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RESUMO 

 

 

O trabalho em questão foi elaborado em uma empresa do setor de TI o qual 

tem passado por um significativo crescimento nos últimos anos. Diante deste 

contexto a organização estudada apresentou um relevante crescimento ao longo da 

sua história, que a levou a uma inadequação dos processos vigentes, uma vez que 

estes não acompanharam o ritmo de expansão da empresa e se mostraram 

desajustados. Assim este trabalho pretende realizar uma proposta de readequação 

dos processos de negócio de uma pequena empresa de software visando à 

orientação para mercado a partir da metodologia da observação participante e 

através do relato de toda a vivência no ambiente de estudo por meio do 

mapeamento realizado setor a setor. Desta forma, tornando-se possível sintetizar os 

requisitos para alimentar um novo sistema de informação, em fase de implantação 

que tem por objetivo servir de base para o aprimoramento do relacionamento com os 

clientes e readequar os processos de negócio da organização otimizando a gestão. 

Palavras - Chave: Readequação de processos de negócio, mapeamento de 

processos, relacionamento com clientes, CRM, orientação para mercado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo discorrerá a respeito de um setor que tem passado por um 

significativo crescimento, segundo dados do IBGE (2009), o setor de Tecnologia da 

Informação - TI brasileiro. Roberto Saldanha, Analista do IBGE, salienta que: “O 

mercado cresceu bastante, o número de empresas aumentou e o número de 

empregos também”. A receita bruta do setor, entre empresas com 20 ou mais 

pessoas, totalizou R$ 39,4 bilhões. 

Conforme IBGE (2009), a maior parte da receita veio do desenvolvimento e 

licenciamento de software customizável (R$ 5,85 bilhões), consultoria (R$ 5,55 

bilhões) e software sob encomenda (R$ 5,49 bilhões). No total, essas três atividades 

concentram 43% da renda auferida pelas empresas de TI brasileiras. O segmento de 

serviços é o maior consumidor de TI no país, respondendo por 51,8% das compras, 

seguido de perto pelo setor público, com 18,2%. 

Segundo o IBGE (2009), percebe-se que o setor apresenta grande potencial 

econômico, o que instigou a realização deste trabalho que visa explorar o 

funcionamento de uma pequena empresa de software localizada na Região 

Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e a qual será aqui denominada 

TSI. 

Dessa forma, tem-se o problema do presente estudo o qual se refere ao 

acentuado crescimento que a TSI apresentou ao longo da sua história e que a levou 

a uma inadequação dos processos vigentes, uma vez que estes não acompanharam 

o ritmo de expansão da empresa e se mostraram desajustados. Sendo assim, o 

objetivo geral deste trabalho é readequar os processos de negócio de uma pequena 

empresa de Software por meio do mapeamento e da simplificação destes processos, 

visando subsidiar a elaboração de um novo sistema de informação voltado para o 

relacionamento com os clientes. 
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Para um maior embasamento do trabalho em questão, faz-se necessário uma 

revisão teórica a qual discorrerá sobre: orientação para mercado, marketing de 

relacionamento, sistema de informação, gestão do relacionamento com clientes 

(CRM) e gestão dos processos de negócio. É importante ressaltar que o método 

aqui utilizado foi o da observação participante, já que ofereceu um melhor 

enquadramento nas características do trabalho, portanto a partir do método 

escolhido foi realizado o relato de toda a vivência no ambiente de estudo. 

 Posto isto, é importante ressaltar que este estudo resultou no mapeamento 

de setor a setor da organização para, finalmente, ser possível readequar os 

processos de negócio na TSI visando à orientação para mercado. E, por meio do 

qual, proporcionou os requisitos para alimentar o novo sistema de informação, em 

fase de implantação.  

Por fim, sendo admissível verificar como a vivência na organização se 

mostrou uma oportunidade única a qual proporcionou a realização deste estudo e a 

possibilidade de um aproveitamento dele pela empresa TSI como 

facilitador/solucionador das necessidades atuais da organização apresentadas neste 

trabalho. 

 

1.1 Definição da problemática de pesquisa 

 

1.1.1 Problema 

A organização estudada no presente trabalho atua no mercado há 

aproximadamente 20 anos, no ramo de TI, é caracterizada como uma empresa de 

pequeno porte e com poucos funcionários, porém apresentou um grande 

crescimento ao longo deste período. No entanto os processos de negócios não 

acompanharam o ritmo desta expansão e hoje se apresentam inadequados para a 

atividade demandada pela empresa, além disso, há poucas ferramentas para lidar 

com a gestão do relacionamento com os clientes o que torna a empresa vulnerável 

no que diz respeito ao entendimento e satisfação das necessidades e desejos por 

eles demandadas. 
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A empresa se divide em quatro setores, sendo eles – gestão, técnico, 

comunicação e comercial, os quais apresentam uma variada e extensa gama de 

atividades a serem realizadas diariamente. Este contexto torna os colaboradores 

executores de multitarefas as quais são auxiliadas por um sistema de informação, 

chamado SBG, que foi desenvolvido sobre a plataforma do próprio produto da 

empresa, inicialmente, obteve sucesso, uma vez que a empresa era incipiente, 

contudo, ao decorrer do tempo, sofreu diversas adaptações que resultaram no 

sistema utilizado até os dias atuais, apesar de não ser a ferramenta mais adequada.  

Já que, com o crescimento da empresa o sistema se tornou defasado e se 

apresentou incapaz de integrar as informações de forma a facilitar o acesso para os 

usuários, visto que ele não é relacional como um sistema de informação 

convencional. Dessa forma, este sistema ao longo dos anos exigiu que muitos 

processos fossem criados para oferecer suporte ao negócio da empresa, obrigando 

os colabores a realizar diversas tarefas e controles paralelos manualmente que 

ocupam muito tempo, dificultam o atendimento e a resposta aos questionamentos 

dos clientes, além de não agregarem valor e não auxiliarem na busca pela 

satisfação dos anseios dos clientes. 

Sendo assim, é possível notar que o acúmulo de atividades do dia a dia 

resulta em uma ineficiência na atividade empresarial, que por sua vez apresenta 

uma desorganização nos controles das atividades e uma falta de mapeamento dos 

processos a serem realizados. Esta situação não é resolvida devido ao contexto 

muito dinâmico que o trabalho no ramo da TI provoca e a falta de tempo dos 

colaboradores envolvidos para pensar as atividades.  

Também é possível observar que simples tarefas são efetuadas por meio de 

extensos e, às vezes, repetitivos processos os quais provocam uma lentidão, um 

gargalo em toda a execução do trabalho na organização como um todo, uma vez 

que muitas atividades estão interligadas. 

Assim, a oportunidade desta readequação nos processos é a adoção de uma 

ferramenta de gestão do relacionamento com os clientes – CRM, a qual possibilita a 

empresa a adotar uma orientação para o mercado, focando ainda mais em seus 

clientes e na busca pela excelência em atender suas necessidades e seus desejos, 
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a fim de satisfazê-los, uma vez que a organização procura continuamente o 

aperfeiçoamento das suas práticas.  

Devido ao atual contexto, vem sendo desenvolvido um novo sistema de 

informação para a empresa em questão visando à simplificação dos processos de 

negócio de forma a aumentar a eficiência organizacional, para isso é necessário 

readequar os processos vigentes, ou seja, eliminar processos não mais necessários, 

criar novos e adequar os existentes.  

1.1.2 Justificativa 

Atualmente, está em andamento um projeto para a implantação de um 

Sistema de Informação na empresa TSI, desse modo é de fundamental relevância 

que haja uma readequação nos processos de gestão no intuito de entender as reais 

necessidades demandadas pelo ambiente de trabalho da TSI e o que o novo 

sistema deve contemplar para tornar o trabalho mais eficiente.  

Além disso, acredita-se que o estabelecimento de processos simplificados 

pode oportunizar um melhor gerenciamento de atividades de grande importância 

para o funcionamento da empresa já que, atualmente, não há a possibilidade de 

acompanhá-las com devido cuidado exatamente pela falta de tempo e retrabalho 

ocasionado pela ineficiência dos processos. Permitindo, assim, aos gerentes pensar 

a organização e melhorar o relacionamento com os clientes, atividade vital para o 

bom funcionamento de uma empresa. 

1.1.3 Objetivos 

A seguir o objetivo geral que norteou o estudo aqui exposto, em seguida, os 

objetivos específicos os quais detalham o trabalho realizado. 

a) Objetivo Geral 

Readequar os processos de negócio de uma pequena empresa de Software 

por meio do mapeamento e da simplificação destes processos, visando subsidiar a 

elaboração de um novo sistema de informação voltado para o relacionamento com 

os clientes. 

b) Objetivos Específicos 

i) Revisar e mapear os processos de negócio da empresa; 



16 

 

 

ii) Adequar os processos de negócio da empresa ao novo Sistema de 

Informação; 

iii) Eliminar processos em desacordo/desnecessários com o novo Sistema 

de Informação caso preciso; 

iv) Criar novos processos de negócio adequados ao novo Sistema de 

Informação caso necessário; 

 

1.2 Caracterização da Organização 

 

A seguir abordar-se-á a história da organização estudada, seu 

desenvolvimento ao decorrer dos anos, sua estrutura e o seu portfólio de produtos 

oferecidos atualmente. 

1.2.1 A Empresa 

A organização em destaque neste estudo é uma empresa de software 

representante exclusiva do conjunto de softwares TSI, composto pelos sistemas TSI 

versão 1, TSI versão 2, TSI versão 3 e TSI versão 4, nascida de uma parceria 

franco-brasileira que atua no mercado desde 1993, está presente no ramo de TI com 

sede em Canoas, Rio Grande do Sul, e será denominada aqui de TSI.  

Atuante em todo o território nacional e também na América Latina, a TSI é 

uma organização consagrada no mercado de TI por oferecer soluções para o apoio 

à tomada de decisão. Sendo assim, busca oferecer a pesquisadores, a analistas e a 

executivos, no mundo gerencial e no mundo da educação, ferramentas e tecnologia 

de pesquisa e de exploração e análise de dados.  

O pacote de software TSI é composto por potentes ferramentas para apoiar 

todo o processo de pesquisa, tanto gerencial quanto acadêmico. Figurando hoje 

entre uma das mais respeitadas ferramentas para esta área no país, permite a 

realização de análises quantitativas e qualitativas, possibilitando ainda a publicação 

de questionários (coleta) e relatórios (análise) na Web, sendo versáteis e podendo 

ser utilizados nas mais diversas atividades de estruturação e de gestão de dados, 

tornando-se uma ferramenta importante e útil para qualquer ramo de atividade e 

setor da organização. 
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No decorrer dos seus quase 20 anos de história passou por um intenso 

crescimento, cerca de 350% nos últimos cinco anos.  Todavia a estrutura 

organizacional da empresa se mostrou incapaz de acompanhar esta expansão o que 

ocasionou a inadequação dos processos de gestão e tornou o sistema de 

informação adotado, até os dias de hoje, insustentável para a atividade demandada 

pela empresa. A modificação no perfil da Organização pode ser observada no 

quadro (1) abaixo: 

Quadro 1: Modificação no perfil da empresa ao longo do tempo 

  1995 1999 2005 HOJE 

PORTE Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 

PESSOAS 02 Sócios e  01 Diretor 01 Diretor 01 Diretor 
06 Sócios 

02 Funcionários 04 Funcionários 09 Funcionários 12Funcionários 
04 Estagiários 

SISTEMA FCV 1(sistema de 
informação 
predecessor do 
SBG) 

FCV 2(sistema 
de informação 
predecessor do 
SBG) 

SBG 1(sistema 
criado na plataforma 
do próprio software) 

SBG 2(sistema 
criado na plataforma 
do próprio software) 

FONTES DE 
DADOS 

-Proposta de 
venda  
- Vendas 
- Contador  
- Banco (receitas 
e despesas) 

-Proposta de 
venda  
- Vendas 
- Contador  
- Banco (receitas 
e despesas) 

-Dados de auditoria 
-Mapão (agenda e 
relato das 
atividades: 
comunicação e 
prospecção)  
-Recursos de 
comunicação (chat, 
blog) 
-Espaço aberto 
(opinião dos 
colaboradores) 
- Money 
- Contador 
- E-mail 

-Dados de auditoria 
-Mapão (agenda e 
relato das 
atividades: 
comunicação e 
prospecção)  
-Recursos de 
comunicação (chat, 
blog) 
-Espaço aberto 
(opinião dos 
colaboradores) 
- Money 
- Contador 
- E-mail 

CLIENTES 100 clientes 500 clientes 1.000 clientes 1.500 clientes 

GAMA DE 
PRODUTOS/ 
SERVIÇOS 

- Licenciamento 
do Software 
- Treinamento e 
capacitação 
gerencial 
- Organização de 
eventos 
- Planejamento 
estratégico 

-Licenciamento 
do Software 
- Treinamento e 
capacitação 
gerencial 
- Hot line 
- Organização de 
eventos 
- Planejamento 
estratégico 

- Licenciamento do 
Software 
- Treinamento 
- Suporte técnico  
- Pesquisas via web 
- Consultoria e 
assessoria em 
método e análise 
- Desenvolvimento 
de aplicações 
customizadas 
baseadas nas 
necessidades dos 
clientes 

- Licenciamento do 
Software 
- Treinamento 
- Suporte técnico 
- Pesquisas via web 
- Consultoria e 
assessoria em 
método e análise 
- Desenvolvimento 
de aplicações 
customizadas 
baseadas nas 
necessidades dos 
clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No quadro (1) acima, pode-se observar que o porte da empresa se manteve o 

mesmo ao longo do tempo, no entanto o número de colaboradores cresceu 

aproximadamente seis vezes desde sua concepção, diversas pessoas já passaram 

pela empresa, todavia um núcleo permanece desde o princípio, o qual já contava 

com pessoas qualificadas nos seus quadros técnico, comercial e de gestão, visto 

que iniciou três pessoas, hoje são vinte e cinco pessoas, umas mais implicadas na 

frente de contato com a clientela, outras mais remotas, em apoio constituindo uma 

equipe multidisciplinar com forte ligação acadêmica, ressaltando a busca pelo 

investimento continuo na qualificação da sua equipe de trabalho que hoje conta com 

mestres doutores e especialistas. Atualmente, a estrutura da empresa apresenta-se 

representada pelo organograma abaixo (FIGURA 1): 

Figura 1: Organograma da TSI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O sistema que hoje se apresenta defasado, o SBG, já é uma evolução do 

sistema inicial, o FCV foi constituído a partir da plataforma do software 

comercializado pela organização possuía duas versões nas quais sofreu algumas 

alterações, no intuito de o adequar as atividades da empresa em diferentes períodos 

da história. 

