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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como tema de estudo a implementação de técnicas 

de CRM (Costumer Relationship Management) no processo de tratamento de 

informações obtidas no relacionamento com o cliente. A empresa SH Formas, 

Andaimes e Escoramentos LTDA, a partir do programa de gestão global SICLO 

(Sistema de Controle de Locações), já realiza várias ações para gerir os contratos de 

locação. Mas, com o intuito de aperfeiçoar os resultados, está estudando a 

viabilidade de incluir dois novos processos para os colaboradores da área comercial, 

que são a inclusão de agenda para controlar as ações das visitas aos clientes e 

informar datas importantes de retorno, modificando o formato do registro de visitas e 

geração de dados a partir do mesmo – Informação Comercial Relevante – ICR e a 

Apresentação dos relatórios comerciais de cada supervisor de contrato de forma 

mais visual e prática, incluindo gráficos comparativos para que ações de curto e 

médio prazo sejam tomadas com mais respaldo e assertividade. Para isso, será 

criada uma equipe responsável por estas alterações. Os mesmos irão tratar de todas 

as informações necessárias para as modificações no sistema já utilizado (SICLO) 

tomando como base de trabalho a técnica das oito etapas de Madruga (2010) para 

implementar o CRM. A finalidade destas alterações é atualizar o processo de 

tratamento das informações criando a partir disso um diferencial competitivo perante 

os demais concorrentes. 
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ABSTRACT 

 

 This work has as study subject the implementation of CRM techniques 

(Customer Relationship Management) in the treatment process of information 

obtained in the customer relationship. The company SH shapes, Scaffolding and 

Shoring LTDA, from global management program shekel (Leases Control System), 

already performs various actions to manage lease contracts. But, in order to improve 

the results, it is studying the feasibility of including two new processes for employees 

of the commercial area, which are the inclusion agenda to control the actions of 

customer visits and inform important dates of return, changing the format registration 

visits and generating data from the same - commercial Material Information - ICR and 

presentation of business reports for each contract supervisor more visual and 

practical way, including comparison charts for short and medium-term actions to be 

taken with more support and assertiveness. For this, a team responsible for these 

changes will be created. They will deal with all the information required for changes 

to the system already used (shekel) taking as a basis the technique of the eight steps 

of Madruga (2010) to implement CRM. The purpose of these amendments is to 

update the treatment process information creating from it a competitive edge against 

other competitors. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

Com o intuito de aprimorar o tratamento de dados registrados SH Formas, 

Andaimes e Escoramentos Ltda – líder no fornecimento de equipamentos para a 

construção civil – tem o objetivo de implantar o sistema de CRM (Costumer 

Relationship Management) em seu programa de gestão de processos SICLO 

(Sistema de Controle de Locações). 

Tem-se verificado que parte das informações captadas em reuniões com os 

clientes ficavam registradas no sistema, porém, era de responsabilidade do 

colaborador que esteve com o cliente tomar as ações no momento correto para 

gerar frutos a partir dos dados coletados. Com isso, a partir da teoria do CRM será 

implantada uma melhoria no sistema já utilizado pela equipe para que estas 

informações se tornem públicas e acessíveis a todos os interessados. 

Além disso, também será realizado um aperfeiçoamento nos relatórios 

comerciais utilizados nas reuniões quinzenais entre supervisor e gerente de unidade. 

O obetivo é tornar as decisões tomadas em curto e médio prazo mais assertivas, 

vislumbrando um melhor acompanhamento no desenvolvimento das ações do 

colaborador. 

Para estas ações foi elaborado um cronograma de trabalho que indicará todas 

as atividades que deverão ser realizadas pelos colaboradores envolvidos. Pode-se 

verificar que o custo para a implantação deste processo será nulo, tendo em vista 

que o mesmo será executado por colaboradores da empresa dentro do seu horário 

de trabalho. Inicialmente o treinamento dos demais envolvidos será realizado via 

internet, sem necessidade de despesas adicionais à empresa, além das que já são 

contabilizados normalmente. 

Verifica-se que este será um procedimento simples a ser implantado nos 

processos da empresa, que não irá gerar custos e tende a organizar as ações 

tomadas pela equipe. 

