature of costumer value: an axiology of services in the consumption 
experience. In: RUST, R.; OLIVER, R. Service quality: new directions in theory and practice. Newbury 
Park, CA: Sage, 1994. 
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Dentre os possíveis benefícios apresentados por Bretzke (2000) a serem 

obtidos com a implantação de um CRM, os que se fazem importantes mais nesse 

trabalho são: 

• aumentar o conhecimento sobre os clientes; 

• registrar, manter e tratar um grande volume de informações sobre o cliente 

e fazer a recuperação em tempo real, para estabelecer um relacionamento 

diferenciado e gratificante, quando ele está ocorrendo por qualquer meio; 

• aumentar a retenção e fidelidade do cliente pela experiência de marca 

positiva; 

• aperfeiçoar serviços e produtos por meio da customização em massa; 

• Diferenciar seus serviços e produtos dos concorrentes, entregando 

exatamente o que o cliente deseja; e 

• estabelecer uma comunicação próxima e sistemática com os clientes 

atuais e potenciais, como parte do marketing mix. 

 

 
2.2.1 Etapas de Implantação de um CRM 

 

 

Como qualquer tipo de planejamento, a implantação de um CRM também se 

dispõe em passos a serem seguidos. As etapas de implantação de um CRM 

segundo Damacena e Pedron (2004) são as que seguem explicitadas: 

• Definição do Planejamento do modelo de relacionamento: Definição de 

como será o relacionamento com o cliente. Esta etapa objetiva 

estabelecer uma visão de futuro da organização em função do que ela 

pretende alcançar com o projeto de CRM ao longo de determinado espaço 

de tempo. 

• Redesenho dos processos de relacionamento com o cliente: Esta etapa 

trata do levantamento e da documentação dos principais processos de 

interação com o cliente. É importante que este levantamento e redesenho 

seja realizado sob a perspectiva externa, focando além dos limites 

departamentais e das limitações operacionais. 
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• Seleção da ferramenta de CRM: Esta fase implica a seleção da solução de 

software que irá viabilizar as etapas anteriores. Essa solução determinará 

os recursos tecnológicos (hardware, software e demais equipamentos) a 

serem necessários para compor a solução selecionada. 

• Implantação da ferramenta de CRM: Este é o momento de efetuar as 

definições estabelecida nas etapas anteriores. É preciso parametrizar 

cada atividade nas diversas pontas do atendimento ao cliente e haver 

retroalimentação do banco de dados de marketing e acompanhamento, 

até o final do ciclo de relacionamento. 

• Avaliação dos resultados obtidos com a ferramenta de CRM: Uma 

empresa, no decurso de sua transformação para atuar com CRM, 

enfrentará no mínimo três obstáculos: resistência à mudança, 

aprendizagem lenta do novo sistema e esquecimento rápido do 

treinamento recebido. 

 

 

2.2.2 Fatores de Sucesso da Implantação de Estratégia de CRM 

 

 

Segundo Oliver Mack e Mayo (2005), as três razões principais identificadas 

para a falha dos projetos de CRM na experiência européia são:  
a) nenhum, ou somente objetivos vagos: A ausência de escolha de objetivos 
resulta em perda de oportunidade de medir e controlar. Enquanto a 
implementação do software de CRM for foco principal da maioria de projetos 
de CRM, quantificação ou definição de categorias de mensuração 
raramente acontecem. A experiência européia indica que a falha em 
estabelecer objetivos claros antes de lançar projetos de CRM são a fonte 
mais comum e importante dos problemas. 
b) foco demasiado técnico do projeto: Como conseqüência de focar na 
implementação do software de CRM, a maioria dos projetos de CRM estão 
sob pura responsabilidade dos CIOs da companhia. Outros departamentos 
participam somente dando necessidades profissionais. Novos alinhamentos 
da estratégia corporativa orientados para os clientes, bem como uma 
adaptação das estruturas e dos processos organizacionais, permanecem 
sem serem feitos. 
c) ausência de implementação e falta de comprometimento da alta 
administração: Freqüentemente em projetos de CRM os problemas de 
implementação são subestimados ao contrário da comunicação, há 
freqüentemente uma falta de comprometimento da alta administração, este 
comprometimento é um dos fatores críticos de sucesso para 
implementações bem-sucedidas. Conseqüentemente, para a realização 
bem-sucedida de projetos de CRM, uma estratégia de aproximação 
integrada é necessária. 
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Damacena e Pedron (2004) também abordam os fatores críticos de sucesso 

no processo de implantação de CRM nas organizações, são eles: 

• Definição da estratégia de relacionamento: Este fator identifica como o 

cliente será tratado, quais eventos de relacionamento que gerarão 

resposta, e em que tempo, e como o plano de comunicação deverá ser 

desenvolvido para construir o relacionamento e fazer a entrega de valor 

proposta pela estratégia competitiva da empresa. 

• Diferenciação de clientes: Este fator deve atribuir importâncias diferentes a 

clientes que significam valores diferenciados à organização. 

• Apoio da alta administração: Este é um fator decisivo para o sucesso de 

implantação de CRM. O compromisso da alta administração esclarece a 

todos os colaboradores que a adoção da estratégia de relacionamento é 

prioritária na empresa. São os executivos que fazem a interface entre os 

objetivos centralizados nos clientes, comunicando e acompanhando os 

processos junto aos funcionários e zelando pelo resultado. 

• Integração dos setores da empresa: Este fator revela um dos maiores 

desafios da empresa voltada para o CRM, a integração das pessoas que 

compõem a empresa, isso porque é necessário que a empresa promova a 

união das pessoas para trabalharem as informações dando-lhes um 

sentido comum e compartilhando-as entre as áreas da empresa. A 

implantação da estratégia de CRM é um projeto corporativo, que envolve 

todas as áreas da empresa. 

• Reavaliação da cultura e da estrutura organizacional: A implantação de 

CRM implica em mudanças profundas, porque o conceito assume papel 

relevante na cultura, nos objetivos, na estrutura organizacional, nos 

processos e nas políticas de recursos humanos. 

• Treinamento dos recursos humanos: O fator minimiza a resistência na 

vivência de uma nova estratégia organizacional e na utilização de novas 

ferramentas tecnológicas. Este treinamento também deve levar em 

consideração uma nova forma de remuneração dos colaboradores da 

empresa, incentivando o relacionamento com clientes de maior valor. 
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Cada colaborador deve ter a exata consciência da importância do papel 

que ele cumpre na organização.  

• Redesenho dos processos da empresa: Tal fator é fundamental para que 

não se informatizem os velhos procedimentos da empresa. O sucesso do 

CRM pressupõe, muitas vezes, uma mudança de filosofia de 

administração da empresa. 

• Monitoramento do processo: Esse monitoramento do processo deve ser 

feito periodicamente, de acordo com os benefícios estratégicos e 

econômicos previstos no início do projeto, possibilitando a tomada de 

ações corretivas durante todo o desenvolvimento. 

• Definição do ferramental tecnológico – software e hardware: A escolha do 

software e do hardware que irão compor a parte tecnológica do CRM é 

considerada um fator de sucesso pois deve ser flexível e estar ligado ao 

modelo de relacionamento que a empresa deseja ter com o cliente.  

• Banco de dados: Inclui o planejamento e elaboração do bando de dados, 

que deve ocorrer com a participação de uma equipe multidisciplinar 

(marketing e TI). A veracidade dos dados do cliente pode trazer 

informações ricas para uma organização, como a mensuração do valor do 

cliente. Isso exige a retroalimentação do banco de dados a cada nova 

interação com o cliente. 

• Alinhamento estratégico entre TI e a organização: Não deve haver 

desvinculação entre estratégia de CRM e os objetivos estratégicos 

organizacionais. 

• Investimento contínuo em TI: O investimento em TI pode se dar de 

diferentes ondas, a aquisição adequada de tecnologia pode trazer 

vantagem competitiva à organização. 