Já o atual SBG é proveniente de uma destas adequações do predecessor 

FCV, foi uma revisão deste antigo sistema no qual se modificou o layout, os dados 

inseridos e os processos até então adotados. O SBG possui também duas versões, 
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a primeira apresentava dois sistemas que trabalhavam separadamente, um para o 

setor comercial e outro para o setor administrativo-financeiro, o que ocasionava 

divergência de informações e dificuldade ao acesso delas. Assim, concedeu-se a 

última versão que unificou as duas áreas em um único programa, no entanto elas 

ainda não possuem a capacidade de interação e troca de informações e dados. 

No que diz respeito às fontes de dados, estas vem sofrendo um 

aperfeiçoamento no decorrer dos anos, como se pode observar no quadro (1), 

inicialmente os dados utilizados eram a proposta de venda, a venda, o contador e 

um banco onde eram contabilizadas as despesas e as receitas da empresa, já que a 

demanda era pequena e contornável por meio apenas destas fontes. Foi assim até o 

ano de 2005, quando se percebeu a necessidade de melhorias, adaptações, que 

vieram por meio de uma revisão e da implantação de novas fontes de dados como: 

dados de auditoria, a fim de garantir o controle contábil mais detalhado; mapão, o 

qual se caracteriza por ser uma agenda e relatos das atividades: comunicação e 

prospecção; recursos de comunicação como chat, blog e e-mail, recursos que 

agilizaram o trabalho dos setores e também o contato com os clientes; espaço 

aberto, um espaço no qual os colaboradores podem compartilhar pensamentos, 

ideias e opiniões; money, um software para registro financeiro; contador, mais 

exatamente, uma empresa de contabilidade terceirizada a qual passou a ser 

responsável por toda a contabilidade da empresa até hoje. 

A carteira de clientes é representada por empresas de diversos ramos de 

atividade como: institutos de pesquisa e consultoria, empresas privadas, 

organizações públicas e instituições de ensino, dentre outras, uma vez que o 

negócio da TSI permite esta variabilidade. A clientela foi formando-se aos poucos, 

em 1995 eram cem clientes e hoje passa dos mil e quinhentos, fato que demonstra 

de forma simples e clara a importância que os clientes representam para a empresa 

e a atenção e respeito que é preciso ter com eles, ou seja, buscando sempre 

entender e antever as suas necessidades, além de atendê-las da melhor forma 

possível.  

Visando melhor atender aos clientes a empresa aumentou e aperfeiçoou sua 

gama de produtos e serviços ao longo dos anos como é possível observar no quadro 
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(1), e hoje disponibiliza inclusive serviços customizados baseados nas necessidades 

do cliente. 

A fim de subsidiar toda esta estrutura a empresa precisou definir o negócio no 

qual ela atuaria que hoje pode ser descrito como: “Facilitar a coleta e análise de 

dados”, a missão que a moveria: “Oferecer tecnologias, métodos e desenvolver 

soluções para coleta, preparação, análise de dados (quanti & qualitativos, 

acadêmicos e gerenciais) e seu uso e difusão, propiciando serviços e capacitação 

para melhores condições de pesquisa e de tomada de decisão nas organizações”. 

Os valores e os princípios que a guiariam: “Time, compromisso, qualidade, 

iniciativa, simplicidade, diálogo, respeito, reconhecimento e transparência. Ação com 

responsabilidade e autonomia, com foco na ação a empreender; com disciplina, 

organização, ritmo e perseverança. Elaboração e explicitação de novas ideias, de 

implantação rápida, gradativa e efetiva.” Assim como a visão: “Ser reconhecida no 

Brasil como referência em soluções e em softwares para coleta e análise de dados.” 

1.2.2 Portfólio de produtos e serviços 

O mercado de pesquisa vem crescendo muito nos últimos anos e tem deixado 

de pertencer apenas a centros acadêmicos e às instituições especializadas, para ser 

incorporado por empresas de diversos ramos da atividade econômica e que estão 

cada vez mais preocupadas em estudar as oportunidades do mercado, antever 

tendências, entender o cliente dentre outras possibilidades possíveis.  

O perfil deste mercado também está mudando, segundo dados do IBGE 

(2009), de um mercado voltado para a comercialização de produto (software) para a 

prestação de serviços especializados como treinamento, consultoria e customização 

de serviços. Outra tendência da TI é a virtualização, a qual: 

Entende-se que foi no sentido de adequar tecnologias e necessidades que 
teve origem [...].percebe-se que a convergência tecnológica liderada pela TI 
envolvendo a indústria de computação, de telecomunicações e as funções 
de realidade virtual desenvolvidas começam a ser implementadas e 
associa-se este fato a ideia de virtualização. (CANO; BECKER; FREITAS; 
2004, p. 11) 

Sendo assim, as tendências de mercado direcionam o foco da empresa, que 

além de prover tecnologias e soluções, presta serviços especializados e consultoria 

técnica e metodológica nas áreas de pesquisa, coleta, análise de dados, processo 

decisório e inteligência como é possível observar no quadro (2) abaixo: 



21 

 

 

Quadro2: Tipo de produto/serviço oferecido pela TSI 

TIPO DE PRODUTO/ SERVIÇO 

DISPONIBILIZADO PELA TSI 

DESCRIÇÃO 

SOFTWARE Conjunto de ferramentas que proporciona 

autonomia de ação ao usuário, permite realizar 

qualquer tipo de tabulação de dados e todos os 

processos de uma atividade de pesquisa: 

concepção do questionário, digitação ou 

importação das respostas e posterior análise dos 

dados, tanto quantitativos quanto qualitativos. 

CAPACITAÇÃO Treinamento para auxiliar os usuários da gama de 

softwares TSI no uso dos recursos e de todas as 

potencialidades que o sistema oferece. É realizada 

por meio de módulos pré-definidos ou 

customizados conforme necessidades dos clientes. 

SUPORTE AO USUÁRIO Serviço oferecido por meio de um canal na internet 

(site) no qual os usuários contam com o apoio da 

equipe técnica para esclarecer dificuldades 

encontradas na utilização do software. Este serviço 

inclui também um rico acervo de dicas, tutoriais 

passo a passo, manuais, guias, além um 

atendimento personalizado e pró-ativo da equipe 

de atenção aos assinantes. 

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS Aplicativos e serviços desenvolvidos para clientes 

que demandam soluções específicas, visando 

sistematizar um processo de coleta e análise de 

dados.  

CONSULTORIA Por possuir uma equipe formada por profissionais 

qualificados, com experiência em pesquisas 

acadêmicas e em consultorias, a empresa presta 

consultoria metodológica e de análise de dados em 

todas as etapas de pesquisa. 

TSI NA WEB Iniciado em 2008, encontra-se ainda em fase de 

aprimoramento, o TSI na Web é uma plataforma 

que permite pesquisas via internet, possibilitando 

todas as etapas de uma pesquisa sem a 
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necessidade de instalação do software tradicional 

no computador, o que permite a mobilidade por 

meio do acesso ao programa de qualquer 

computador ou dispositivo móvel e em qualquer 

parte do mundo pelo usuário. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste tópico será apresentada uma breve revisão da literatura, a fim de 

propiciar embasamento teórico para o presente trabalho. Posto isto, inicialmente 

abordar-se-ão os conceitos de Marketing como orientação para mercado, na 

sequência será apresentado o conceito de marketing de relacionamento para, a 

partir daí, expor o conceito de sistema de informação e mais especificamente o CRM 

– Customer Relationship Management. Finalmente, os processos de negócio serão 

abordados, devido à importância destes para o funcionamento de toda a estrutura 

que representa a organização. Sendo assim o esquema abaixo (figura 2), permite a 

visualização destas etapas fundamentais para atingir os objetivos aqui propostos: 

Figura 2: Esquematização da Revisão da Literatura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1 ORIENTAÇÃO DA EMPRESA PARA O MERCADO  

 

A função de Marketing em uma organização não deve ser uma preocupação 

exclusiva da área de marketing, uma vez que uma variedade de departamentos 

participa da geração de inteligência de mercado, de sua disseminação e da 

execução de ações em resposta a ela. Por isso, a função marketing tem uma 

importância na organização como um todo e deve ser uma responsabilidade de 

todos os setores dentro da empresa. 

Na perspectiva de Drucker (2002) só há uma definição válida para a finalidade 

de uma empresa: criar um consumidor. Para que isso aconteça é preciso que a 

organização conheça as necessidades e preferências de seu público. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 14), a orientação de Marketing surgiu nos 

anos 50, período que se deixou a filosofia de fazer-e-vender para seguir a nova 

corrente filosófica que acreditava no sentir-para-reponder e que era voltada para o 

cliente. A partir daí, passa-se a crer que para atingir os objetivos organizacionais a 

empresa precisa ser mais eficaz do que a concorrência nos quesitos criação, 

entrega e comunicação de um valor superior, sob a óptica do cliente, e seus 

mercados-alvos escolhidos.  

Heiens (1989) define que orientação para o consumidor é o conjunto de 

crenças que põe o interesse do consumidor em primeiro lugar, embora não 

excluindo aqueles de todos os demais participantes como proprietários, 

administradores e empregados, de forma a desenvolver uma empresa lucrativa no 

longo prazo. 

Heiens (1989) ainda salienta que uma organização orientada para o cliente é 

aquela na qual os três pilares do conceito de marketing - foco no consumidor, 

marketing coordenado e lucratividade - se manifestam operacionalmente. 

No entanto, a orientação para marketing sofreu algumas evoluções até o que 

surgimento da orientação para mercado. Posto isto, Lafferty e Hult (2001) distinguem 

estes conceitos dizendo que a orientação para marketing foca na orientação para o 

cliente, em suas necessidades e na geração de lucro por meio da satisfação deles. 

Enquanto a orientação para mercado vai mais além, se coloca como uma filosofia a 
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qual deve ser praticada por toda a organização e não só pela área de marketing. 

Além disso, se baseia não só na análise do cliente, mas também na da concorrência 

visando entender como esta se posiciona para, a partir disto, definir seu próprio 

posicionamento estratégico. 

A orientação para o mercado vem sendo utilizada como estratégia para 
ampliar a capacidade das organizações na obtenção de vantagens 
competitivas sustentáveis, pois cria uma cultura empresarial que estimula 
comportamentos necessários à criação de valor superior ao cliente 
(NARVER; SLATER, 1990, p.21) 

Narver e Slater (1990, p. 21) também definem orientação para mercado como 

um constructo unidimensional que consiste em três componentes comportamentais: 

(1) orientação para o cliente (entender o mercado), (2) orientação para o concorrente 

(entender as forças, fraquezas, capacitações e estratégias dos principais 

concorrentes) e (3) coordenação interfuncional (uso de recursos de todos os 

departamentos para fornecer valor para o cliente). Além disso, o conceito engloba 

dois critérios de decisão: foco no longo-prazo e objetivo de lucro.  

Na perspectiva de Day (apud GAVA; SILVEIRA 2007, p. 53), a orientação 

para o mercado representa a habilidade superior em entender e satisfazer os 

clientes, tarefa que se relaciona inequivocamente à questão das capacidades 

(capabilities). Sendo assim, uma organização orientada ao mercado possui as 

capacidades superiores de senso de mercado, ou seja, ter a capacidade de sentir os 

eventos e tendências do ambiente de forma mais avançada que os concorrentes; e 

ligação com o consumidor - capacidade em criar e gerenciar relacionamentos com 

os clientes. 

Adiante Day (2001) afirma que, as empresas estão descobrindo que uma forte 

orientação para o mercado pode aumentar a eficácia de qualquer estratégia e pode 

constituir uma das poucas fontes sustentáveis de vantagem que restam em um 

ambiente de rápidas mudanças tecnológicas e agressivas imitações pela 

concorrência. 

Já conforme Kotler e Keller (2006, p. 15), a década de 90 proporcionou uma 

abordagem mais rica e transcendente sobre orientação de marketing, a qual diz 

respeito ao Marketing Holístico, que pode ser visto como: 

O desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos 
e atividades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das 
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interdependências de seus efeitos. Ele reconhece que no marketing ‘tudo é 
importante’ – o consumidor, os funcionários, outras empresas e a 
concorrência, assim como a sociedade como um todo – e que muitas vezes 
se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada. Os profissionais 
de marketing devem lidar com uma variedade de questões e certificar-se de 
que as decisões em uma área são coerentes com as decisões em outras. 
(KOTLER, 2006, p. 15). 

Dessa forma, esta abordagem tenta conciliar o escopo e as complexidades 

das atividades de marketing e, segundo Kotler e Keller (2006, p.16), por meio da 

figura (3) abaixo, podemos ter uma visão geral do que realmente caracteriza o 

marketing holístico, assim como do que ele é composto: 

Figura 3: Marketing Holístico 
 

 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 16)  

 

Esta abordagem de orientação para mercado será aqui utilizada, visto que 

pressupõe um adequado conhecimento deste para fins do trabalho realizado. Além 
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de ter maior sensibilidade em relação ao mercado e maior adaptabilidade às suas 

constantes mudanças. 

Sendo assim, deste esquema será abordada mais detalhadamente apenas a 

parte que diz respeito ao objetivo do trabalho, ou seja, Marketing de 

Relacionamento. 

 Marketing de Relacionamento 

Marketing de Relacionamento, conforme Gummesson (2010) é a interação 

das redes de relacionamentos. Sendo que para constituir relacionamentos há a 

necessidade de que pelo menos duas das partes estejam em contato uma com a 

outra. E, tomando por definição rede como um conjunto de relacionamento de 

muitas partes, que podem se transformar em complexos modelos. 

Consequentemente, o contato ativo das partes entre si nas redes é chamado de 

interação. 

Segundo Gummesson (2010), Marketing de Relacionamento é uma 

abordagem para desenvolver clientes leais de longo prazo e, consequentemente, 

aumentar a lucratividade. 

Quando se fala de marketing de relacionamento está tratando-se de 

comprometimento, de entender, de desenvolver e de manter relacionamentos 

profundos e duradouros baseados na confiança mútua ao longo da cadeia produtiva 

na qual se está inserido. Uma vez que, o marketing de relacionamento tem como 

meta construir relacionamento de longo prazo mutuamente satisfatório com partes-

chave - clientes, fornecedores, distribuidores e outros parceiros de marketing - a fim 

de conquistar ou manter negócios com elas (KOTLER; KELLER, 2006, p.16). 

Também segundo Stone e Woodcock (1998), o marketing de relacionamento 

é o uso de várias técnicas e processos de marketing, vendas, comunicação e 

cuidado com o cliente para identificá-los de forma individualizada e nominal, 

desenvolvendo um relacionamento duradouro entre empresa e clientes, além de 

administrar tal relacionamento para que o benefício seja mútuo entre clientes e 

empresa. 
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Sintetizando essa ideia, os autores Rapp e Collins (1996) avaliam o Marketing 

de Relacionamento como fundamental para maximização da função de Marketing. 

No entanto, não rompem com o modelo tradicional, nem o consideram ultrapassado, 

apenas acreditam que o aprofundamento passa necessariamente pelo Marketing de 

Relacionamento. 

Já para Gordon (1999), os profissionais de marketing poderiam criar novos 

valores para seus clientes, seus funcionários, seus fornecedores e seus 

investidores, com o gerenciamento dos relacionamentos. A ideia central é que os 

relacionamentos são os verdadeiros bens das empresas e, não os produtos, 

máquinas e “know how”, embora estes tenham grande importância, justamente, pelo 

fato de os relacionamentos proporcionarem às empresas rendimentos de longo 

prazo e de baixos riscos, bem como a oportunidade de aumentar, de várias formas, 

os rendimentos e os lucros. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 16), é fundamental que o marketing de 

relacionamento resulte em uma rede de marketing a qual consiste na empresa e nas 

partes envolvidas como fornecedores, clientes, distribuidores, funcionários, 

revendedores e etc. e por meio da qual haja um relacionamento profissional 

mutuamente benéfico, já que a concorrência entre empresas tende a cada vez mais 

dar lugar à concorrência entre redes de marketing, por isso a importância em 

estabelecer uma rede de relacionamento consistente em que os lucros serão 

consequência garantida. 

Também, é importante ressaltar que há uma relação estreita entre marketing 

de relacionamento e satisfação do cliente, uma vez que um dos intuitos do marketing 

de relacionamento é ter clientes satisfeitos e é nesse sentido que as ações são 

tomadas. 

Segundo Gummesson (2010), o Marketing de Relacionamento é o conceito 

para um novo marketing, enquanto CRM - Customer Relationship Management 

consiste em técnicas para tratar dos relacionamentos com o cliente na prática. Ou 

seja, o CRM é considerado uma ferramenta para auxiliar a execução do Marketing 

de Relacionamento.  

Por isso, o presente estudo apresentará, na sequência, o conceito de 

sistemas de informação, em especial, CRM - Customer Relationship Management. 
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 2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

 

“A finalidade dos sistemas de informação é obter as informações certas para 

as pessoas certas, no momento certo, na quantidade certa e no formato certo.” 

(TURBAN; RAINER; POTTER, 2007, p. 3). Esta afirmação demonstra bem a razão 

do crescente uso de TI no meio organizacional, já que o dinamismo exigido hoje pelo 

mercado demanda grande esforço das organizações para conseguirem administrar e 

enfrentar a concorrência, além de atender, satisfazer e antever as necessidades e 

os desejos dos consumidores.  

Na perspectiva de Laudon e Laudon (2004, p.7) sistemas de informação: 

Contêm informações sobre pessoas, locais e coisas significativas para a 
organização ou para o ambiente que a cerca. No caso da informação quer 
dizer dados apresentados em uma forma significativa e útil para os seres 
humanos. Dados ao contrário são correntes de fatos brutos que 
representam eventos que estão ocorrendo nas organizações ou no 
ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma 
forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. (LAUDON & 
LAUDON, 2004, p. 7) 

Para Oliveira (2008), “os sistemas de informação são um processo de 

transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da 

empresa, proporcionando, ainda a sustentação administrativa para otimizar os 

resultados esperados.” 

Adentrando nestes conceitos, pode-se perceber a dimensão que o uso das 

tecnologias tem tomado nos últimos anos, e como hoje elas estão oportunizando o 

melhor atendimento às necessidades dos clientes: 

A mistura de tecnologias da Internet e preocupações empresariais 
tradicionais,está influenciando todos os setores empresariais e, sem 
dúvidas, é a mais recente fase no processo de evolução dos negócios. 
Todas as companhias precisam atualizar suas infra-estruturas de negócios 
e mudar sua maneira de trabalhar para que possam atender mais 
rapidamente às necessidades de seus clientes. (O´BRIEN, 2004) 
 

Sendo assim, neste estudo abordar-se-á sistema de informação voltado para 

o foco no cliente, ou seja, como ferramenta para um bom relacionamento cliente – 

empresa, visando à busca da satisfação das necessidades dos consumidores. 
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Gestão do Relacionamento com os clientes - Customer Relationship Management – 

CRM 

Para Gummesson (2010), CRM são valores e estratégias do Marketing de 

Relacionamento, enfatizando o relacionamento entre cliente e fornecedor, os quais 

dependem da ação humana e da tecnologia da informação, além de poderem ser 

aplicados na prática. 

Já segundo Eggert e Fassot (apud GUMESSON, 2010, p. 326), o eCRM 

compreende a análise, o planejamento e a gestão dos relacionamentos com o 

cliente, por meio do auxilio da mídia eletrônica, principalmente da internet, e tendo 

como meta da organização  o foco em clientes selecionados. 

Em contrapartida Payne e Frow (apud GUMMESSON, 2010, p. 326), 

acreditam que o CRM une o potencial das estratégias de marketing de 

relacionamento e TI a fim de estabelecer relacionamentos lucrativos e de longa 

duração com clientes e outros stakeholders-chave. Já que ele propicia 

oportunidades para a utilização de dados e informações com o intuito de entender os 

clientes e coproduzir valor com eles. Sendo que, para tal é necessário que haja uma 

integração multifuncional de processos, pessoas, operações e habilidades de 

marketing que são viabilizadas por meio de informação, tecnologia e aplicações. 

Nas três abordagens acima, o que se pode observar é que todas elas 

sugerem que o CRM é um modo de implementar as estratégias e a filosofia do 

Marketing de Relacionamento. 

Conforme Turban et al. (2010, p. 348), a gestão de relacionamento com o 

cliente (custumer relationship management – CRM) é um esforço corporativo no 

intuito de conquistar e manter clientes lucrativos. Visa à construção de 

relacionamento alicerçados na sustentabilidade e no longo prazo, além de agregar 

valor tanto para o cliente, quanto para a organização. 

“O CRM é uma estratégia para selecionar e gerenciar clientes afim de 
otimizar uma agregação de valor de longo prazo. O CRM exige uma filosofia 
e uma cultura de negócios centradas no cliente para dar suporte a 
processos eficazes de marketing, vendas e de serviços.” (THOMPSON, 
2003 apud TURBAN et al., 2010, p. 348) 
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Segundo Turban et al. (2010, p.348), CRM abrange muito além das áreas de 

marketing e vendas, visto que uma empresa precisa ser capaz de modificar o modo 

como seus produtos são configurados ou seus serviços são entregues, baseados 

em clientes individuais. 

Além disso, conforme Turban et al. (2010, p. 349), para construir 

relacionamentos duradouros, não basta ser focado no cliente típico do mercado – o 

cliente médio, é preciso interagir com o cliente em âmbito individual. 

Enfim, propondo atingir os objetivos do presente estudo, faz-se necessário 

abordar o conceito de gestão de processos de negócio, no intuito de por meio da 

readequação dos processos de negócio da empresa em questão, alcançar a 

aplicação dos demais conceitos aqui trabalhados. 

 

2.3 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO – BPM – Business Process 

Management 

 

É de fundamental importância possuir uma visão holística de um negócio para 

o seu adequado gerenciamento. Esta visão é mais bem representada por um 

processo de negócio (business process Management - BPM). 

Desse modo, faz-se inevitável a conceituação de processos de negócio, que 

se caracterizam por ser um conjunto de atividades organizadas, através da qual uma 

organização deve ser estruturada, com o objetivo de produzir valor (output) para os 

seus clientes. (WIKIPÉDIA, 2011). Sendo assim, a figura (4) abaixo sugere de forma 

esquematizada que se podem definir processos de negócio como um conjunto de 

atividades desenvolvidas a partir de um objetivo pré-definido que irá concretizar-se 

num resultado específico, em termos de produto ou serviço que se pretenda realizar: 
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Figura 4: Fluxo dos Processos de Negócio 

 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2011. 
 

Na perspectiva de Turban et al. (2010, p.340), um processo se estende por 

diversas áreas funcionais, já que um processo de negócio pode envolver até todos 

os departamentos de uma organização. 

Segundo Rozenfeld (1996), BPM compreende um conjunto de atividades 

realizadas na empresa, associadas às informações que manipula, utilizando os 

recursos e a organização da empresa. A partir disso, é formada uma unidade coesa 

e deve ser focado em um tipo de negócio, o qual normalmente está direcionado a 

um determinado mercado/cliente, com fornecedores bem definidos na figura (5) 

abaixo: 

Figura 5: Processos de Negócios 

 

Fonte: ROZENFELD (1996) 

<http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/Bps.html> 

http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/Bps.html
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Para McDaniel (apud KRAFTA, 2007, p. 21), dentre as contribuições práticas 

do BPM (Business Process Management) há um agrupamento por níveis tático e 

estratégico. O primeiro destaca-se pela rapidez a qual agrega aos processos, 

qualidade da informação e facilidade na comunicação entre setores, o que reflete, 

por sua vez, em ganhos estratégicos. Já que, a rapidez nos processos permite à 

empresa responder aos estímulos do mercado, agregando valor do ponto de vista de 

marketing e de atendimento ao cliente.  

“A rapidez e eficiência trazidas pelo processo de BPM podem levar também a 

outros ganhos estratégicos, como redução de custos em larga escala, 

aprimoramento de sistemas de produção, etc.” (MCDANIEL, 2001 apud KRAFTA, 

2007, p.21). 

Para a Gartner Reserch, 2008: 

Os desafios de alinhamento de processos entre áreas funcionais, aumento 
da efetividade organizacional e, em última análise, do aumento do valor 
criado para o consumidor, tem feito a gestão de processos uma das maiores 
prioridades do mundo de negócios, tanto no setor público quanto no setor 
privado.( GARTNER RESERCH, 2008; p. 8) 

a) Reengenharia de processos de negócio 

“[...] as organizações precisam aprimorar seus processos de negócio internos 

e correlacionar esses processos com aqueles de outras organizações que estariam 

vinculadas a ela na cadeia de suprimentos.” (TURBAN et al., 2010, p. 342). Por isso, 

a necessidade de uma reengenharia nos processos de negócio nas empresas é 

crescente. 

Conforme Hammer; Stanton (apud KRAFTA, 2007, p. 21), as ondas de 

reengenharia verificadas ao longo das últimas décadas ajudaram executivos a 

perceber suas áreas como parte de um todo, que não podem funcionar sozinho e 

que está permanentemente mudando. 

Segundo Turban et al. (2010, p. 342 - 343), reengenharia pode ser definida 

como o rearranjo radical dos negócios de uma empresa, já que implica em 

mudanças no processo atual que visam o aumento da eficiência e a criação de 

novos modelos de processos. No entanto, o que realmente faz com que a 
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reengenharia tenha valor para uma organização é a economia que ela provoca 

quando realizada antes da automatização com softwares caros como o ERP. 

Dessa forma, para que a reengenharia seja feita bem sucedida é importante 

seguir alguns princípios como salienta Amoroso (apud Turban et al.,  2010, p. 344): 

a) Adicionar um novo processo: crie um processo inteiramente novo; entenda 

as funcionalidades; adicione os novos fluxos decidindo quais processos 

são mais afetados pelo novo processo. 

b) Excluir um processo: análise o valor agregado de cada processo 

configurando métricas, coletando dados e analisando os resultados; 

identifique processos de baixo ou nenhum valor agregado candidatos á 

exclusão; primeiro redirecione, mova ou exclua os fluxos dos processos de 

dados antes de excluir o processo. 

c) Expandir um processo: decida quais atividades devem ser adicionadas a 

um processo; adicione novas “bolhas” de processo e fluxo de dados 

relacionados no nível explodido; adicione os fluxos apropriados de dados 

(no mínimo uma saída adicional); decida aonde os fluxos de dados 

precisam ir. 

d) Reduzir um processo: decida quais atividades devem ser excluídas; exclua 

bolhas de processos e fluxos relacionados de dados no nível expandido; 

exclua os fluxos apropriados de dados (no mínimo uma saída adicional); 

refocalize os fluxos de dados desconectados, porém, necessários. 

e) Combinar um processo: decida quais atividades de um processo devem 

ser combinadas; mova as atividades e fluxos de dados relacionados no 

diagrama explodido para os novos processos; redirecione os fluxos de 

dados e/ou fluxos de dados excluídos; adicione pelo menos um novo fluxo 

de dado ao novo sistema. 

f) Dividir um processo: decida quais atividades de um processo devem ser 

divididas em um novo processo; mova as atividades e fluxos de dados 

relacionados no diagrama explodido; redirecione os fluxos de dados e 

forneça algum inter-relacionamento entre os novos processos. 
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Desse modo, é importante compreender ao máximo os processos de negócio 

de uma organização, uma vez que a partir deste entendimento é que se torna 

possível eliminar processos que não agregam valor algum a empresa, logo, 

melhorando a eficiência destes e otimizando a gestão da organização em todos os 

níveis.  
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3 MÉTODO 

 

 

O método utilizado neste trabalho de conclusão do curso de administração é o 

método da observação participante, uma vez que, segundo Lüdke e André (1986 

apud LIMA ET AL. 1999, p. 131) possibilita o contato pessoal do pesquisador com o 

objeto de investigação, permitindo acompanhar as experiências diárias dos sujeitos 

e apreender os significados que atribuem à realidade e às suas ações. 