 

 

2.2.3 Avaliação de Sistemas de Informação 

 

 

A avaliação de sistemas de informação se faz necessária, pois para uma 

empresa com o processo de produção já consolidado há tanto tempo, é um desafio 
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implantar um sistema que acarrete mudanças positivas nos procedimentos padrões. 

O desafio está também na pouca convivência (ou nenhuma) dos funcionários do 

atendimento. 

O presente trabalho objetiva com a parte prática permitir a avaliação da 

oportunidade de se implementar um sistema informatizado para atendimento de 

pedidos telentrega. 

Ahituv (1990) destaca que na avaliação de um sistema de informação os 

aspectos a se medirem são: a pertinência da informação processada e que circula 

em termos de utilidade (para o decisor), a qualidade e a quantidade. O importante, 

segundo o autor, é poder - de alguma forma, mais ou menos prática – avaliar e 

comparar alternativas quando se está a ponto de se tomar uma decisão referente à 

concepção ou seleção de um sistema de informações (SI).  

Quanto aos tipos de benefícios como o uso de SI Kendall e Kendall (1991, 

p.415 -438 apud FREITAS; BALLAZ; MOSCAROLA, 1994 p. 37) afirmam: 

 

Os benefícios tangíveis são as vantagens econômicas quantificáveis que 
obtém a organização com o uso do SI, como a dinamização do processo, a 
informação mais pontual, o maior poder e rapidez de cálculo, a conseqüente 
redução de tempo para a realização de uma mesma tarefa, etc.[...] Há 
também benefícios intangíveis, difíceis de quantificar, mas também 
importantes, como a melhoria do processo de tomada de decisões, o 
incremento da precisão, as melhorias da competitividade, dos serviços aos 
clientes, da imagem do negócio, da satisfação de clientes e funcionários. 
 

Segundo Freitas, Ballaz e Moscarola (1994, p.42) a avaliação de um sistema 

de informação inicia com a verificação de certos pré-requisitos:  

a) a identificação da existência de uma necessidade inicial, provando que o 

público de usuários potenciais já desejavam (ou aspiravam a) tal sistema ou 

ferramenta;  

b) uma comparação com outros sistemas existentes, demonstrando a 

originalidade – pelo menos relativa – da ferramenta proposta; e 

c) a estratégia de implantação, sem o que o usuário poderia nem mesmo 

saber da sua disponibilidade; 

Após essa verificação prévia, segundo os três autores, parte-se para os cinco 

maiores aspectos ligados às hipóteses de avaliação, que são: 

a) a facilidade de utilização da ferramenta, verificando o aspecto funcional e 

ergonômico; 
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b) a utilidade para o decisor, tentando identificar o impacto – da ferramenta de 

informação – ligado a sua atividade; 

c) o efeito provocado pela freqüente utilização do sistema; 

d) o valor percebido - pelo usuário do sistema; e  

e) a verificação do efeito de não interrupção (ou de sucesso) da consulta, 

observando o impacto de cada menu do sistema sobre cada ação do decisor.  

 

 

2.3 GESTÃO DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE (GEC) 

 

 

Uma ferramenta popular no comércio qualificado, a Gestão da Experiência do 

Cliente (GEC), do termo original Customer Experience Management, permite avaliar 

toda a relação de compra, desde o acesso à loja até a entrega dos produtos na casa 

do cliente. Diferentemente do CRM, que nasceu para vender mais para os clientes já 

fiéis, a GEC enfatiza a duração da relação e o tratamento ao consumidor durante o 

caminho, não somente no destino. O CRM se encarrega das relações depois da 

compra, a GEC se concentra em proporcionar o melhor durante todo o processo.  

A análise de GEC focaliza em desenvolver uma compreensão 

multidimensional dos clientes. Esta compreensão inclui a análise cultural, 

sociológica, comportamental e demográfica culminando em uma habilidade 

detalhada em articular as necessidades, vontades, desejos, expectativas, condições, 

contexto, e intenções de vários grupos de clientes. Essa análise envolve o 

desenvolvimento da identidade visual, recursos, linhas de marca, comunicações, 

logos, e outros recursos da marca que ajudam à percepção da forma e definem a 

marca no mercado. De uma perspectiva estratégica, entretanto, essa análise 

focaliza na inovação e na diferenciação. Isso inclui a avaliação consistente e 

interativa, do planejamento, refinamento de características do produto ou do serviço, 

funcionalidade, precificação, opções, atributos, benefícios, posicionamento da 

empresa, serviço ou produto. 

A GEC tem como foco também a aplicação de inovação da experiência dos 

clientes, retirando dessa forma, as barreiras que confundem, inibem, desanimam ou 
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desmotivam-nos. Por fim, cria-se um ambiente mais envolvente, eficiente, agradável, 

pessoal e memorável, dentro do qual interagem as partes. 

O enfoque da GEC encontra-se no modo como os clientes interagem com a 

empresa, examinando o processo de entrega do serviço. A GEC busca melhorar a 

qualidade e a eficácia do diálogo com o cliente, o que é de suma importância para o 

estudo em questão. A meta a ser alcançada é uma melhoria na comunicação da 

empresa com seus clientes, por intermédio da gestão da experiência do cliente. 

 

 

2.3.1 Uma crítica aos conceitos existentes 

 

 

Os clientes são o recurso mais valioso da empresa. Mas o modo como as 

atuais experiências dos clientes são tratadas pela empresa é que se torna 

interessante. Os clientes ainda são tratados como se não importassem ou como se 

fossem um elemento suplementar aos interesses realmente importantes do negócio 

da empresa (SCHMITT, 2003). 

O desenvolvimento da GEC começou originalmente com uma crítica a três 

conceitos existentes do marketing. Os itens a seguir fazem uma breve explicação 

das falhas desses conceitos e explicam porque é questionável a definição de serem 

centradas no cliente. 

 

 

2.3.1.1 O conceito de Marketing 

 

 

Nos anos 90 as empresas crescentemente reconheceram a importância 

crucial de tornar-se orientada para o cliente e voltada ao mercado, contrariamente a 

ser focada no produto, tecnologia ou vendas. 

Quando se analisam de perto os conceitos, modelos e ferramentas da esfera 

tradicional de marketing, logo se constata que ele não está focado no cliente. Os 

mercados e a competição são definidos com base em similaridade de características 
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e benefícios. Como resultado, uma visão mais ampla e apropriada do exterior da 

empresa se faz necessária (baseada no consumo e em situações costumeiras). 

 Os clientes são vistos simplesmente como tomadores de decisão racionais 

que trocam características funcionais e benefícios em suas mentes, quando de fato 

eles freqüentemente se entregam a compras emocional, intuitiva e impulsivamente 

conduzidas. 

 

 

2.3.1.2 Satisfação do Cliente 

 

 
De acordo com esse modelo, satisfação é um procedimento orientado no 

resultado, que deriva de clientes que comparam o desempenho do produto com 

suas expectativas por ele. Se o produto está abaixo das expectativas dos clientes, 

eles estarão insatisfeitos, se estiverem acima das expectativas, eles estarão 

satisfeitos. Na estrutura de satisfação do cliente, expectativa e desempenho são 

visões em termos puramente funcionais e voltados para o produto. 

O que está ausente nessa aproximação é a consideração de todas as 

dimensões experienciais do consumo do produto e que importa aos clientes. Essas 

dimensões podem incluir como o produto (ou serviço) faz os clientes se sentirem, 

qual associação emocional eles podem ter com ele, e como o produto (ou serviço) 

pode ajudar os clientes a contar a outras pessoas ou grupos de pessoas.  

O conceito de satisfação é orientado no resultado. A experiência, 

inversamente, é orientada no processo. Cabe ressaltar que a experiência de compra 

compreende muito mais que simplesmente conseguir o que se quer. Ela envolve 

estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais e pessoais. Se comparada à satisfação, a 

experiência fornece muito mais orientação justamente por estimular a identificação 

dos detalhes que resultam em satisfação. 
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2.3.1.3 CRM 

 

 
CRM significa diferentes coisas* para diferentes pessoas. Em termos práticos, 

CRM consiste primariamente em banco de dados e programas de software usados 

em call centers.  