A observação participante é conceituada por diversos autores, neste estudo 

será adotada a definição de Becker (1994 apud LIMA ET AL. 1999, p. 132) o qual 

entende que o pesquisador coleta dados, participa do grupo ou organização, 

observa as pessoas e seu comportamento em situações de vida cotidiana. 

“A observação participante implica, necessariamente, um processo longo, 

visto que para se compreender a evolução do comportamento de pessoas e de 

grupos é necessário observá-los por um longo período de tempo e não num único 

momento“ (WHITE 2005 apud VALLADARES, 2007, p. 153-154). 

A observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de 
todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e quando não 
perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa. As entrevistas 
formais são muitas vezes desnecessárias, devendo a coleta de informações 
não se restringir a isso. Com o tempo os dados podem vir ao pesquisador 
sem que ele faça qualquer esforço para obtê-los. (WHITE 2005 apud 

VALLADARES, 2007, p. 154). 

Esta técnica é considerada, segundo Queiroz et al. (2007) um processo pelo 

qual a interação da teoria com a prática concorre para a transformação ou 

implementação do meio pesquisado. Posto que, essa técnica modifica a ação do 

pesquisador que, ao integrar-se ao grupo que vivencia a realidade social, propicia 

interações que contribuem para a mudança de comportamento do grupo observado 

de forma não intencional. 
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Na observação participante, tem-se a oportunidade de unir o objeto ao seu 
contexto, contrapondo-se ao princípio de isolamento no qual fomos 
formados. Para Morin, o conhecimento é pertinente quando se é capaz de 
dar significado ao seu contexto global, ver o conjunto complexus. Assim, a 
pesquisa participante que valoriza a interação social deve ser compreendida 
como o exercício de conhecimento de uma parte com o todo e vice-versa 
que produz linguagem, cultura, regras e assim o efeito é ao mesmo tempo a 
causa. Outro princípio importante na observação é integrar o observador à 
sua observação, e o conhecedor ao seu conhecimento. (QUEIROZ et al., 
2007, p. 278) 

Para isso, “desenvolver uma rotina de trabalho é fundamental. O pesquisador 

não deve recuar em face de um cotidiano que muitas vezes se mostra repetitivo e de 

dedicação intensa.” (WHITE 2005 apud VALLADARES, 2007, p. 153). 

É de relevante importância que o pesquisador estabeleça um controle através 

de uma espécie de diário no qual narre suas vivências: 

Mediante notas e manutenção do diário de campo (field notes), o 
pesquisador se autodisciplina a observar e anotar sistematicamente. Sua 
presença constante contribui, por sua vez, para gerar confiança na 
população estudada. (WHITE 2005 apud VALLADARES, 2007, p. 153-154,). 

 

 

3.1 ETAPAS DO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Para atingir os objetivos traçados neste trabalho fez-se necessário seguir 

algumas etapas que melhor auxiliaram no processo: 

3.1.1 Primeira etapa 

Neste momento ocorre a aproximação do pesquisador ao grupo social em 

estudo. Conforme Queiroz et al. (2007), esse é um trabalho árduo, no qual o 

pesquisador precisa trabalhar com as expectativas do grupo, além de se preocupar 

em destruir alguns bloqueios, como a desconfiança e a reticência do grupo.  

Nessa fase, é necessário que o pesquisador seja aceito em seu próprio 
papel, isto é, como alguém externo, interessado em realizar, juntamente 
com a população, um estudo. Diante disso, pode-se dizer que a verdadeira 
inserção implica uma tensão constante do pesquisador em razão do risco 
de identificação total com a problemática e o conflito de assegurar 
objetividade na coleta de dados. (QUEIROZ et al., 2007, p.279) 
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3.1.2 Segunda etapa 

Este é o momento em que o observador procura ter uma visão global do 

contexto trabalhado. É nesta etapa que ocorre a pesquisa a documentos internos da 

empresa, como fluxogramas, organogramas e o que já fora mapeado de processos. 

Além disso, ocorre a observação do cotidiano do grupo e do local, reuniões 

periódicas com os diretores e com pessoas-chaves dentro da organização, 

buscando entender a história da TSI como um todo. 

Segundo Queiroz et al. (2007), as informações relevantes deverão ser 

registradas cuidadosamente no diário de campo e caso não seja possível registro 

imediato, faz-se necessário a utilização de outros meios como gravações, filmagens, 

etc. 

3.1.3 Terceira etapa 

Esta é a etapa mais complexa, na qual ocorre a compilação e a análise dos 

dados coletados. “A análise dos dados deve informar ao pesquisador a situação real 

do grupo e sobre a percepção que este possui de seu estado. “(QUEIROZ et al., 

2007, p. 279) 

Quanto ao tempo de permanência do pesquisador em campo, não deve ser 

muito curto e nem longo demais a ponto de os dados começarem a tornarem-se 

repetitivos, portanto em torno de seis meses foi suficiente para a realização do 

estudo. 
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4 PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO  

 

 

4.1 Relato e análise do ambiente de trabalho na TSI 

 

Para a elaboração deste estudo foi preciso um período relativamente longo de 

observações do ambiente de trabalho como um todo, para isso foi fundamental 

entender o que se faz e como se faz no cotidiano da empresa. 

Conversar com os colaboradores da TSI buscando perceber suas 

necessidades, como lidam com a rotina diária em suas funções foi uma etapa que 

trouxe muitas informações para a realização deste trabalho. No entanto, o fator 

determinante aconteceu à medida que se vivenciou a execução das tarefas em um 

dos setores da empresa – Gestão, experiência que proporcionou riqueza ao estudo, 

já que permitiu apreender um pouco os anseios e as necessidades atuais da 

organização. 

Além disso, muitos documentos internos como manuais, roteiros de tarefas, 

fluxogramas e algum mapeamento já existentes foram úteis para a revisão e 

concretização do mapeamento da empresa. Lidar com o sistema em si, auxiliou no 

entendimento de como funciona a TSI e dele sairam algumas ideias e inspirações de 

melhorias. 

Houve, também, a necessidade de realizar seis reuniões com o diretor da TSI 

e algumas pessoas chaves dentro da Organização, nas quais se abordou o tema 

novo sistema de gestão e se discutiu, organizou-se e se avaliou como implementar 

este novo sistema de forma a contemplar os anseios da TSI. Sendo assim, foram 

estas reuniões que  permitiram uma melhor compreensão do que se desejava do 

novo sistema, suas dificuldades, seu custo, suas vantagens e suas desvantagens. 

Posto isto, este tópico abordará sobre como os processos e o presente 

sistema funcionam atualmente na organização, ou seja, aqui serão expostas todas 

as etapas do trabalho, desde as observações de campo, as impressões e coletadas 
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através da vivência na TSI pelo período aproxidado de seis meses, os documentos 

estudados, até as reuniões nas quais se planejava e se ambicionava um novo 

sistema que conseguisse suprir as atuais necessidades da organização. 

Para isto, é importante retomar alguns ponto referentes à Organização 

tangenciando um pouco sua trajetória, já que a TSI constitui-se em uma pequena 

empresa a qual ultrapassou um espetacular crescimento nos últimos anos, no 

entanto sua estrura de gerenciamento não estava preparada para tamanho aumento 

da demanda e se viu despreparada para lidar com ela daqui por diante.  

Esta é uma constatação, mas também uma primeira impressão logo que se 

chega à organização,visto que com o convivio diário foi possível perceber que a 

rotina de trabalho apresenta-se baseada em uma demanda muito inferior a que se 

encontra hoje. Dessa forma, os diversos controles e etapas a serem feitos a cada 

nova venda, por exemplo, tornam o trabalho cansativo, o que ocupa grande espaço 

de tempo, isto quando não repetitivo, ocasionando inclusive a desmotivação do 

funcionário que lida com eles diariamente. Uma vez que, em sua maioria são 

passíveis de serem automatizados, entretanto, não o são. 

Outro fator definitivo para entender a situação da TSI é o atual sistema de 

gestão, o SBG, este sistema é uma adaptação do software pela organização 

comercializado e rendeu bons resultados por razoável período de tempo, todavia se 

esgotou. A TSI trabalha hoje com um sistema que não conversa entre as áreas, ou 

seja, não é integrado o que implica em retrabalho, visto que quando o comercial 

fecha uma venda e a entrega para o gestão, o último tem de reescrever tudo 

novamente no sistema, desde dados como nome do cliente até informações mais 

complexas como o que efetivamente foi vendido.  

Além disso, o SBG vem passando por panes, devido ao grande número de 

observações armazenadas, que quando ocorridas provocam perda de informações 

importantes nele armazenadas, que algumas vezes são recuperadas, outras, não. 

Seu uso concomitantemente entre várias pessoas também tem se mostrado como 

uma das causas de lentidão e de risco de mau funcionamento do sistema. No 

período em que acompanhei as rotinas da organização, ocorreram cerca de três 

grandes panes, além de frequentemente haver lendidão no SBG. 
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Quanto aos processos, estes são bem definidos, porém devido à incerteza 

causada pelo sistema foram sendo criados diversos controles paralelos a ele 

justamente a fim de evitar grandes perdas. No entanto estes controles, muitas 

vezes, tornam-se repetitivos e até exaustivos, uma das atividades marcadamente 

rotineira e trabalhosa que poderia ser totalmente automatizada e a confecção de 

aditivos de contrato.  

Tal atividade se baseia em copiar e colar dados do sistema para um arquivo 

.doc, salvá-lo em pdf e remetê-lo ao cliente, no entanto leva bastante tempo, devido 

ao grande volume que diariamente entra de aditivos a serem feitos e hoje possui 

cerca de 300 aditivos em atraso, embora todo o dia um tempo seja direcionado 

somente a tarefa de fazê-los. 

Posto isto, é possível ter um panôrama da atual situação da empresa, do que 

foi verificado durante a pesquisa, para dar início ao trabalho proposto nos objetivos 

deste estudo. 

Assim, iniciam-se os trabalhos de mapeamento ocorrido no decorrer deste 

estudo, o qual discorrerá a respeito da readequação dos atuais, criação de novos e 

exclusão de antigos e desnecessários processos visando a implementação do novo 

sistema de gestão o qual tem por objetivo melhorar a relação cliente-empresa 

orientando assim a organização para o mercado. 

 

4.2 Mapeamento dos processos de negócio da TSI 

 

A empresa se divide, basicamente, em quatro setores, os quais são: gestão, 

comunicação, comercial e técnico, respectivamente. A partir disso, iniciou-se a 

revisão do mapeamento já existente e o mapeamento de processos não existentes 

ou não catalogados de cada uma das áreas como se pode observar nos tópicos a 

seguir. 

 

4.2.1 Gestão 
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O setor de Gestão da Organização abrange todo o trabalho administrativo-

financeiro, além da gestão de pessoas referente à empresa e ao processo de 

licenciamento dos softwares comercializados pela TSI. A partir da listagem das 

atividades exercidas neste setor foi possível realizar o respectivo mapeamento como 

se pode acompanhar no quadro (3) abaixo: 
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Quadro 3: Mapeamento do Setor Gestão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir deste quadro (3), faz-se necessário ressaltar que itens como venda 

significam o registro administrativo-financeiro da venda que chega ao setor após 

passar por negociação no Comercial. 

Sendo assim, nesta etapa acontece a emissão da nota fiscal eletrônica e os 

devidos registros internos como é possível observar no quadro (3) acima. Quando 

ocorre venda de produto é enviada a mídia por correio, já quando há venda de 

serviço não há necessidade. Além disso, o Gestão é responsável pela geração, 

renovação e reposição de licenças de uso do software comercializado. 

A gestão de fornecedores também faz parte da rotina deste setor, ou seja, é 

reponsável por todo o fornecimento da organização, desde alimentos e materiais 

para escritório até itens de segurança como extintores. 

Quanto à parte de Correio, esta diz respeito ao contrato com a agência que 

busca as correpondências, à conferência e ao arquivamento dos AR’s que retornam, 

ao envio da mídia e demais correpondências e aos controles internos em planilha 

excel, além do controle financeiro sobre os custos gerados.  

As atividades de limpeza são terceirizadas, no entanto é o Gestão que fica 

responsável por preparar o café e o chá, limpar a cozinha, trocar os lixos no final de 

cada experiente, encomendar água mineral e manter sempre toalhas e guardanapos 

à disposição para o uso. 

É função do setor recepcionar os clientes via telefone, e-mail e fax, no entanto 

atualmente quem cuida da portaria é o comunicação. No que diz respeito ao 

relacionamento com a TSI França, detentora do direito de uso do software, a TSI 

Brasil mantém parceria, além de realizar o pagamento dos royalties a ela. 

Quanto à gestão de pessoas na empresa, o setor é inteiramente responsável 

por ela, ficando a cargo da gerente as atividades referidas no quadro (3) acima. 

Assim como no que diz repeito ao fiscal, pedidos de CND’s, carta de exclusividades 

e etc., e ao financeiro, transações bancárias, pagamentos, despesas, controles 

internos. 

Já as demais atividades, são bem abrangentes vão desde a preocupação 

com a segurança do estabelecimento até à manutenção da infraestrutura do local. 
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A partir disto, pode-se apresentar os fluxos dos processos do setor em cada 

uma das etapas acima referidas, respectivamente: 

I. Expedição e Emissão de Nota Fiscal 

II. Faturamento 

III. Royalties 

IV. Contabilidade (serviço terceirizado) 

V. Patrimônio 

VI. Pessoal (gestão de pessoas) 

a. Contatos 

b. Controle de estágio 

c. Vale-refeição 

d. Vale-transporte 

e. Folha de pagamento 

f. Folha ponto 

g. Férias 

h. Folgas 

i. Plano de Saúde 

VII. Orçamento 

 

Dessa forma, para um melhor entendimento, abaixo será detalhado cada um 

dos tópicos citados acima, respectivamente: 

I. Expedição e emissão de nota fiscal: 

O processo descrito nesta seção provém do setor comercial da empresa e 

tem continuidade no Gestão, ou seja, no momento em que a venda é fechada e os 
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regstros internos realizados pelo comercial, ela é repassada ao Gestão, setor que irá 

checar os dados do comprador, a situação cadastral na Receita Federal, identificar o 

tipo de produto ou serviço, emitir a nota fiscal, registrar no SBG - sistema atualmente 

utilizado - registrar nas planilhas de controle interno, elaborar o contrato de produto 

e/ou serviço, encaminhar contrato e nota fiscal ao cliente via e-mail, se serviço ou 

via correios, se software e, se for o caso, liberar a licença do software para o 

usuário.(FIGURA 6). 

É importante ressaltar que com o advento da Nota Fiscal eletrônica as 

correspondências reduziram drasticamente, além da rapidez e agilidade que este 

meio trouxe ao trabalho desenvolvido no setor. 
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Figura 6: Fluxograma da Expedição de Nota Fiscal na TSI 

Fonte: Arquivos da TSI 
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II. Faturamento 

As atividades relacionadas ao faturamento são função da gerente 

administrativa e revisadas pelo diretor da organização. Elas abrangem toda a 

movimentação bancária que ocorre na empresa, além dos controles e registros 

internos realizados em sua maioria no excel e no money, software utilizado para 

controle de receitas e despesa. (FIGURA 7). 

Figura 7: Fluxograma de Controle bancário na TSI 

 

 

III. Pagamento de Royalties 

O pagamento de Royalties para a França é função do setor Gestão e envolve 

basicamente a realização da tradução da fatura, a cotação do Euro no dia, o 

recolhimento das assinaturas do Diretor e da sócia gerente responsável, o envio da 

documentação por e-mail para o setor de câmbio para o pagamento efetivo da 

fatura. Depois destas etapas, o recebimento do contrato e o seu retorno assinado 

para o banco, além da espera de retorno à empresa para, só então, arquivá-lo. 

Quanto às negociações e relacionamento com a França, isto fica a cargo do Diretor 

da TSI. (FIGURA 8). 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 8: Fluxograma do Pagamento de Royalties referentes a software na TSI 

 

 

IV. Contabilidade 

A contabilidade da organização não é função exercida internamente, ou seja, 

é realizada por uma empresa terceirizada contratada para isto. O que fica a cargo do 

setor de Gestão é, todo o início de mês, enviar todas a notas fiscais emitidas e 

canceladas pela empresa, além de preencher uma planilha com todos os dados dos 

produtos/serviços vendidos, os dados dos compradores e os respectivos valores de 

cada produto/serviço oferecido. Além disso, é enviada a movimentação bancária do 

mês. (FIGURA 9) 

Figura 9: Fluxograma da Contabilidade na TSI 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 

Fonte: Arquivos da TSI 
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V. Patrimônio 

Lidar com o patrimônio da Organização em questão também é uma das 

funções deste setor. Toda e qualquer compra passa obrigatoriamente pelo Gestão. 

Por exemplo, a compra de um computador é realizada pelo setor técnico 

normalmente, uma vez que eles possuem requisitos para isto, no entanto, logo após 

a realização da transação de compra o Gestão é acionado e se torna encarregado 

pela liberação do pagamento, pelos controles internos de movimentação bancária e 

pela patrimoniação do bem adquirido.(FIGURA 10) 

Figura 10: Fluxograma referente ao Patrimônio da TSI 

 

 

VI.  Pessoal 

Neste tópico descrever-se-á sobre a gestão de pessoas na TSI a qual é 

também função do setor de Gestão, mais especificamente da gerente administrativa. 

a. Contatos 

Existe na organização um cadastro que é enviado a cada coloborador assim 

que ingressa na TSI e também periodicamente para atualizações. O colaborador 

preenche o cadastro e o retorna ao setor que o armazena em pasta especifica no 

servidor da empresa. (FIGURA 11). 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 



51 

 

 

Figura 11: Fluxograma referente à Gestão de Pessoas – contato de novo colaborador 
na TSI 

 

b. Controle de Estágio 

O controle de estágio serve para as ocasiões em que a TSI mantém 

estagiários ativos. Neste caso, faz-se necessário saber a qual Instituição pertence o 

estagiário, visto que quando a Instituição é privada é preciso pagar uma 

porcentagem mensal do salário do estagiário a ela o que, justamente, é feito pelo 

setor em questão. Já quando é pública, costuma exigir um contrato de seguro de 

vida para seus alunos.  

Além disso, é necessário firmar contrato com a Instituição o qual deve ser 

assinado tanto pelo representante da empresa, quando pelo estagiário e ainda pela 

Instituição de Ensino como é possível observar na figura (12) abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 12: Fluxograma referente ao controle de estágios na TSI 

 

 

c. Vale-Refeição 

O vale-refeição faz parte dos beneficios oferecidos pela TSI aos 

colaboradores e estagiários em turno integral. Este é feito através do cálculo da 

quantidade necessária de vales descontado o período de férias, o setor é 

encarregado de realizar a compra e distribuição deste vales aos seus colaboradores. 

(FIGURA 13). 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 13: Fluxograma referente ao benefício do vale-refeição na TSI 

 

 

d. Vale Transporte 

Este é caracterizado por ser um benefício de responsabilidade das empresas. 

Na TSI não é diferente, colaboradores e estagiários têm direito ao auxílio transporte 

o qual é calculado tendo em vista os dias trabalhados e descontado os dias de 

Fonte: Arquivos da TSI 
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férias. Sendo assim, o setor é responsável pela compra e distribuição dos vales 

como é possível notar na figura 14 abaixo: 

Figura 14: Fluxograma referente ao benefício de vale-transporte na TSI 

 

e. Folha de Pagamento 

A folha de pagamento é desenvolvida pela gerente administrativa, ou seja, 

fica sob reponsabilidade do Gestão. Toda a última semana do mês é realizado um 

Fonte: Arquivos da TSI 
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depósito bancário na conta de cada colaborador, no entanto antes disto se 

encaminha a planilha de folha de pagamento para a empresa de contabilidade 

terceirizada que confere os valores e libera o setor para a efetivação do pagamento. 

(FIGURA 15). 

Figura 15: Fluxograma da Folha de Pagamento da TSI 

 

 

f. Folha Ponto 

Todo o último dia do mês o setor se encarrega de imprimir uma folha ponto 

para cada colaborador a qual é disponibilizada em lugar específico na empresa e 

acompanhada pela gerente administrativa ao decorrer do mês para garantir que 

todos tenham preenchido corretamente, no final do mês o setor recolhe a assinatura 

de cada funcionário e registra em planilha de controles internos as eventuais faltas, 

caso haja atestado é arquivado juntamente com as folhas ponto.(FIGURA 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 



56 

 

 

Figura 16: Fluxograma da Folha Ponto na TSI 

 

 

g. Férias 

Para controle das férias há um arquivo no qual é realizado o registro de cada 

colaborador, o período que irá tirar de férias, as folgas que teve no decorrer do ano, 

se possui férias vencidas ou não e etc.  Assim, quando um funcionário entra em 

férias é comunicado a empresa de contabilidade e registrado em carteira de trabalho 

o referido período como é possível observar na figura (17 e 18) abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 17: Fluxograma das Férias para o controle interno da TSI 

 

 

Figura 18: Fluxograma das Férias para controle da empresa terceirizada de contabilidade da 

TSI 

 

 

h. Folgas 

Os registros e concessões de folgas são realizados pelo setor, ficando sob 

responsabilidade da gerente administrativa que verifica a possibilidade junto ao 

responsável do setor ao qual o colaborador pertence. (FIGURA 19). 

Fonte: Arquivos da TSI 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 19: Fluxograma das Folgas dos funcionários da TSI 

 

i. Plano de Saúde 

O plano de saúde é outro benefício que a empresa disponibiliza aos seus 

colaboradores. O Gestão é responsável por realizar toda a transação necessária, 

caso o colaborador opte pelo plano de saúde. Caso contrário ele deverá assinar uma 

declaração que é arquivada para futuras comprovações. Ao final disto, as 

informações são repassadas a empresa de contabilidade. (FIGURA 20). 

Figura 20: Fluxograma referente a escolha do plano de saúde na TSI 

 

Fonte: Arquivos da TSI 

Fonte: Arquivos da TSI 
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VII. Orçamento 

O orçamento faz parte do setor, sempre que há a necessidade de alguma 

aquisição é realizada uma pesquisa de preço em, no mínimo, três fornecedores, no 

entanto quem o define é o Diretor juntamente a mais dois sócios os quais analisam 

três propostas e optam pela mais adequada à situação no momento. (FIGURA 21): 

Figura 21: Fluxograma ao Orçamento na TSI 

 

 

Sendo assim, o setor de Gestão da TSI apresenta hoje intensa carga de 

tarefas, diversas delas repetitivas e rotineiras, no entanto é, também, este setor o 

responsável por tarefas de grande relevância  para o funcionamento da organização 

e que, muitas vezes, requerem sigilo de quem nele trabalha.  

Portanto há a necessidade por um sistema de informação que contemple 

melhor os anseios do setor e que permita a ampliação das atividades gerenciais, 

como a gestão de relacionamento com o cliente, e a redução das mecânicas e 

rotineiras, como o preenchimento de planilhas repetidamente para garantir um 

controle cujo atual sistema não oferece, que hoje ocupam muito tempo e reduzem a 

produtividade do setor. 

4.2.2 Comercial 

No setor comercial o mapeamento das atividades aconteceu de forma 

semelhante, com enfoque nas atividades mais importantes como pode-se observar 

abaixo: 

a) Proposta de Venda 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Existem diversas fontes de abordagem para com os clientes, uma vez que a 

organização participa de eventos, feiras, palestras, workshops dentre outros tipos de 

divulgação. Além disso, há canais como o site da empresa, email, cursos in 

company, reuniões com clientes ou prospectos que, em muitos casos, irão se 

desdobrar em venda.  

Ao surgir de algum desses canais o interesse pelos produtos ou serviços 

oferecidos pela organização, é iniciada uma conversa com o intuito de compreender 

“o que?”, “para que?”, “em que?” e “como?” realmente o cliente necessita e irá usar, 

neste instante é importante saber se o prospecto já é cliente ou não, pois inclusive 

os valores se diferenciam em alguns casos. Posto isto, caso seja cliente é de praxe 

estudar o histórico deste cliente, caso não seja, inicia-se o cálculo do preço a ser 

cobrado, depois disto é elaborada a proposta de venda a partir de uma proposta-

base a qual é adequada às necessidades do cliente e ao tipo de serviço/produto que 

está sendo comercializado, logo, é registrada por uma numereção e salva em pdf 

para ser remetida via e-mail ao cliente. 

Após estas etapas, aguarda-se o contato do cliente, caso não haja contato 

dentro de 72 horas o setor telefona para o cliente e após uma semana o recontato 

por telefone é feito para saber se há alguma dúvida. 

Enfim, pergunta-se ao cliente se deseja alterar/atualizar a proposta em caso 

negativo proposta se mantém, já em caso positivo é reeditada e reenviada até que 

se chegue a um acordo entre as partes. A proposta de venda está esquematizada 

na figura (22) abaixo: 
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Figura 22: Fluxograma da Proposta de Venda da TSI 

 

 
Fonte: Arquivos da TSI 
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b) Venda 

Quando uma venda é fechada o comercial imprime os papéis que constituem 

a transação e anexa os documentos necessários como pedido de compra quando 

há. Após isto, destaca os dados do pagador, do usuário, do setor dentre outros 

detalhes importantes para a confecção da nota fiscal e contratos por exemplo. 

Isto posto, o setor aciona o Gestão e repassa a venda para que seja 

concluida, já no Gestão é feita a conferência dos dados do pagador no site da 

Receita Federal, para então, emitir a Nota fiscal, na sequência são elaborados os 

contratos necessários de acordo com o tipo de produto/serviço vendido. Além disso, 

abre-se uma observação no sitema SBG , no qual são registrados todos os dados do 

cliente e da venda efetuada. Paralelamente a isto, são registrados em planilhas 

excel dados que mais tarde auxiliarão o controle contábil, financeiro e também 

gerencial do funcionamento da empresa. 

A continuidade deste processo se dá quando a chave de licença ou de serviço 

são geradas, isto ocorre quando o pagamento é identificado ou quando o cliente já é 

conhecido e pede a liberação de uma licença temporária, chamada “pré”. (FIGURA 

23). 
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Figura 23: Fluxograma de Venda na TSI 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Enfim, devido ao já supracitado crescimento da TSI, o setor Comercial 

atravessa uma fase de intensa demanda a qual apresenta dificuldades para supri-la. 