O CRM, porém, foca na transação e não na construção dos relacionamentos. 

O problema do CRM é que ele foca na informação que é importante para a empresa 

e ocasionalmente ajuda a moldar o comportamento do cliente, mas se atém somente 

a informações básicas, que não são difíceis de serem conseguidas. Não alcança 

dessa maneira, o que realmente agrega valor para o cliente específico. 

Outra característica negativa é que o CRM raramente estabelece uma ligação 

emocional com o cliente. E o que é mais importante, a construção do relacionamento 

com o cliente requer integração entre os pontos de contato com o cliente. Os bancos 

de dados de CRM, no entanto, não são integrados com as iniciativas focadas na 

marca perante os clientes, como publicidade, promoção ou mesmo eventos 

especiais. 

Um agravante surge em virtude de a maioria dos programas de CRM poder 

ser copiados. O que era uma vantagem competitiva pode se tornar commodity, ou o 

que é pior: uma ameaça. A pirataria torna a empresa muito vulnerável, visto que a 

sua tecnologia de gerenciamento do relacionamento pode cair nas mãos de 

concorrentes.  

 

 

2.3.2 GEC 

 

 

No mercado global de hoje, os negócios enfrentam o desafio de criar 

estratégias de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) para levar à 

consciência de marca, fornecer diferenciação competitiva, lealdade protegida do 

cliente e finalmente o crescimento dos negócios. Porém, existe a necessidade de 

uma nova aproximação dos clientes, realmente focada neles. 
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Uma aproximação deveria fornecer uma visão total da experiência do cliente. 

Ela deve focar não somente nas características funcionais do produto e transações 

funcionais, mas também em qualquer coisa a mais que forneça valor durante a 

tomada de decisão, compra e uso. Isso permitiria administradores criarem produtos 

e serviços que consistentemente dão prazer e fornecem lucros para a firma. Essa 

aproximação definiria mercados competidores baseados em amplos contextos 

práticos sócio-culturais e negociais. Finalmente, usar-se-ia pesquisa para encontrar 

a inteligência do cliente extensamente baseada, em vez de precisar inconseqüentes 

mensurações. 

Cada interação que um cliente tem com a empresa é uma oportunidade de 

formar uma opinião sobre a empresa, o produto ou o serviço ou sobre a empresa e 

de sua imagem como um todo. Conseqüentemente as empresas gerenciam estas 

cruciais interações ou experiências estando aptas a obter valioso feedback que pode 

ser usado para medir e/ou mudar determinados processos, se necessário. 

Entretanto, os estudos mostram que a coleta do feedback do cliente, essencial à 

avaliação da experiência do cliente, é um processo pouco estabelecido ou 

sustentado na maioria das empresas de hoje. 

Preço não é tudo. A competitividade já chegou a um plano em que o jogo não 

é mais vender produtos, mas, sim, benefícios. Mexer com a mente e o coração do 

comprador. Detalhes que dependem da percepção de cada pessoa e do nível de 

confiança na relação de consumo. 

Customer Experience Management é o processo estratégico de administrar 

toda a experiência do cliente com um produto ou uma empresa. É uma idéia de 

satisfação orientada para o processo. A GEC vai além do CRM por se mover de 

transações gravadas para a construção de relações preciosas com os clientes. 

A GEC tem uma visão ampla de como a empresa e seus produtos podem ser 

importantes para a vida do cliente. Ela fornece valor aos clientes por entregar 

informação, serviço, e interações que resultam em experiências completas. Isso cria 

lealdade com os clientes e agrega valor à empresa. 

A gestão da experiência do cliente adota uma aproximação integrada, 

olhando tanto internamente quanto externamente a organização. Para criar uma 

experiência agradável ao cliente, os empregados precisam ser motivados, 

competentes em suas tarefas e inovadores em seus pensamentos. 



 35 

 
 

GEC é uma prática ferramenta administrativa que pode mostrar em detalhe 

como se pode fornecer valor aos consumidores, resultando valor financeiro à 

empresa. Ela oferece visão analítica e criativa sobre a realidade do cliente, 

estratégias para moldar essa realidade, ferramentas de implementação que as 

empresas podem usar para aumentar o valor do cliente. 

Estudos exploratórios indicam que as métricas de GEC requerem canais 

abertos para o feedback e uma ligação contínua estabelecida desde a parte 

operacional  da empresa (produção) até suas práticas em geral com a finalidade de 

impactar eficazmente e com sucesso na organização. Entretanto, freqüentemente os 

processos que uma empresa tem não podem ser integrados dentro de seu sistema 

de CRM ou nem podem fornecer o feedback em tempo real, fazendo com que a 

empresa possivelmente perca a lealdade do cliente, e em conseqüência o negócio e 

o rendimento. 

 

 

2.3.2.1 Visão geral da estrutura da GEC 

 

 

Uma chave para o crescimento e lucratividade da empresa pode ser resumida 

a uma simples fórmula: analisar a experiência do cliente e então desenvolver uma 

estratégia focada na experiência, agregando valor pela implementação integrada 

que foque a experiência do cliente. 

Os cinco passos para atingir a estrutura de GEC são: 

Primeiro passo: Analisando o mundo experiencial do cliente. Para os 

mercados consumidores, é necessário analisar o contexto sócio-cultural onde 

clientes atuam, incluindo suas necessidades e desejos experienciais, bem como seu 

estilo de vida. 

Segundo passo: Construindo a plataforma experiencial. É o ponto de conexão 

chave entre a estratégia e a implementação. Não é uma curta e grossa indicação de 

posicionamento ou um mapa de percepção bi-dimensional. 

Terceiro passo: Projetando a Experiência da Marca. Depois de decidir a 

plataforma experiencial, precisa ser implementada a experiência de marca. 
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A experiência de marca incluí um apelo de "aparência e sentido" nos logos, 

sinais e embalagens. Mensagens experienciais apropriadas e imagens em anúncios 

completam a experiência de marca. Para marcas existentes, as tarefas incluem 

decisões de características, aparência e sentido, e o que as mensagens mantêm, 

largam, mudam ou agregam. 

Primeiramente, a marca é despida de elementos desnecessários e 

inapropriados. Então é fantasiada com novos elementos desejáveis (um novo nome, 

logo, campanha de publicidade, planta da loja). 

Quarto passo: Estruturando a Interface do Cliente. A plataforma experiencial 

também precisa ser implementada na interface com o cliente. Esse estágio inclui 

tipos dinâmicos de troca e pontos de contato com o cliente – cara-a-cara na loja. É 

importante estruturar o conteúdo e o estilo dessa interação dinâmica para dar a 

informação e serviço desejado no modo interativo certo. Estruturar a interface com o 

usuário vai além do CRM, que meramente grava a história e a transação contida de 

cada contato e fornece ligação informacional. O projeto de interface precisa 

incorporar elementos intangíveis, (por exemplo, voz, atitude, estilo comportamental) 

e consciência experiencial de aplicação ao longo do tempo e coerência entre vários 

pontos de contato. 

Escolhendo uma nova identidade de marca e slogan a empresa percebe que 

a nova mensagem tem que ser mais que um novo slogan: também é necessária 

uma nova interface com o cliente e uma nova concepção de como todos na 

organização verão seus trabalhos e interagirão com os clientes. O resultado é um 

novo e estimulante programa de comunicação comportamental e de recursos 

humanos que usa alguns dos conceitos chave da estrutura de GEC. 

Quinto passo: Compromisso com a Inovação Permanente. Finalmente, a 

inovação da empresa precisa refletir a plataforma de experiência. Inovação de 

marketing precisa consistir em lançamentos criativos de eventos e campanhas. 