Neste contexto um sistema de informação adequado às necessidades do setor 

comercial pode representar uma ferramenta muito valiosa desde a prospecção de 

clientes em potencial até o fechamento de um negócio com um novo ou antigo 

cliente, já que proporcionam maior rapidez e agilidade no processo de venda, o que 

com certeza irá agregar mais valor ao produto/serviço comercializado pela TSI 

4.2.3 Comunicação 

O setor de comunicação da TSI é responsável por atividades como 

divulgação, capacitação, eventos e mapão – agenda de visitas e palestras 

realizadas pela organização em diferentes locais. 

a) Divulgação 

O material de divulgação surge atrelado a algum evento, ou seja, a partir da 

demanda interna inicia-se a elaboração do material informativo que é revisado e 

validado pela equipe para somente depois ser publicado no site da TSI e gerar 

arquivo HTML. Assim, é possível definir quem será o público-alvo do evento para 

estabelecer o mailing, o qual ficará a cargo do setor técnico enviar o material para a 

base de e-mails definida. Enfim, o setor fica responsável por fazer contato com 

meios de comunicação local para completar o cliclo de divulgação do evento. O 

processo de divulgação pode ser observado na figura (24) abaixo representada: 
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Figura 24: Fluxograma do processo de Divulgação da TSI 

 

 Fonte: Arquivos da TSI 
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b) Capacitação  

 Em turma/ in company 

A capacitação ao uso do software comercializado pela TSI acontece em duas 

modalidades: em turma e in company. Os processos são semelhantes, 

diferenciando-se por este ser realizado com grandes turmas com público diverso e 

normalmente sem vínculo com empresas específicas e aquele ser realizado dentro 

de empresas que adquirem a capacitação para seus funcionários. 

O processo de elaboração de capacitação acontece da seguinte forma: 

i. Definição do conteúdo ministrado 

ii. Definição do local 

iii. Definição do número de horas/aula 

iv. Definição do preço a ser cobrado 

v. Definição do palestrante/capacitador 

vi. Dedifinição da data da capacitação 

vii. Definição do material pra a capacitação 

Na parte de contato há as seguintes etapas: 

viii. Inscrição de participantes 

ix. Envio de convites 

x. Confirmação de recebimento do pagamento da inscrição 

Já a capacitação em si é dada pelos seguintes passos: 

xi. Entrega de material 

xii. Execução da capacitação 

xiii. Verificação de presença dos inscritos 

xiv. Pesquisa de satisfação 
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xv. Relato da capacitação 

Conclue-se o processo com: 

xvi. Registro dos relatos  

xvii. Envio dos certificados aos participantes 

 

c) Eventos 

Há na TSI um mural no qual são registradas todas as visitas do mês 

denominado mapão, ou seja, uma agenda organizada dos eventos da Empresa 

disponível também na intranet da Organização. 

Sendo assim, o primeiro passo a ser feito é verificar o mapão, caso haja 

algum evento agendado estará lá. A partir daí, obter informações sobre o local 

aonde o evento será realizado para, então, iniciar uma pesquisa à procura de 

contatos na região por meio da planilha de contatos da TSI e no caso de novos 

contatos procurar na internet, revistas, jornais e etc e com isto criar uma lista dos 

novos contatos.  

Finalmente, enviar e-mail para o mailing propondo uma palestra e mais tarde 

agendar a visita para, só assim, registrar os eventos confirmados e informar ao 

palestrante como segue na figura(25) abaixo: 

Figura 25: Fluxograma da realização de Eventos pela  TSI 

 

 
Fonte: Arquivos da TSI 
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d) Mapão – Visitas 

O Mapão como dito, anteriormente, é a agenda da empresa, no entanto até 

elaborá-la há um espaço de tempo, este que será aqui explorado para melhor 

entendimento de como são agendadas as visitas que constam no mapão. 

Primeiramente, identifica-se uma demanda interna proveniente dos setores da 

empresa, de clientes, de prospectos, de eventos etc. Posto isto, inicia-se um estudo 

sobre as empresas para localizar a pessoa-alvo na organização a fim de estabelecer 

contato via telefone ou via e-mail para sugerir uma visita. Depois de feito o contato, 

aguarda-se o período de uma semana, caso não haja retorno é realizado um 

recontato este quando sem sucesso é retirado da lista de contatos. No entanto em 

caso de sucesso no contato, pede-se a confirmação do público e local para a 

realização do evento. 

Logo após, há a preparação do material para a palestra, a revisão, a 

validação e a confirmação da palestra para, enfim registrar no sistema o evento. 

Quando finalizada a visita é feito um relato das impressões do palestrante o qual é 

arquivado. Em caso de interesse do cliente com pedido de proposta é encaminhado 

ao setor comercial, ou estuda-se o caso de uma nova visita e da revisão do material. 

Já quando não há interesse remete-se um e-mail de agradecimento. (FIGURA 26). 
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Figura 26: Fluxograma do Mapão da TSI 

 

 
Fonte: Arquivos da TSI 
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O setor comunicação representa uma área não menos importante para a TSI 

no que diz respeito à implantação do novo sistema, já que constantemente cursos 

de capacitação e visitas são ministrados pelo Brasil e, há apenas um controle 

manual dos números que eles geram, ou seja, com a implantação de um sistema de 

informação eficiente todos os controles e os indicadores que hoje ocupam tempo 

dos colaboradores para serem disponibilizados, passarão a ser automatizados. 

Por exemplo, os indicadores que são extraidos do Mapão poderão ser obtidos 

prontamente através do sistema facilitando, assim, a localização de potenciais 

clientes e de demandas por cursos de capacitação que hoje não são registradas. 

4.2.4 Técnico 

O setor técnico é o coração da TSI é responsável pelo suporte técnico, pela 

execução de serviços customizados como: aplicativos, pesquisa na web, etc. É 

neste setor que são desenvolvidas novas soluções, novos aplicativos relacionados 

com pesquisa e desenvolvimento. O setor técnico é o responsável por toda a 

manutenção e gerenciamento da infra-estrutura de TI que sustenta a empresa. 

Sendo assim, abordar-se-ão abaixo as principais funções do setor: 

a) Suporte técnico – via e-mail 

O suporte técnico via e-mail é um dos recursos que a TSI disponibiliza para 

agilizar o atendimento aos seus clientes. O funcionamento deste processo acontece 

da seguinte forma: 

O cliente entra em contato por e-mail, logo o técnico verifica qual o tipo de 

suporte que o cliente possui ou se possui suporte cortesia, a partir disto o técnico 

define se são necessárias mais infomações para responder à dúvida ou não. Caso 

não, a resposta já é encaminhada ao cliente, caso contrário é elaborado, validado e 

enviado um e-mail solicitando mais informações para a resolução do problema. 

(FIGURA 27). 
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Figura 27: Fluxograma do Suporte técnico via e-mail da TSI 

 

 

b) Suporte técnico – Via telefone 

O suporte via telefone é outra opção de atendimento técnico que o cliente 

disponibiliza para sanar eventuais dúvidas. O processo inicia-se com o telefone do 

cliente, o técnico deve identificar-se e identificar o cliente, empresa pertencente e 

tipo de suporte adquirido, a partir disto analisa e verifica se será possível solucionar 

a dúvida de imediato ou não. Caso não, faz-se necessário solicitar o banco de dados 

ao cliente via e-mail o qual será validado para, somente depois, ser remetido ao 

cliente. Sendo assim, o técnico deve explicar que a equipe está trabalhando na 

busca por uma solução o mais rápido possível, após encontrada a solução se deve 

formalizar o atendimento por e-mail. (FIGURA 28). 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 28: Fluxograma do Suporte Técnico via telefone da TSI 

 

 

O setor Técnico tem muita importância no que se refere ao relacionamento 

com o cliente, visto que representa a linha de frente na TSI. Pensando deste modo, 

pode-se considerar que quanto mais automatizado for o trabalho mecânico neste 

setor, melhor, visto que o enfoque principal deve ser o de solucionar os problemas, 

dúvidas e dificuldades encontrados pelos clientes de modo eficiente, com rapidez e 

de forma a satisfazer os anseios do cliente.  

Fonte: Arquivos da TSI 
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Sendo assim, a boa gestão do relacionamento com cliente tem que ser uma 

visão constante no setor, não só o conhecimento técnico é fundamental aqui, mas 

também a desenvoltura para lidar com diferentes perfis de clientes a fim de melhor 

satisfazer suas necessidades inclusive em momentos de tensão. 

 

5.3 Readequação dos processos para a implementação do novo Sistema de Gestão 

 

Posteriormente ao mapeamento das principais atividades da TSI, iniciou-se a 

elaboração de um arquivo o qual reuniria os processos da empresa em forma de 

campos que podem ser utilizadas para solicitar orçamento do novo sistema de 

gestão e também consolidar a ideia do que realmente se deseja que o novo sistema 

proporcione para a organização. 

Visando isto, foi necessário revisar todos os processos mapeados e 

readequá-los a nova realidade que é o novo sistema de gestão. Assim, percebeu-se 

que alguns controles não mais serão necessários, outros são muito artezanais e 

necessitam ser aprimorados e, assim por diante, foi-se organizando e montando 

uma espécie de roteiro do que se deseja do novo sistema, no intuito de agilizar o 

trabalho interno e melhorar a a gestão de relacionamento com o cliente. 

A fim de ter uma visão global do que se deseja  as áreas da TSI foram 

esquematizadas, no intuito de demonstrar o que seria importante ser contemplado 

pelo novo sistema como pode-se observar na figura (29) abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Esquematização do novo Sistema 
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Foi a partir deste esquema figura (29) que se iniciaram os trabalhos para 

readequar os processos, criar novos e excluir antigos e inadequados, sempre, 

visando contemplar o necessário para a elaboração do novo sistema de gestão. 

A figura (29) se divide em dois grandes blocos, que representam de um lado 

(esquerdo) o necesário para o funcionamento básico da empresa e de outro (direito) 

o necessário para uma boa gestão do patrimônio da TSI. A ideia inicial era 

desmembrar primeiro o maior bloco (esquerdo) para que já fosse possível orçar com 

uma empresa terceirizada um sistema de gestão para a TSI e posteriormente 

adentrar no menor bloco (direito) anexando-o ao sistema já pré-existente. 

O maior bloco (esquerdo) compreende desde o cadastro de contatos que 

neste caso representam pessoas físicas responsáveis por determinada empresa, 

como também o cadastro de empresas que representa pessoa jurídica cliente da 

TSI. Além disso, abarca toda a parte de vendas tanto de proposta de venda como de 

venda propriamente dita abrangendo produtos como softwares – entrando em 

questões de licenciamento de software e serviços como pesquisa na web e suporte 

ao usuário. Neste bloco é contemplada toda a parte de expedição e cobrança de 

Fonte: Arquivos da TSI 
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nota fiscal de responsabilidade do setor de gestão e, também, de pagamento e 

gestão de royaties devidos à França. 

Já o bloco menor (direito) trata sobre assuntos de Gestão propriamente dito, 

como contabilidade que é de responsabilidade de uma empresa terceirizada; de 

auditoria interna e externa, assim como de gestão e controle do patrimônio, folha de 

pagamento, orçamento, compras, etc. Estas áreas serão melhor contempladas em 

um segundo momento pelo sistema, segundo o que ficou acordado em reuniões 

referentes ao novo sistema. 

Posto isto, inicialmente se reuniu os controles e planilhas, que são hoje 

preenchidos na empresa, em tabelas com a listagem dos itens que necessitam ser 

completados e, a partir disto, classificou-se cada item de acordo com a posição 

como se deseja vê-lo no sitema em funcionamento.  

Dessa forma, para uma boa organização deste estudo, iniciar-se-á pelo tópico 

serviços, passando por venda e por último adentrando toda a gestão da empresa, 

portanto relatar-se-á cada uma destas atividades, respectivamente. 

Partindo dos serviços temos, por exemplo, abaixo o que foi estruturado para 

suporte ao usuário (FIGURA 30): 
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Figura 30: Campos para o novo sistema referentes a Assinantes do Suporte ao Usuário 

Suporte ao usuário
• Acesso ao cadastro

– Assinante ou não?

• Se sim - Por quanto tempo?

– Inativo ou ativo

Plan. Asssinantes Suporte:
Nome  (item empresa)
Nível (rever item comercial  - ñ há + nível
Modalidade de pagamento (item venda)
VIP (item venda)
Vcto (item venda)
Ativo (novo campo)
Renovou? (novo campo)
Inativo (novo campo)
Valor/ano (item venda)
Cliente novo (item venda)
Código (novo campo) 
Senha (novo campo) 
SCANNER (rever item – Técnico) 
Versão (item venda) 
Contato (1) (item contato)
Cargo/Setor - Contato (1) (item contato)
Telefone - Contato (1) (item contato)
E-mail - contato (1) (item contato)
Contato (2) (item contato)
Cargo/Setor - Contato (2) (item contato)
Telefone - Contato (2) (item contato)
E-mail - contato (2) (item contato)
Contato (3) (item contato)
Cargo/Setor - contato (3) (item contato)
Telefone - Contato (3) (item contato)
E-mail - Contato (3) (item contato)
Contato (4) (item contato)
Setor/Cargo - Contato (4) (item contato)
Telefone - Contato (4) (item contato)
Email - Contato (4) (item contato)
Contato (5) (item contato)
Telefone - Contato (5) (item contato)
Setor/Cargo - Contato (5) (item contato)
E-mail - contato (5) (item contato)
E-mail - Técnico (WF) (rever item – Setor 
Técnico)
Telefone - Técnico (WF) (rever item – Técnico) 
Responsável pela aquisição (item venda) 
Responsável pelo pagamento (item venda)
Observações (novo campo)
Penúltima renovação (novo campo)

Atendimento de suporte técnico

Nome(item contato)
Empresa/ Instituição(item empresa)
Código Cliente(item empresa)
Tipo de contato chat/e-
mail/skype/telefone
E-mail(item contato)
VIP(item empresa)
Telefone (item empresa)
Modalidade (rever item –gestão) 
Assinante/ñ assinante/ prospecto
(item empresa)
Tipo de produto (item 
produto/serviços)
Status (novo campo)
Solução(novo campo)
Nº do suporte(novo campo)
Nº de atendimentos 1/2/3/4/5/ 
cortesia(novo campo)
Técnico (item cadastro de 
colaboradores)

Ticket (agendamento de suporte)

Nome(item contato)
Empresa/ Instituição(item empresa)
Código Cliente(item empresa)
E-mail(item contato)
Cliente Suporte: sim ou não 
(preenchimento automático após 
inserir o cód. cliente)(item empresa)
Telefone (item empresa)
Modalidade (rever item)
Dúvida (novo campo)
****
Gerar boleto (será automático?)
Chat de atendimento ao cliente (com 
fila de espera/ tempo programado)

 

 Fonte: Arquivos da TSI 
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Cada cor caracteriza um campo diferente, ou seja, azul significa que o campo 

aparecerá no item contato, vermelho é novo campo, ou seja, hoje não existe, 

contudo deverá existir no novo sistema. A cor verde representa que o campo faz 

parte do item venda, já a cor rosa significa campos referentes a produto/serviço, o 

marrom representa o cadastro de colaboradores, a cor laranja significa que o campo 

fará parte do item referente a emprea e o roxo representa os itens que devem ser 

revisados com o setor responsável. 