Inovações mostram ao cliente que a empresa é um empreendimento dinâmico 

que pode criar experiências novas e relevantes numa base contínua. Inovações 

podem atrair novos clientes, na maioria das vezes, entretanto, ela cria equidade em 

ajudar a empresa a vender mais produtos nos clientes existentes. 

Inovações de todos os tipos precisam ser planejadas, administradas e 

anunciadas, só assim que melhora a experiência do cliente.  
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Dos cinco passos da estrutura de GEC o primeiro é uma análise, o segundo é 

uma estratégia, do terceiro ao quinto estão as etapas de implementação. 

 

 

2.3.2.2 Aspectos práticos 

 

 

Não é necessário gerenciar os cinco passos em seqüência, mas é 

interessante dar ênfase para algum passo, enquanto administra todos. Na maioria 

dos casos, na implementação é apropriado começar com a experiência de marca, 

seguida pela interface e inovação. 

Estabelecer objetivos e mantê-los ligados com os procedimentos é um fator 

crítico de sucesso nesse projeto, assim como em qualquer tipo de planejamento. 

Após implementar a GEC, fica clara uma sintonia fina na experiência e para 

institucionalizar a GEC, ela precisa tornar-se parte da cultura da empresa. 

Oportunidades aparecem sempre que a empresa encara questões focadas no 

cliente, por exemplo, mudando a percepção de clientes que não conhecem a 

realidade oferecida, aumentando a lealdade e satisfação, ou pegando clientes para 

apostar em um novo produto. A estrutura é muito mais adaptável e útil que isso. 

Projetos de GEC podem agregar enorme valor. Há cinco dessas situações: 

Primeira: Segmentação e Seleção de mercados-alvo. Para muitas empresas 

segmentar clientes impõe imensos desafios. Parte do problema consiste em as 

empresas freqüentemente verem a questão erroneamente. Elas não enxergam a 

segmentação em termos do cliente, mas de uma perspectiva da empresa ou dos 

produtos (segmentando de acordo com características, preço, ou canal de 

distribuição). 

Segunda: Posicionamento. Outra questão para as empresas é como 

posicionar a organização, suas marcas e seus produtos. As empresas criam mapas 

perceptuais que cruzam produtos e dimensões. A estrutura de GEC produz um 

posicionamento e uma proposição de valor mais significativos. 

Terceira: Atribuição de marca para diferenciação. A teoria administrativa 

percebeu que o logo, o sistema de sinais e as propagandas são partes 

insignificantes da definição da marca. Para aplicar-se nessa difícil tarefa 
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efetivamente necessita-se mais que uma busca no interior das mentes pelo 

significado da empresa e suas marcas. A empresa precisa primeiro, entender o 

mundo experiencial do cliente. Segundo, criar uma plataforma estrategicamente 

diferenciada que possa implementar um método inovativo. A GEC consegue isso de 

maneira muito mais compreensiva que as estruturas de branding anteriores, 

implementando uma nova experiência de marca de maneira integrada e criativa. 

Quarta: Serviço. Não é novidade que fornecer qualidade no serviço está na 

lista de prioridade de todos. A maioria da gestão de serviços, entretanto, não está 

focada no cliente, bem pelo contrário, está baseada em suposições não testadas 

previamente. Como resultado, a maioria dos sistemas de serviço são ou pessoal ou 

tecnologicamente concentrados, raramente eles unem pessoas e tecnologia para 

entregar experiências de serviço excepcionais, memoráveis e únicas. 

Quinta: Inovação. Embora as empresas enfrentem pressões para serem 

inovadoras e ultrapassar fronteiras, inovação é vista estritamente como inovação 

tecnológica. A tecnologia do produto é só uma parte do todo. Consumidores 

freqüentemente vêem inovação em termos de se o produto, serviço ou comunicação 

ajuda-os a melhorar a sua vida. Inovação do valor ao cliente, e não somente 

inovação tecnológica orienta para características e benefícios. Da perspectiva do 

cliente, pequenas melhoras na interface com o cliente são a principal inovação se 

isso simplificar ou acelerar fazer negócios com a empresa. Até inovações na 

aparência e no sentido de um produto e na comunicação são importantes se elas 

fazem o cliente se sentir melhor ou mais feliz. Isso é negligenciado como inovação 

porque as empresas não estão focadas na experiência do cliente. Então muitas 

questões enquadradas como desafios de inovação são somente desafios para 

melhor entender o mundo experiencial do cliente, a marca, e a interface com o 

cliente. 

A estrutura de CRM é conceitualmente mais rígida e focada que o modelo 

clássico de estratégia de marketing. É uma mistura de análises econômica, 

psicológica e sociológica combinadas com metáforas de conflito e supostas 

estratégias. O modelo de GEC, pelo contrário, acerta o balanço correto e não perde 

ligação com seu objetivo: a gestão da experiência do cliente. 

Um atributo importante da estrutura da GEC é que ela é focada em todas as 

questões relacionadas ao cliente. Mas o que a torna única, é como a estrutura foca o 
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cliente. Ela combina diagnóstico e criatividade, considera tanto estratégia como 

implementação, isso tudo interna e externamente. 

A estrutura de GEC inclui conceitos e ferramentas tanto de análise como 

criativas. De fato, um negócio pode somente desenvolver seu mais alto potencial 

quando é capaz de harmonizar análise e criatividade. O diagnóstico é necessário 

para estruturar, analisar quantificar os problemas e as reflexões criativas são 

essenciais para diferenciar o negócio, chamar a atenção dos clientes e satisfazer 

suas vontades e necessidades. 

Ao contrário da maioria das estruturas de gestão dos clientes, GEC inclui 

tanto estratégia como implementação em uma plataforma uniforme. Reflexões 

estratégicas estão no principal dos dois passos: analisar o mundo experiencial do 

cliente e construindo a plataforma experiencial. Os três passos de implementação 

focam na experiência de marca, na interface com o cliente e a inovação contínua. 

Estratégia e implementação estão intimamente ligadas, como cada passo 

com seu conseguinte. Uma análise do mundo experiencial do cliente geralmente 

resulta em opções de posicionamento experiencial para a marca. O resultado desse 

estudo – a plataforma experiencial – serve como esboço para a implementação de 

uma estratégia principal para a marca. Ele especifica resultados desejados incluindo 

expectativas genéricas dos clientes sobre o produto, sua aparência e significado, 

comunicação, solicitações informacionais e de serviço, e caminhos para aumentar a 

experiência por meio de ofertas adicionais que se ajusta a situação prática. 

O primeiro interesse da GEC é o cliente. Na estrutura de GEC se analisam os 

clientes e se planejam estratégias e implementações para eles. A GEC se interessa 

também pelo cliente interno. Como os empregados sentem e conhecem a empresa 

e suas iniciativas é crucial para entregar a experiência da marca, melhorando a 

interface com o cliente e promovendo iniciativas de inovação contínua. 

A estrutura de GEC vai bem além das aproximações anteriores de 

administração e marketing que se dizem focadas no cliente e é uma forma única de 

como focar no cliente. Com a estrutura de GEC e sua metodologia, se pode 

administrar tanto a experiência externa do cliente como a interna (empregados). 

 Cria-se a possibilidade de aprender sobre o poder da integração – como se 

pode combinar diferentes aspectos da experiência do cliente de modo que os 

clientes se sintam plenamente conectados a cada ponto de contato. A estrutura 
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fornece também modelos e métricas para ligar a experiência ao valor do cliente 

(customer equity). Aumentar o valor do cliente com GEC garante preços-premium, 

beneficiando-se da lealdade do cliente. Como resultado, rendimentos, lucros e valor 

financeiro da empresa crescem. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
A proposta de utilizar pesquisa-ação está baseada na possibilidade de o 

pesquisador intervir na organização em estudo de forma positiva, coletando dados e 

analisando os efeitos de suas intervenções, levando em conta a riqueza das 

interações organizacionais. 

O presente trabalho faz uso da pesquisa-ação como método de pesquisa. A 

pesquisa-ação busca resolver problemas práticos atuais ao expandir o 

conhecimento científico.  

Ao contrário de outros métodos de pesquisa, em que o investigador procura 

estudar fenômenos organizacionais, mas sem mudá-los, o investigador da pesquisa-

ação é concernido a criar a mudança organizacional e simultaneamente estudar o 

processo (BABUROGLU; RAVN, 1992 apud BASKERVILLE; MYERS, 2004)4. 

Para POZZEBON & FREITAS (1997) na pesquisa-ação, o autor participa da 

implementação de um sistema e, simultaneamente, realiza certa intervenção técnica. 

Existe uma intenção original de desenvolver uma pesquisa. O pesquisador possui 

dois objetivos: agir para resolver determinado problema e construir para um conjunto 

de conceitos em Sistemas de Informação (SI). 

A pesquisa-ação é identificada freqüentemente e de forma singular por seu 

duplo objetivo: melhorar os processos da organização que participa da pesquisa, e 

gerar ao mesmo tempo conhecimento válido e consistente. (STUMPF, 1997 apud 

KOCK 1997) 

Segundo Benbasat, Goldstein & Mead (1987, p. 371), a pesquisa-ação pode 

ser considerada um tipo de estudo de caso, com a diferença que o pesquisador 

deixa de ser um simples observador para ser: 

[...] um participante na implementação de um sistema, embora 
simultaneamente queira avaliar uma certa técnica de intervenção [...] O 
pesquisador não é um observador independente, mas torna-se um 
participante, e o processo de mudança torna-se seu objeto de pesquisa. 
Portanto, o pesquisador tem dois objetivos: agir para solucionar um 
problema e contribuir para um conjunto de conceitos para desenvolvimento 
do sistema. 
 

                                                
4 BABUROGLU, O. N.; RAVN, I. “Normative Action Research”, Organization Studies (13:1), p. 
19-34. 



  42 

 
 

Para THIOLLENT (1996), na pesquisa-ação o princípio fundamental consiste 

na intervenção dentro da organização na qual os pesquisadores e os membros da 

organização colaboram na definição do problema, na busca de solução e, 

simultaneamente, no aprofundamento do conhecimento científico disponível. A 

pesquisa é acoplada a uma ação efetiva sobre a solução do problema e é também 

acompanhada por práticas pedagógicas: difusão de conhecimentos, treinamento, 

simulação, etc. 

A questão da aprendizagem não está presa a uma fase e, sim, difusa ao 

longo do processo de pesquisa. A geração de conhecimento e o desenvolvimento de 

teorias acontecem em todas as etapas, devido ao caráter dinâmico da pesquisa 

(Thiollent, 1997). 

Baskerville e Myers (2004, p. 330) explicam:  

Em essência a pesquisa-ação é um simples processo de dois 
estágios. Primeiramente, o estágio de diagnóstico envolve uma 
análise colaborativa da situação social pelo investigador e 
pelas questões da pesquisa. As teorias são formuladas a 
respeito da natureza do domínio da pesquisa. Em segundo, o 
estágio terapêutico envolve a mudança colaborativa. Neste 
estágio, as mudanças são introduzidas e os efeitos são 
estudados. [...] O Teorizar é compartilhado entre investigadores 
e clientes participantes porque cada um traz sua posição 
distinta do conhecimento ao processo de pesquisa-ação. Os 
investigadores da pesquisa-ação trazem o conhecimento de 
pesquisa-ação e teorias gerais, enquanto os clientes trazem 
conhecimento determinado e prático. 

 
Para passar da situação atual vivida na organização, para a situação de 

mudança desejada, é preciso criar um ambiente de discussões, onde a participação 

das pessoas implicadas é essencial. Atendendo este objetivo, a pesquisa-ação é 

usada para conduzir pesquisas como meio para produzir mudanças. A pesquisa 

convencional tem dificuldade em retratar mudanças, conforme afirma Thiollent 

(1997, p.78) “na pesquisa convencional, retrato instantâneo de uma situação, não há 

captação da dinâmica de um processo social”. 

Uma característica particular do método de pesquisa-ação, descrita no 

trabalho de SUSMAN & EVERED (1978), é sua natureza cíclica, isto é, a noção de 

que pesquisa-ação qualitativa é conduzida em ciclos que envolvem uma sucessão 

de intervenção e fases de reflexão. Embora a maioria dos projetos de pesquisa-ação 
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contemple esta característica em seus estudos, omitem a existência de ciclos e o 

processo de aprendizagem ocorrido ao longo de repetições cíclicas. 

Segundo SUSMAN E EVERED (1978), a pesquisa-ação como um processo 

cíclico inclui cinco fases: diagnóstico, planejamento da ação, ação, avaliação e 

aprendizado. 

A fase de diagnóstico envolve a identificação e definição de uma oportunidade 

de melhoria ou um problema geral a ser resolvido na organização. 

A fase seguinte, planejamento da ação, envolve a consideração de rumos 

alternativos de ação para atingir a melhoria ou resolver o problema identificado. 

A ação, propriamente dita, envolve a seleção e realização de um dos rumos 

da ação considerados na fase anterior. 

A fase de avaliação envolve o agrupamento e classificação das evidências 

relevantes da pesquisa, baseados na implementação do rumo da ação selecionado. 

Finalmente a fase de aprendizado envolve o estudo de evidências obtidas na 

fase de avaliação e, baseada neste estudo, a construção do conhecimento na forma 

de modelos que descrevem a situação estudada. 

As informações dos clientes que o banco de dados abrange foi definida de 

acordo com a pertinência ao processo de produção e expedição, bem como com a 

proposta de monitorar a experiência do cliente. Para se conseguir esse 

acompanhamento foram feitas perguntas abertas como parte de um questionário, 

impresso logo abaixo no formulário de cadastro de clientes. Dessa forma, o cliente 

define o que é importante na sua relação de compra com a empresa, mostra à 

empresa onde ela deve se ater com ele. 
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4 ANÁLISE 

 

 

Avaliando a oportunidade de se melhorar o relacionamento com os clientes, 

ficou clara a necessidade de implantação de um sistema informatizado para auxiliar 

nesse processo. Como relatado na revisão bibliográfica, desenvolver um CRM 

personalizado é o melhor caminho (que gera maiores resultados), porém é também 

um processo que despende mais tempo e estudo. Diante dessas duas evidências, 

para contemplar a parte prática do método utilizado, no presente trabalho decidiu-se 

por elaborar um modelo-piloto de relacionamento. Utilizou-se o programa Access da 

Microsoft para tal experiência.  

Primeiro, mapeou-se o processo atual. Nessa etapa surgiram idéias de onde 

mudar os procedimentos para aprimorar o processo como um todo. Ao longo do 

desenvolvimento do banco de dados do Microsoft Access foram sendo definidas as 

informações que poderiam diminuir ou até mesmo acabar com os erros de processo, 

focando nos pontos-chave que ensejavam melhoria. Planejou-se então como 

melhorar esses pontos-chave. 

O ponto que oferecia oportunidade de melhoria era no atendimento do cliente 

ao telefone. É nesse contato que se alcançam informações passíveis de 

desenvolvimento e progresso no relacionamento com os clientes. 

 

 

4.1 O processo atual 

 

 

No processo atual, todos os funcionários atendem aos clientes na loja e ao 

telefone. Isso dificulta a padronização do atendimento. Uma experiência 

desagradável ao funcionário ocorre quando o cliente na ligação se identifica (muitas 

vezes usando o apelido) e o atendente não o reconhece (e, conseqüentemente não 

dá o devido tratamento). É comum nesses casos o cliente não fornecer o endereço, 

julgando não precisar. É uma evidência de que não se está tratando o cliente de 

forma diferenciada, o que é pior: tratando clientes fieis como se fossem clientes 

esporádicos. 
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No sistema atual, são colhidas poucas informações, somente o que é 

indispensável para o processo. Evidentemente isso é uma perda de oportunidade 

incalculável, o que é pior, deixa aberta a oportunidade para os concorrentes tornar 

esse tipo de atendimento um diferencial. 