Em capacitação realizou-se trabalho semelhante (FIGURA 31): 

 

Figura 31: Campos para o novo sistema referentes à Capacitação 

Capacitação
Indicadores/Consultas
• Total de cursos por modalidade 

(in company, em turma, 
consultoria, outros)

• Quantidade de cursos (mês a mês)
• Total de horas de treinamento por 

instrutor
• Total de pessoas treinadas por 

instrutor
• Comparativo entre anos do 

número total de cursos
• Comparativo mensal do número 

total de cursos
• Quantos certificados precisam ser 

emitidos, quantos já foram?

CURSOS
• Modalidade: In company/Em turma
• Tipo de curso: iniciação/ avançado
• Inscrição pelo site

• Dados cadastrais (item contato)
• Local do treinamento (item evento)
• Instrutor (item cadastro de colaboradores)
• Aluno pagou / não pagou (item venda) 
• Nº inscritos (novo campo)
• Data (novo campo)
• Duração do curso (novo campo)
• Emissão de certificado online (novo campo)
• Observações gerais (novo campo)
• Relato do curso (novo campo)

 

Podemos observar que seis novos campos deverão ser criados para 

contemplar e automatizar um trabalho que hoje é feito manualmente e, muitas 

vezes, sem um padrão adequado. Aqui o sistema consiguirá gerar indicadores 

significativos para a gestão da empresa facilmente a partir da contemplação destes 

campos. 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Já no que se refere ao processo de venda temos o seguinte esquema dos 

itens necessários para que ele ocorra (FIGURA 32): 

Figura 32: Campos para o novo sistema referentes à Proposta de Venda 

REQUISITOS PARA PROPOSTA / VENDA
Tabela proposta / venda

• Unidade de Negócio = campo automático da lista de produtos e 
serviços (item venda) 

• Detalhamento de item (item venda) 

• Tipo de registro (rever item – Raquel)

• Responsável Comercial (item cadastro de colaboradores)

• Responsável Atividade (item cadastro de colaboradores) 
Carla e Lina acham desnecessário pois não utilizam o SBG 
para o follow -up com os clientes

• Já é cliente: sim/não (item empresa)

• VIP (item empresa) 

Carla e Lina acham que este campo pode ser excluído

• Dados cadastrais (item empresa)

• Dados cadastrais (item contato)

• Data da proposta (item venda) 

• NUMERO PROPOSTA (item venda) 

• Proposta de:.sistema, serviço, capacitacao, etc(item 
produto/serviços)

– Tipo de sistema, serviço, capacitacao, etc(item produto/serviços)

– Versão do sistema (item produto/serviços)

– Idioma do sitema (item produto/serviços)

– Licença primeira ou adicional (item venda) 

– Atualização do sistema (item venda) 

– Tipo de aplicação (item venda) 

– Unidades pesquisa web (item venda) 

– Tipo de pesquisa (item venda) 

– Capacitação (ver slide 24)

– Qtde do produto/serviço vendido (item venda) 

Tabela proposta / venda

• Tarifa ( PF; Educacional: Professor , Instituição ou 
Estudante; Empresarial: PJ) (item venda) 

• Origem do contato(item contato)

• Observações (item venda) 

• CHANCE DE NEGOCIO  (item venda) 

• LIGAR EM – agendamento com alertas  (item venda) 

Carla e Lina acham que este campo pode ser 
excluído

• Valor unitário de cada item vendido (item venda

• VALOR total (item venda) 

• Desconto  em cada item(item venda) 

• Desconto  total (item venda) 

• Forma de pgto = à vista, a prazo, etc. (item venda) 

• Venda finalizada : sim/parcial/não (item venda) 

• Tipo de tarifa (item venda) 

• Dados expedição 

• Reunião? ( ) não ( ) sim, remota/skype ( ) sim, 
presencial (novo campo)

 

 

Quanto ao setor de vendas observa-se que três dos itens que hoje constam 

no sitema SBG não são utilizados e deverão ser excluídos do novo sistema como se 

Fonte: Arquivos da TSI 
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pode verificar na Figura (32) acima. Nete caso, apenas um item deverá ser criado e 

os demais alocados nos campos correspondentes. 

Quanto ao Gestão, imaginou-se o esquema (FIGURA 33), no qual partindo de 

grandes grupos, haja um desdobramento fazendo com que todos os campos sejam 

contemplados e facilitem o trabalho dos colaboradores, como é possível notar: 

Figura 33: Campos para o novo sistema referentes a Gestão 

GESTÃO

Expedição de NF

Contador

Faturamento

Pessoal

Royalties

Link para sites SEFAZ 
(SB) e e-Nfe (ST)

Acesso por login aos dados 
que interessam

Botão que gere relatórios 
por períodos de tempo

Acesso ao Cadastro 
dos colaboradores

Férias

Folha de Pgto anexada do 
Excel no sys

Plano de Saúde

Banco

TABELA:
Empresa: SB ou ST

Tipo de venda
Nº Nfe

Data de emissão 
Forma de Pagamento (EDITÁVEL)
Data de vencimento (EDITÁVEL)

Descrição da nota
LINKS de NFe

Auditor Interno/ 
Externo

Checagem / 
Visto do Auditor

Financeiro
Listar Rubricas (ver 

Carolina e HF)

Entradas e Saídas diárias

Benefícios/ 
Bônus

Cobrança de NFe

Botão para visualizar clientes com 
vencimento atrasado  atrelado a data atual
Alerta com prazo de vencimento de clientes 

em X dias

Gerar Royalties  
automático

Pagar Royalties

Vales

Fornecedores

Orçamento/ 
Despesas

Cadastro de Fornecedores

Acesso  por login a página 
de ordenamento de 

despesas e orçamento

Estagiários

Registrar NFs Recebidas

Relatórios como output

Sugestão : Login registra 
horário da Folha ponto no 

sys

Folha de Ponto anexada 
do Excel no sys

 

 

Sendo assim, houve o detalhamento das tarefas em quadros com os campos 

necessários a cada atividade que o Gestão executa, no entanto não serão 

abordados todos os quadros devido ao grande número, posto isto, abordar-se-á um 

exemplo como pode-se observar abaixo (FIGURA 34): 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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Figura 34: Campos para o novo sistema referentes ao Licenciamento de Softwares 

Licença

- Sim – alimentar 
planilhas

Planilha de Licenças:
• Nº SBG (rever item)
• Cod Cliente (item empresa)
• Nome cliente (item empresa)
• Pedido Liberado (rever item)
• Dados chave (novo campo)
• Sistema – tipo de software 

(item venda)
• Vcto. Temporário (novo 

campo)
• Vcto. Definitivo (novo campo)

Planilha de Correio ( se licença 1ª):
• Data
• Empresa(item empresa)
• A/C Sr. (A) (item contato)
• Endereço (item contato/empresa)
• Cep (item contato/empresa) 

Cidade (item contato/empresa)
• Tipo (modalidade de envio) (novo 

campo)
• O Que (novo campo)
• Data do Receb. Do AR (novo 

campo)
• Nome do Recebedor (novo campo)
• Valor (R$) (novo campo)
• Valor (R$) / Correios (novo campo)

Planilha de Emissão de NFs:
• Nº NF (novo campo)
• Data  Emissão (novo campo)
• Nome de Cliente (item empresa)
• Código Cliente  (item empresa)
• Money  (controle financeiro de 

lançamentos/pgtos) (novo campo)
• Parcela (item venda)
• Forma Pagto (item venda)
• Vencimento do boleto (novo campo)
• Valor R$ (item venda)
• Data do recebimento 
• Valor Recebimento / bruto  (novo campo)
• IRRF (novo campo)
• PIS (novo campo)
• COFINS (novo campo)
• CSLL(novo campo)
• ISSQN(novo campo)
• INSS(novo campo)
• Retenção Indevida (novo campo)
• Juros (novo campo)
• Tx. Bco (novo campo)
• Out. Impostos (novo campo)
• Valor Recebido/ líquido (novo campo)
• Cidade   (item empresa)        
• Estado(item empresa)
• CNPJ / CPF (item empresa)
• Inscrição Estadual / RG (item empresa)
• Tipo de Produto / Serviço (item venda)
• Descrição Produto (novo campo)
• Observação (substituir) – criar campo  de 

liberação de licenças/serviços atrelados 
ao pgto

• Visto(excluir)

 

A figura (34) acima expressa que a cada licença de software comercializada 

pela TSI, estas três planilhas são devidamente preenchidas no intuito de se manter 

um controle sobre o que é vendido, quem compra, quem recebe etc. Neste caso, 

pode-se observar que diversos novos campos serão criados no sentido de facilitar e 

tornar ainda mais eficiente este controle que hoje é feito manualmente. Enquanto 

alguns campos seram excuidos, pois já não serão mais necessários ao novo 

sistema. 

Enfim, todas estes campos devem ser contempladas no novo sitema de 

gestão de modo a atingir os objetivos que levaram a sua elaboração. 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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5.4 Esboço da interface do novo Sistema de Gestão 

 

A ideia inicial do presente trabalho é a de readequar os processos de gestão 

da TSI visando à implementação de um novo sistema de gestão, para isto foi preciso 

entender o ambiente de trabalho da TSI e o que ele demandava, ou seja, o que se 

espera do novo sistema de gestão da informação. 

Pensando nisso, todo este trabalho de mapeamento e readequação dos 

procesos de gestão foi realizado, para que a ideia de um novo sistema de gestão 

pudesse ser sintetizada em um arquivo expositivo o qual seria levado a reunião com 

a empresa responsável pela confecção deste entender o que a TSI deseja e, assim 

conseguir orçar um sistema de gestão da informação adequado às necessidades da 

organização.  

Após todo o trabalho realizado, houve a reunião para orçamento do SI e 

obteve-se uma prévia do que poderá concretizar-se como a interface do novo 

sistema de gestão. (FIGURAS 35 e 36) 

Figura 35: Interface do novo sistema – Cadastro de Empresas 

 

 
Fonte: Arquivos da TSI 
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Nesta figura (36), é possível ver em funcionamento o item empresa 

anteriormente citato. Esta é a interface que contempla os itens necessários para o 

preenchimento do cadastro de uma empresa no novo sistema. 

Figura 36: Interface do novo sistema – Cadastro de Usuários 

 

 

Já nesta figura (36), têm-se uma das possíveis interfaces do Gestão, a qual 

diz respeito ao cadastro do usuário do sistema, que faz relação com o item cadastro 

de colaboradores já abordado neste estudo. Assim, é possível ter níveis de acesso 

ao sistema e uma maior segurança. 

É importante ressaltar que este novo sistema coversará também com o site já 

existente da empresa o qual servirá de canal do comunicação com os clientes que 

terão acesso a uma conta na qual constará quantas licenças de software ele possui, 

quantos cursos de capacitação já realizou, qual é a data para a renovação da sua 

licença, quantas pesquisas tem ativas em rede etc. Sendo assim, o novo sistema 

permitirá maior interatividade e agilidade não só aos colaboradores, mas também 

para os clientes que irão tender a se tornar mais satisfeitos com os serviços 

prestados pela TSI. 

 

 

Fonte: Arquivos da TSI 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O setor de TI é um setor que vem apresentando forte crescimento nos útimos 

anos como mostram dados apresentados pelo IBGE(2009). Nesse ritmo se encontra  

também a empresa foco deste trabalho a qual apresentou crescimento de 

aproximadamente seis vezes desde sua criação até hoje. 

Decorrente deste crescimento, os processos de negócio da empresa sofreram 

uma defasagem ao longo do tempo e o sistema de informação utilizado que até 

então supria as demandas da TSI, mostrou-se insuficiente, surgindo daí a 

necessidade de uma readequação nos procesos de negócio da organização visando 

à orientação para mercado que, consequentemente, passa pelo suprimento dos 

requisitos para a implantação de um novo sistema de gestão da informação. 

Vivenciando uma experiência de estágio por aproximadamente seis meses 

dentro desta organização, foi possível realizar este trabalho de mapeamento e 

readequação dos processos de negócio da TSI, uma vez que houve todo um 

período de observações do ambiente de trabalho, além de reuniões nas quais se 

discutiu o que realmente a TSI esperava de um novo sistema de informação, além 

da coleta das impressões dos colaboradores a respeito de como trabalham hoje e de 

como esperam trabalhar com a implantação de um novo sistema, os desafios do dia-

a-dia com um sistema que é inadequado, as tarefas rotineiras e o quanto de tempo é 

roubado pelo retrabalho gerado por controles pararelos necessários. 

Acompanhar a rotina da TSI propiciou a realização deste trabalho que tinha 

desde o seu princípio o intuito de fornecer os requisitos necessários para o 

orçamento de um novo sistema de gestão da informação com uma empresa 

terceirizada, o que veio a acontecer em uma das reuniões sobre o SI. Além disso, 

proporcionou uma melhoria e uma atualização das atuais atividades da organização 

já que à medida que o trabalho foi sendo elaborado algumas mudanças já eram 

percebidas no ambiente de trabalho da TSI. 
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Enfim, o novo sistema tem como intenção oportunizar mais tempo para o 

gerenciamento da gestão com clientes e a minimização do tempo gasto em 

atividades rotineiras e mecânicas que podem ser totalmente automatizadas, 

otimizando os processos da TSI. 