Para facilitar a compreensão da sistemática atual, é apresentado o 

fluxograma de como se processa a informação nos pedidos dos clientes (Figura 1). 

Cabe explicar que há quatro tipos de pedidos; além de fazer o pedido normal (por 

telefone e entrega em casa), o cliente pode pedir por telefone para buscar na loja, ir 

à loja e levar para casa ou mesmo ir à loja e pedir para entregar em casa. A linha 

tracejada, vinculada à copa, indica que o pedido pode conter ou não bebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Processo atual dos pedidos 
Fonte: Próprio autor 

 
Para a análise comparativa posterior, foram feitas medições no tempo 

necessário para solicitação de pedido por telefone. Foi cogitada a utilização do bina 

do telefone que armazena as últimas 99 ligações recebidas, bem como a duração 

das chamadas. Porém, o empecilho surgiu em virtude desse novo modelo de 

telefone armazenar o tempo de duração em minutos, tornando inadequada a 

mensuração automática do próprio telefone. Sendo assim, fez-se as mensurações 

com cronômetro comum e, após, uma média da duração das chamadas, para 

comparação posterior dos tempos de cada procedimento. 

Abaixo, ilustramos em uma tabela cada medição, bem como o tempo médio 

da solicitação de telentrega (Tabela 1). As medições foram feitas em um único dia, 

no horário de pico de um dia de movimento (sábado). A média encontrada não é um 

valor considerado alto, porém mostra que é possível melhorar bastante. 
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Tabela 1 – Tempo da solicitação de telentrega atual 

Ligação Tempo da Ligação (em s) 
1 29 
2 37 
3 120 
4 179 
5 146 
6 159 
7 35 
8 43 
9 120 

10 40 
11 85 
12 75 
13 57 
14 68 
15 46 
16 112 
17 55 
18 60 

TOTAL 1466 
Média (em s) 81,44 

Fonte: Próprio autor 
 

 

 

4.2 O novo processo 

 

 

Inicialmente, era necessário começar o banco de dados. A coleta dos dados 

cadastrais se tornara inviável através do telefone. Além de importunar o cliente (que 

só quer fazer seu pedido), toma-se o tempo de outros pedidos, pois é muito comum 

enquanto se está tirando um pedido, surgir outra ligação em espera. Sendo assim, o 

banco de dados não poderia ser feito dentro do próprio novo processo. Era preciso 

elaborar um formulário impresso para ser entregue ao cliente, que responderia com 

calma em uma outra oportunidade. 

Esse formulário incluía dados cadastrais na primeira parte, e logo abaixo um 

questionário com perguntas abertas. Para a iniciação do banco de dados dos 

clientes foi utilizado então três instrumentos de coleta: 

• formulário impresso entregue em casa juntamente com o pedido do 

cliente. A empresa disponibilizou um cardápio para estimular seus clientes 

a preencher tal documento. O cardápio tem outra função, ulterior à 
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pesquisa: facilitar o pedido do cliente. A medida que o cliente tem como 

escolher os sabores e tamanho da pizza antes de fazer a ligação, 

corrobora para diminuir o tempo da ligação. Muito do relacionamento com 

o cliente pode melhorar informando-o melhor da sistemática de 

funcionamento e das possibilidades de que ele dispõe para fazer seu 

pedido. 

• preenchimento na própria pizzaria de formulário impresso para os clientes 

que não se importarem em respondê-lo enquanto aguardam seu pedido. 

• e-mail para clientes/simpatizantes da empresa participantes da 

comunidade da organização no Orkut (345 pessoas) e para os contatos do 

autor no site de relacionamento (749 pessoas – em sua grande maioria 

lajeadenses). 

O sistema contempla estritamente os pedidos de telentrega. Testar esse novo 

sistema de atendimento influencia os demais setores (o processo como um todo). 

Em conseqüência disso, foi projetada uma interface que facilitasse o entendimento 

do pedido pelos funcionários da cozinha (veja Apêndice B). 

Particularidades tiveram que ser consideradas. A divisão fracionada das 

pizzas, por exemplo.  Os diferentes limites de número de sabores de acordo com o 

tamanho da pizza são detalhes importantes que obrigatoriamente o sistema deve 

contemplar. 

Após a definição das informações iniciais que o sistema deveria conter o 

banco de dados, o arquivo do programa Access foi então encaminhado a um técnico 

e professor de informática. O professor ajustou os formulários, consultas e tabelas. 

Relacionou as tabelas para o correto funcionamento. 

 

 

4.3 Aspectos práticos 

 

 

O sucesso da pesquisa depende em grande parte do comprometimento da 

empresa. Tratando-se de uma pequena empresa, todos os funcionários participaram 

de alguma forma das discussões, sem exceção. Desta maneira, a pesquisa-ação foi 

difundida nos três setores. Cada setor esteve presente separadamente em reuniões. 
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Foram explicados os objetivos da implantação de um novo sistema, discutido e 

coletados os detalhes que o sistema deveria/poderia conter. 

O desenvolvimento do plano de pesquisa envolveu prioritariamente o setor de 

atendimento da empresa. Representam esse setor, atendentes: um garçom, uma 

garçonete e os próprios donos do estabelecimento (dois). 

Os demais setores (cozinha e expedição) foram estudados na maneira em 

que necessitam da informação no processamento do pedido (produção e 

expedição). A cozinha, com dois pizzaiolos e duas cozinheiras, precisa elaborar os 

pedidos seguindo a ordenação temporal. É nítida a divisão desse setor: em um 

preparam-se as pizzas, e no outro os demais pratos (massas, filés e saladas).  

Na expedição, com uma entregadora, tenta-se manter a ordem de numeração 

dos pedidos, organizando os roteiros de maneira a alinhar as entregas conforme a 

proximidade entre os destinos. 

O sistema desenvolvido compreendeu o setor de atendimento, considerando 

a importância de informações ainda não contempladas no atual sistema e de 

pertinência relevante para a melhoria do processo nos demais setores. O formulário 

desse novo sistema procura fornecer, de maneira clara e mais facilmente, 

informações que facilitem a compreensão pelos outros setores do pedido como um 

todo. Ele deve conter não somente o que é necessário, mas tudo o que for 

importante na relação compra. O setor de atendimento desse tipo de negócio 

(telentrega) é o maior fornecedor de conhecimento do cliente para a empresa, e para 

isso, deve ter postura digna de tal importância. É nesse sentido que o sistema 

informatizado se apresenta: ser a ferramenta que permita produzir conhecimento do 

cliente que seja aplicável à organização, gerando assim valor ao cliente, e, 

conseqüentemente, à empresa. 

A seguir, é apresentado o fluxograma planejado para o processo de 

telentrega (Figura 2). O presente trabalho ateve-se nessa tipo de pedido. 
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Figura 2 – O novo processo dos pedidos de telentrega 
Fonte: Próprio autor 

 

A mudança no início do processo se faz importante à medida que influencia 

os demais procedimentos. A informação extra permite fazer alterações nos pedidos 

Cabe salientar que no fluxograma exibido acima, a existência do garçom no setor de 

expedição diz respeito aos pedidos feitos por telefone e buscados na loja pelos 

clientes.  

O teste do sistema na prática teve que ser uma experiência breve, de maneira 

que o trabalho pudesse contemplar posteriormente uma análise, gerando propostas 

e sugestões de melhoria. A inexistência de um banco de dados com informações 

básicas impossibilitou o desenvolvimento de um sistema mais ousado. A teoria 

inovadora de monitorar a experiência do cliente esbarrou nessa ausência. A 

armazenagem de informações diferenciadas dos clientes dependia dessas 

informações pré-existentes. Ficou definido para o presente trabalho, o estudo de 

viabilidade de um sistema de informação para monitorar o relacionamento da 

empresa com seus clientes. 

Uma grande limitação da parte prática está na inexistência de experiência dos 

atendentes com computadores. Apenas uma pessoa pode além do autor operar o 

sistema inicialmente, pois possui conhecimento em informática. Sendo assim, nos 

finais de semana, quando a empresa recebe maior movimento, o autor se 

responsabiliza pela operacionalização do sistema nos atendimentos de telentrega. 

No meio de semana, a irmã do autor se prontifica a prosseguir com o banco de 

dados. 
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Dessa forma, entendeu-se a obrigatoriedade do autor além de estar presente 

na implementação, ele mesmo testar a nova ferramenta inicialmente. No primeiro 

momento foi verificada a efetividade da ferramenta (nos tempos necessários). 

Foi reinstalada um bina para identificação de chamada. Com isso, diminuem-

se o tempo de atendimento bem como, menos importante, os riscos de trote. Na 

saudação já se verifica a existência do cadastro inserindo o número constado no 

bina. Caso positivo, o sistema preenche automaticamente as informações básicas 

ao formulário de pedido de telentrega. Caso negativo, o preenchimento dos campos 

do formulário de pedido de telentrega alimentam um novo cadastro que assim é 

criado. 

A dinâmica do processo exige que o sistema seja eficazmente rápido. O 

sistema além de substituir totalmente o atual processo, deve fornecer ao usuário 

informações que possam auxiliá-lo no atendimento.  

No momento do contato com o cliente, o sistema tem que ser versátil de 

maneira a facilmente retroalimentar-se de informações. No cadastro pode haver 

informações auxiliares que facilitem o entendimento do pedido em sua totalidade 

pelos funcionários nos demais processos. Informações pertinentes à experiência de 

compra podem e devem estar expressas de maneira a deixar claras particularidades 

de cada um. Necessidades de correção nos pedidos também são comuns, exigindo 

versatilidade da ferramenta para as alterações necessárias. 

Dois tipos de consultas podem ser feitos: último pedido do cliente e situação 

do cliente (adimplente, inadimplente). As consultas visam a auxiliar o funcionário 

durante a ligação. Com a consulta do último pedido do cliente, o atendente pode 

sugerir sabores que o cliente por hora não lembra. Quanto ao dispositivo de consulta 

à situação do cliente, ele visa a diminuir a situação de clientes inadimplentes (há 

sempre o número vasto número de pedidos que permanecem sem serem pagos). 

Visando a facilitar a entrega, no formulário de cadastro de clientes é solicitado 

ponto de referência. Esse campo pode em muitas vezes acelerar o processo, já que 

quando não se sabe onde se localiza o destino de um dos pedidos, é necessário 

consulta ao mapa, e há dúvidas quanto à numeração das ruas. 

Abriu-se espaço para o cliente definir detalhes que devem ser respeitados no 

seu pedido. Há clientes que não se importam de esperar, contanto que a pizza 

chegue bem quente. Outros não suportam esperar e não se importam que as bordas 
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queimem um pouco. Cada tipo de cliente necessita uma abordagem diferente, e se o 

sistema fornece esse tipo de informação à produção, facilita e muito conseguir 

alcançar a satisfação do consumidor. 

 

 

4.4 Resultados 

 

 

A parte de resultados do estudo apresenta uma avaliação da implantação do 

programa Access como banco de dados, bem como computa as respostas do 

questionário aplicado em conjunto com o formulário de cadastro. Primeiro, avaliou-

se o formulário de cadastro de clientes e seu questionário. Logo após, a 

implementação do banco de dados. 

 

 

4.4.1 Questionário 

 

 

Primeiramente, em virtude da oportunidade de abordagem do cliente nessa 

pesquisa, aproveitou-se o ensejo para coletar informações que permitissem 

compreender mais intimamente o que realmente importa na relação do cliente com a 

empresa e que gera lealdade.  

Foram feitas quatro perguntas que diziam respeito ao relacionamento da 

empresa com o cliente, são elas:  

a) qual é o diferencial da pizzaria; 

 b) quais são os atributos que mais lhe estimulam a manter relacionamento 

com a empresa; 

 c) diga o que poderia melhorar o relacionamento da empresa com você; e 

d) cite um ponto fraco que se evidencia no seu histórico de relacionamento 

com a empresa. 

Para a primeira pergunta, os respondentes majoritariamente escreveram a 

qualidade dos pratos servidos. Muitos exaltam alguns sabores, outros definem a 

pizza como incomparável. Outro fator bastante citado foi o bom atendimento. O 
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atendimento informal agrada as pessoas que dispensam protocolos. Alguns clientes 

definem o atendimento como sendo familiar.  

São atributos citados acima que, aliados a amizade com os donos levam os 

clientes a se manterem leais à Pizzas & Cia. É interessante comentar que amizade é 

motivo de lealdade principalmente para os clientes que freqüentam a loja. Esse tipo 

de resposta foi encontrado nos formulários entregues na loja, pois não poderia ser a 

amizade motivo da fidelidade para se pedir em casa (caso o produto não oferecesse 

nenhuma vantagem em relação à concorrência). 

Os poucos formulários preenchidos por clientes que pedem em casa, 

revelaram que a pizza não chega quente em dias de grande movimento. Outro fator 

citado é a própria demora nesses dias, que acaba por corroborar a insatisfação em 

diversos outros atributos. Um fator que causa descontentamento é a errônea mania 

de notificar menos tempo de demora do que provavelmente se dará.   

Para a última pergunta, pouco foi dito pelos respondentes. É uma pergunta 

difícil de ser respondida, pois o cliente que tem em seu histórico insatisfação quanto 

a algum atributo normalmente troca de empresa. Foi mencionada a ocorrência de 

pizza queimada embaixo por um dos respondentes. 

Cabe salientar que a maioria dos formulários foram preenchidos na loja. Isso 

influenciou de maneira negativa no feedback buscado, em virtude de o cliente 

responder de acordo com o atendimento na loja. O objetivo dos formulários era 

serem respondidos pelos clientes de telentrega. Porém, havia a necessidade de ser 

feito um novo pedido pelo cliente, para devolver o formulário preenchido. 

O questionário finaliza com uma pergunta referente à marca da empresa, 

indagando qual nome mais identifica a imagem que o comprador tem da pizzaria. 

Dentre as opções estavam: 

a) Pizzas & Cia. (o atual nome); 

b) Pizzaria do João (muito usado informalmente pelos clientes antigos); e 

c) Pizzaria João e Maria (sugerida no pré-teste do formulário/questionário). 

A nova sugestão de nome referenciando a mulher do dono, mostrou-se 

importante, já que foi escolhida praticamente pelo dobro do número de respondentes 

que escolheram o nome atual. Reconheceu-se a Maria pelo bom atendimento que 

presta e por todo network que possui. A tabela 2 mostra o comparativo do número 

de respondentes da pesquisa. 
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Tabela 2 – Comparativo (em números) dos nomes sugeridos 

NOME Nº de respostas % Respostas 
Pizzas & Cia. 9 11,11% 

Pizzaria do João 55 67,90% 
Pizzaria João e Maria 17 20,99% 

TOTAL 81 100,00% 
Fonte: Próprio autor 

 

Abaixo, o gráfico 1 ilustra melhor as porcentagens de respostas para cada 

opção de nome. Note primeiro que o nome que é mais relacionado à imagem da 

empresa é realmente o evidenciado nas experiências iniciais do trabalho. Segundo, 

o nome atual perde até para a sugestão de nome criada na pesquisa (que relaciona 

a sócia minoritária).  

Nome x Imagem  

11%

68%

21%

Pizzas & Cia.

Pizzaria do João

Pizzaria João e Maria

 
Gráfico 1 –Comparativo das sugestões de nome  

Fonte: Próprio autor 
 

 

 

4.4.2 O novo sistema 

 

 

Para a análise da ferramenta informatizada, avaliou-se os seguintes aspectos: 

a) facilidade de utilização; 

b) utilidade (impacto à atividade); e 

c) valor percebido pelo usuário. 
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O sistema não apresentou dificuldades ao usuário inicial (autor). O formulário 

de pedido de telentrega já possui botões ilustrados, indicando a ação vinculada e 

acelerando as consultas e a impressão.  