Já que o contato com o cliente, sim, exige uma dedicação maior dos 

colaboradores e um entendimento das suas necessidades e de seus desejos para a 

partir disso buscar uma forma de melhor os atender. Sendo assim, o novo sistema 

também permitirá uma maior interação do cliente com a empresa por meio de canais 

de comunicação que serão dedicados ao cliente a fim de facilitar a comunicação 

empresa-cliente, auxiliando a TSI na busca por excelência na prestação de serviços. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I – Relato do Diário de bordo – A vivência na TSI 

 

 

Foram cerca de seis meses de estágio na Organização escolhida, 

acompanhei desde o início o projeto para o desenvolvimento de um novo sistema de 

gestão. Foram aproximadamente de seis grandes reuniões nas quais se discutia a 

implantação do novo sistema. No entanto, muito também se fez fora dessas 

reuniões, inclusive minha inserção no ambiente de trabalho foi parte do processo de 

observação participante, método escolhido para este estudo. 

O primeiro mês foi destinado a conhecer o ambiente no qual iria trabalhar, fui 

bem recepcionada por todos, mas nunca cheguei a pertencer aquele grupo, procurei 

manter o distanciamento necessário para a realização do estudo, para conseguir 

enxergar detalhes não vistos por quem fazia parte do ambiente. Neste início foi 

necessário ganhar a confiança do grupo, foi um momento de “quebrar o gelo”, 

entender como se trabalha naquele lugar e socializar com todos. 

Feito isto, foi hora de coletar dados, informações, documentos e demais 

observações importantes para o desenvolvimento do estudo. Sendo assim, contei 

com a ajuda de colaboradores da TSI para o fornecimento e explicação das dados 

coletados, também foi deles que por meio de conversas informais obtive 

informações interessantes de como desejavam que o novo sistema fosse, o que hoje 

atrapalhava a execução do trabalho, o que poderia ser automatizado, o que ainda 

não, foram informações bem relevantes e que me mantinham a par da história da 

organização. 

Quanto às reuniões, estas ocorriam paralelamente ao descrito anteriormente. 

Desde minha chegada à empresa elas ocorreram, inicialmente como pautas como: 

- Compreensão do projeto 

- Definição das etapas do projeto 
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- O que cada participante pode fazer com autonomia (papel de cada um) 

- Cronograma 

- Quando reunir-se com a empresa responsável pelo fornecimento do sistema 

- Alinhar arquivos em pasta comum 

Dessa forma, reuniões posteriores aconteceram a fim de acompanhar o 

andamento do projeto e definir novas pautas, à medida que as tarefas eram sendo 

executadas com sucesso, o mapeamento foi avançando. 

Na terceira reunião, o assunto já estava mais aprofundado, detalhes sobre 

royalties eram debatidos, histórico de vendas etc. Entrou em debate também o pós-

venda, a gestão da relação com o assinante, com o usuário, com o cliente e os 

direitos de uso de cada um. A gestão do patrimônio, compras, orçamento e 

fornecedores também foram discutidos. 

Em reunião posterior, discutiu-se a respeito dos serviços fornecidos pela 

organização aos seus clientes, como suporte técnico (pós-venda), treinamentos, 

consultorias, capacitações, inscrições, certificados dentre outras peculiaridades e 

como isto estaria inserido no novo sistema de forma a facilitar o trabalho dos 

colaboradores e também o acesso dos clientes às informações pertinentes a eles. 

A quinta reunião serviu para esclarecer assuntos pendentes referentes a 

royalties, auditoria, ou seja, como ela aconteceria e como se relacionaria no novo 

sistema, definição de níveis de acesso ao sistema como, por exemplo, área do 

contador, do cliente, do auditor, do colaborador e etc. 

Já a sexta reunião antecedeu a reunião final de definição interna do que seria 

apresentado a empresa potencial fornecedora do novo sistema. Por isso foi uma 

reunião de alinhamento, de checagem de tudo que houvera sido feito até então, foi 

momento de completar as tabelas faltantes, organizar o arquivo a ser apresentado, 

resumindo lapidar os detalhes finais. 

Na última reunião, foi apresentado internamente o trabalho que se 

desenvolveu ao longo do período e que conseguimos em equipe sintetizar em um 

grande arquivo, o qual fora apresentado oficialmente em reunião só com os diretores 

da empresa e o fornecedor em potencial do sistema de gestão. O encontro se 
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mostrou um sucesso e na sequência se deu início o trabalho de elaboração do 

sistema de gestão piloto apresentado neste trabalho. 

 

Anexo II – Histórico do Curso e Curriculum Vitae 

 

 

Histórico do Curso 
Vínculo em 2012/1Curso: ADMINISTRAÇÃO  

Habilitação: ADMINISTRAÇÃO  
Currículo: ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 
 

Histórico Avaliado - ADMINISTRAÇÃO - DIURNO - 2012/1 

Período 
Letivo 

Disciplina 
Conc
eito 

Situação 
Crédit

os 

Plan
o 

Ensi
no 

Cont. 
Pro- 

gramáti
co 

2012/1 [MAT01355] ÁLGEBRA LINEAR I - A - 
Liberação 

com 
crédito 

4 
  

2012/1 [ECO02254] ECONOMIA A - 
Liberação 

com 
crédito 

4 
  

2012/1 
[INF01115] INTRODUÇÃO À ANÁLISE 
DE SISTEMAS 

- 
Liberação 

com 
crédito 

4 
  

2011/2 
[ADM01183] CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
PRODUÇÃO 

- Cancelado 4 
 

 

2011/2 [ADM01163] PESQUISA DE MARKETING A Habilitado 4 
  

2011/2 
[ADM01194] PROJETO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

A Habilitado 4 
  

2011/1 
[ADM01006] ADMINISTRAÇÃO DE 
PRODUTO 

A Habilitado 2 
  

2011/1 
[ADM01140] ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DE LONGO PRAZO 
B Habilitado 4 

  

2011/1 
[ADM01183] CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
PRODUÇÃO 

- Cancelado 4 
 

 

2011/1 
[ADM01003] OFICINA III: VISÃO 
SISTÊMICA DAS ORGANIZAÇÕES 

A Habilitado 4 
  

2011/1 
[ADM01143] PLANEJAMENTO E 
ESTRATÉGIA DE MARKETING 

B Habilitado 4 
  

2011/1 
[ADM01007] TÓPICOS ESPECIAIS EM 
MARKETING II 

A Habilitado 2 
  

2010/2 
[ADM01142] ADMINISTRAÇÃO DE 
MARKETING 

A Habilitado 4 
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2010/2 
[ADM01139] ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DE CURTO PRAZO 

B Habilitado 4 
  

2010/2 
[ADM01140] ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DE LONGO PRAZO 

D 
Não 

habilitado 
4 

 

 

2010/2 
[ADM01022] OFICINA IV: GESTÃO 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

B Habilitado 4 
  

2010/2 
[ADM01160] SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

A Habilitado 4 
  

2010/1 
[ADM01138] ADMINISTRAÇÃO DE 

PROJETOS 
A Habilitado 4 

 
 

2010/1 
[ECO03341] ESTRUTURA E 
INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS 

B Habilitado 4 
 

 

2010/1 
[ADM01012] GESTÃO SÓCIO-
AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

A Habilitado 4 
 

 

2010/1 
[ADM01141] INTRODUÇÃO AO 
MARKETING 

A Habilitado 4 
 

 

2010/1 
[ADM01188] OFICINA II: 
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DO 
BRASIL 

A Habilitado 6 
 

 

2010/1 
[ADM01137] PLANEJAMENTO E 
CONTROLE DA PRODUÇÃO 

A Habilitado 4 
 

 

2009/2 
[ECO02273] ANÁLISE 
MACROECONÔMICA 

A Habilitado 4 
 

 

2009/2 [MAT02215] ESTATÍSTICA GERAL II B Habilitado 4 
 

 

2009/2 
[ADM01127] ESTRATÉGIAS 
ORGANIZACIONAIS 

A Habilitado 4 
 

 

2009/2 
[DIR04401] INTRODUÇÃO AO DIREITO 
DO TRABALHO 

A Habilitado 4 
 

 

2009/2 
[MAT01031] MATEMÁTICA FINANCEIRA 

- A 
A Habilitado 4 

 
 

2009/2 
[ADM01187] OFICINA I: GESTÃO DOS 
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

A Habilitado 6 
 

 

2009/1 
[ECO02208] ANÁLISE 
MICROECONÔMICA II 

B Habilitado 4 
 

 

2009/1 [DIR03302] DIREITO ADMINISTRATIVO B Habilitado 4 
 

 

2009/1 
[ADM01009] FILOSOFIA E ÉTICA NA 
ADMINISTRAÇÃO 

A Habilitado 4 
 

 

2009/1 
[ECO03320] METODOLOGIA BÁSICA DE 
CUSTOS 

A Habilitado 4 
 

 

2009/1 
[ADM01136] ORGANIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO 

A Habilitado 4 
 

 

2009/1 [ADM01156] RELAÇÕES DO TRABALHO A Habilitado 4 
 

 

2008/2 
[ADM01144] ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

A Habilitado 4 
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2008/2 
[ECO02207] ANÁLISE 
MICROECONÔMICA I 

B Habilitado 4 
 

 

2008/2 [MAT02214] ESTATÍSTICA GERAL I C Habilitado 4 
 

 

2008/2 
[DIR02203] INSTITUIÇÕES DE DIREITO 
PRIVADO E LEGISLAÇÃO COMERCIAL 

A Habilitado 4 
 

 

2008/2 
[HUM06409] INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 
POLÍTICA 

A Habilitado 4 
 

 

2008/1 
[DIR04416] INSTITUIÇÕES DE DIREITO 

PÚBLICO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
A Habilitado 4 

 
 

2008/1 
[ECO03343] INTRODUÇÃO À 
CONTABILIDADE 

B Habilitado 4 
 

 

2008/1 
[ADM01110] PSICOLOGIA APLICADA À 
ADMINISTRAÇÃO 

A Habilitado 4 
 

 

2008/1 
[ADM01104] SOCIOLOGIA APLICADA À 
ADMINISTRAÇÃO 

B Habilitado 4 
 

 

2008/1 
[ADM01115] TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

B Habilitado 4 
 

 

2007/2 [MAT01102] CÁLCULO I-B B Habilitado 6 
 

 

2007/2 
[HUM04004] INTRODUÇÃO À 
SOCIOLOGIA PARA ADMINISTRAÇÃO 

A Habilitado 4 
 

 

2007/2 
[ADM01185] INTRODUÇÃO ÀS 
CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

A Habilitado 4 
 

 

2007/2 [LET01405] LÍNGUA PORTUGUESA I A A Habilitado 4 
 

 

AtençãoAs atividades marcadas com um alerta ( ) não possuem registro eletrônico de conteúdo 

programático para o período cursado. Caso necessite comprovação de conteúdo programático de 
atividades cursadas antes de 2010, dirija-se ao DECORDI. 
 

Créditos Liberados  

Período 
Letivo 

Caráter Créditos Observação 

 2011/2  
 Complementar 

  
 1    1 crédito por atividades na TSI Brasil Ltda.   

 2011/2  
 Complementar 

  
 2   

 2 créditos por atividades no projeto "A gestão de projetos 
culturais em grupos artísticos do município de Porto Alegre 
na perspectiva da aprendizagem baseada em práticas".   

 2011/2  
 Complementar 

  
 4    4 créditos por 240 horas de cursos.   

 

  Créditos Obtidos   

 Obrigatórios:  174  

 Eletivos:  12  

 Complementares:  7  

 Tipos de atividades complementares(*):  3  
 

 

Créditos do Currículo 

 Obrigatórios:  174  

 Eletivos:  12  

 Complementares:  6  

 Tipos de atividades complementares:  2  
 

Taxa de Créditos não Integralizados: 0% 
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CURRICULUM VITAE                                                         Carina da 

Motta Esteves 

Rua Taimbé, 291 – Sumaré. 
Cep: 94824-180, Alvorada/RS 

  Contatos: Res.(51) 34833267 e Cel.(51)81579367 

E-mail: carinaestevess@hotmail.com 

 

 

OBJETIVO 

 

Atuar no campo da administração de empresas. Desenvolver aptidões, buscar 
qualificação profissional e constante aprimoramento. Além de, agregar valor à 
Organização por meio das atividades exercidas. 
 

 

FORMAÇÃO 

 

 

 Administração de Empresas, habilitação Marketing – Instituição: Universidade federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Início: 2007/2; previsão de término: 2012/1. 

 Nível Médio: Instituto Dom Diogo de Souza. Início: 2001; término: 2003 

 Curso de Proficiência em Inglês. Nível intermediário. Instituição: Yázigi Internexus. 

 Noções intermediárias em Microsoft Word, Power Point, Excel, Windows XP e Vista, além de 

internet.  

 

 

 

EXPERIÊNCIA 

Empresa: Sphinx Brasil Ltda. 

Estagiária no Setor de Gestão da Organização. 

Período: 01/08/2011 até 14/12/2011. 

Função: Auxílio no atendimento ao público por e-mail e telefone, realizando registro de vendas 

no sistema interno; auxiliando em controles financeiros e contábeis, além de assessorar o grupo de 

discussão sobre novo sistema de gestão via web. 

 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Bolsa Voluntária de Iniciação Científica no Projeto: A gestão de Projetos Culturais em                        

grupos Artísticos do Município de Porto Alegre na Perspectiva da Aprendizagem Baseada em 

Práticas.  

Período: 17/03/2010 até 17/08/2010. 

Função: Pesquisa na área da cultura, mapeamento de dados, elaboração de roteiros, de 

questionários e aplicação de entrevistas. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

TSI Ltda. 
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 Participação no programa mercado global da Junior Achievement. Em: 26/09/2001. 

 Participação na palestra de pesquisadores da UFGRS: Como elaborar um relatório Científico 

da Pesquisa. Em: 06/05/2010. 

 Participação como apresentadora do trabalho: A Gestão de Projetos Culturais em Grupos de 

Literatura do Município de Porto Alegre na Perspectiva da Aprendizagem baseada em 

Práticas. Apresentado na sessão Administração - Gestão de Pessoas no evento XXII Salão de 

Iniciação Científica da UFRGS. Realizado no período de 18/10/2010 a 22/10/2010.  