Diversos recursos do Access foram utilizados. Foi incluído um botão de 

localizar* para buscar um cadastro quando não se tem o número, e se deseja dar 

algum retorno.  

Em virtude de se atender a clientes não cadastrados majoritariamente, o teste 

do sistema apresentou tempo médio de ligação semelhante ao sistema antigo. O 

usuário, ainda não habituado, também contribuiu para essa evidência. Fica claro que 

quando os cadastros já existirem e o usuário estiver adaptado ao novo 

procedimento, o tempo cairá ainda mais. 

 

Tabela 3 – Novo tempo do pedido de telentrega 

Ligação Tempo da Ligação (em s) 
1 44 
2 57 
3 90 
4 159 
5 161 
6 129 
7 55 
8 28 
9 100 

10 10 
11 100 
12 55 
13 87 
14 48 
15 61 
16 82 
17 75 
18 45 

TOTAL 1386 
Média (em s) 77,00 

Fonte: Próprio autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A parte final do trabalho foi divida em duas seções: conclusões e sugestões. Nas 

conclusões, apresenta-se o que se pôde verificar após a parte prática, na análise 

dos resultados. Na seção sugestões, encontram-se propostas às conclusões 

evidenciadas.  

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

A idéia inicial de desenvolver um sistema de informação para monitorar o 

relacionamento com os clientes se mostrou um tanto ousada em virtude do pouco 

tempo disponível para tal pesquisa. No desenrolar do trabalho, ficou definido que o 

sistema seria piloto (provisório). A ausência de qualquer sistema pré-existente que 

contemplasse os pedidos de telentrega obrigou que as informações que o sistema 

contemplaria fossem definidas ao longo do desenvolvimento do banco de dados e 

não se pôde aprofundar. Essa idéia tornou o processo lento. Houve um 

planejamento que definiu então como o sistema iria melhorar em termos de 

informação processada. 

O estudo teve diversos insights que se fazem importantes e aqui devem 

constar. Expectativas criadas com as leituras iniciais sobre o tema de pesquisa se 

fizeram presentes no trabalho dentro da organização. 

Verificou-se que os problemas que normalmente ocorrem no processo ou são 

responsabilidade do setor de atendimento (erros nos pedidos) ou são difíceis de 

serem solucionados em virtude de a empresa possuir pouca ou nenhuma 

informação do cliente que pede em casa. 

A inclusão do sistema juntamente com o bina, ficou evidente o contentamento 

dos clientes identificados automaticamente. O sistema, ao contrário do que se 

pensava, tornou a relação ainda mais próxima, com os clientes cadastrados, não 

precisando fornecer seus endereços a cada experiência de compra.  
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Outro fator positivo do cadastro de clientes é que essa identificação ensejada 

pelo sistema incita reconhecimento do cliente perante a empresa. Muitos clientes se 

sentiram importantes em possuir um cadastro na empresa. Mudou muito não só o 

entendimento desse cliente, como também o tratamento dado a ele. Após saudação, 

o sistema permite que o atendente sugira com quem está falando ou mesmo 

assegura quem faz contato com a empresa. Esse tipo de tratamento realmente 

surpreende o cliente, mesmo o mais antigo. Muitos pediam como se sabia quem 

estava falando, como se isso fosse algo mágico. 

A consulta ao cadastro permite que se inúmeras interações com o cliente. Só 

depende de a cada contato, o usuário inserir as informações que se fazem 

importantes à experiência de compra do cliente. Dessa forma, a ferramenta, aos 

poucos, molda o comportamento do consumidor, possibilitando à empresa tomar 

iniciativas de interação com seus compradores. 

 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

 

Com o presente trabalho sugere-se a continuação da experimentação do 

sistema, mesmo porque o Microsoft Access permite transferir seus dados para um 

novo sistema, quando desenvolvido. Utilizando o Access para registrar os clientes 

com seus dados iniciais possibilitará à empresa desenvolver quais informações que 

realmente agregam valor para o cliente. A tentativa de preencher campos abertos 

(como preferências, dica do cliente) põe em prática as noções de monitoramento da 

experiência do cliente. A questão não é perguntar se ele está satisfeito de acordo 

com certos atributos, e sim, como foi a experiência de comprar na pizzaria. Iniciado 

o sistema com as informações básicas, a sugestão é partir para essa etapa: colher 

informações que mostrem o que agrega valor na experiência de compra do cliente 

específico. 

Informações contidas no sistema e que não mudam (como características do 

comprador) agregam valor se forem consideradas no processamento do pedido. 

Porém, a idéia de monitorar a experiência do cliente (citada na revisão bibliográfica) 

vai bem mais além. Pode-se controlar a experiência do cliente a cada contato, 
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valendo-se de medições do tempo de entrega, estimulando o consumidor a ligar 

caso algo não ocorra bem. 

Em um segundo momento, dar-se-á treinamento aos proprietários para 

permitir que mais usuários utilizem o sistema. Normalmente são eles que estão no 

caixa e no atendimento ao telefone (atrás do balcão). 

A inclusão de foto do cliente em um possível novo sistema seria interessante 

para facilitar a identificação do comprador. 

Interessante seria iniciar a mudança de marca na saudação ao telefone. Não 

seria nada surpreendente, facilitaria a comunicação, inclusive. Após, poderia-se 

elaborar novos cardápios. Mudando então a fachada e por fim far-se-ia a publicação 

na mídia. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Branding - Diferenciação de um bem ou serviço pela atribuição de uma marca e/ou 
nome. Tem normalmente associado o conceito de garantia de qualidade e os 
consumidores tendem a assumir as marcas como pontos de referência. 
 
Call centers – Centros de contatos por telefone. Normalmente representam essa 
atividade os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC). 
  
Commodity – Produto ou serviço que se torna banal. 
 
Customer equity - Valor do cliente. 
 
Data Mining – Mineração. Processo de garimpagem de informações dentro de um 
sistema. 
 
Delivery –. Sistema de telentrega 
 
Feedback – Resposta do cliente. Retorno dado e recebido pela empresa/sistema. 
 
Insight – Visão. Representa 
 
Network – Rede de relacionamento. 
 
Preço-premium – Ocorre quando uma empresa atinge nível de qualidade que 
permite aumentar seus preços, sem motivo aparente. 
 
Share customer – A fatia que o cliente gasta.  
 
Shopping mall – Pequeno shopping center. 
 
Up-sell – Processo pelo qual se aumenta as vendas fazendo o comprador comprar 
produtos mais caros/sofisticados. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE CADASTRO DE CLIENTES 
 

 
 

Formulário para Cadastro de cliente 
 

Nome  
 

Endereço  
 

Telefone  Celular  Outro Telefone  
(Comercial)  

Apelido 
(como é conhecido)  Cliente 

desde  Data de 
Nasc.  

E-mail  
 

Ponto de 
Referência 

(p/melhor localizar 
a residência) 

 
 

Observações 
(Preferências, 

Dicas do cliente) 
 

 
Questionário 

 
Sobre a pizzaria, na sua opinião: 
1. Qual é o diferencial da pizzaria? 
 
2. Quais são os atributos que mais lhe estimulam a manter relacionamento com a 
empresa 
 
3. Diga o que poderia melhorar o relacionamento da empresa com você? 
 
4.Cite um ponto fraco que se evidencia no seu histórico de relacionamento com a 
empresa: 
 
Experiência de Marca: 
Qual nome mais identifica a imagem que você tem da pizzaria? 
     
 Pizzas & Cia.     Pizzaria do João     Pizzaria João e Maria
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APÊNDICE B – INTERFACE DO ACCESS PEDIDOS TELENTREGA 
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APÊNDICE C – INTERFACE DO ACCESS CADASTRO DE CLIENTES 
 

 

 