É visível que principalmente no momento atual em que o mercado da 

construção civil se encontra, aperfeiçoar processos para gerar mais resultados é 

imprescindível para o sucesso de uma corporação.   
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2. DESCRIÇÃO GERAL 

 

2.1 A SH  

 Fundada em 1969 no Rio de Janeiro – RJ e, segundo a revista Pini,  

atualmente líder no fornecimento de formas para concreto, andaimes e 

escoramentos metálicos no Brasil, a SH disponibiliza seus sistemas para locação e 

venda, através de onze unidades nacionais, além de uma fábrica situada em Campo 

Grande – RJ e uma unidade em Bogotá, na Colômbia. (SH, 2016)Nos últimos anos, 

a SH tem investido na informatização dos sistemas de relacionamento com o cliente. 

Hoje, é a única empresa de sua especialidade a possuir um sistema de logística que 

planeja e controla o fluxo e armazenagem dos equipamentos, reduzindo 

significativamente o tempo requerido para o atendimento, e a oferecer aos seus 

clientes um serviço de consulta ao contrato via internet – o SH online. (SH, 2016) 

A arquitetura das unidades de locação da SH é composta em suma por seis 

setores principais, sendo eles os setores de Projetos, Assistência Técnica, 

Comercial, Logística, Manutenção e Administrativo. Todos são interligados e 

diretamente dependentes um do outro para que o processo seja realizado e 

concluído da forma correta. Este trabalho será focado no relacionamento do setor 

Comercial com o cliente. 

2.2 SITUAÇÃO ATUAL 

Uma das funções de um supervisor comercial é manter estreito 

relacionamento com o cliente, estando constantemente em contato com o mesmo. 

É importante salientar que quando se diz cliente, trata-se do colaborador da 

construtora e/ou empreiteira na qual se fornece equipamentos e soluções de 

engenharia por meio de um contrato de locação. É de suma importância que o 

relacionamento seja realizado com todas as classes do organograma do cliente, isto 

é, desde os níveis hierárquicos mais altos, como diretores, até níveis de produção, 

como engenheiros residentes e mestres de obra. 
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Atualmente, todas as visitas de relacionamento que são realizadas são 

registradas no SICLO (Sistema de Controle de Locações), programa desenvolvido 

pela empresa para gerir toda a cadeia de processos da companhia. 

Como pode ser visto na figura abaixo, todas as visitas dos supervisores de 

contrato da SH aos seus clientes devem ser registradas, contemplando informações 

como: qual é o cliente, data da reunião, qual a pessoa com quem conversou, sua 

função e observações. 

Figura 1 - Registro de visita ao cliente no Siclo. 

Fonte: O autor (2016) 

 

O item “observações” é o principal campo deste relatório, pois é neste espaço 

que será informado o assunto da reunião, decisões tomadas e informações 

passadas pelo cliente. Hoje esta é a ferramenta mais importante para registrar o 

contato com o principal stakeholder, porém, pode-se verificar que a mesma é muito 

abrangente, já que o foco principal é obter informações relevantes e transformá-las 

em ações futuras que gerem frutos, como por exemplo, contratos de novas obras. 

Porém o que ocorre atualmente é que a qualidade da ação futura que será 

gerada está diretamente ligada à qualidade e quantidade de informações que são 
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registradas no relatório e principalmente se o responsável por este registro irá seguir 

a diante para efetivá-lo. 

Para elucidar esta ação, segue um exemplo de como a ação pode se perder 

facilmente: 

 Registro de observação: 

 “Fui na sede da Construtora Alfabeta Construções Ltda e o 

coordenador de obras, Engo Luis Carlos, me informou que irá iniciar a 

construção de uma edificação comercial de 25 pavimentos e 22.000m². Os 

projetos estruturais estarão finalizados em 20 dias e as obras iniciarão em 3 

meses”. 

 

Neste exemplo, no processo atual ficaria totalmente a cargo do colaborador 

assumir a responsabilidade de entrar em contato com o coordenador de obras no 

prazo de 20 dias para solicitar o envio dos projetos do empreendimento que será 

iniciado em 90 dias. Isso pode facilmente gerar perda das informações, tendo em 

vista que o mesmo pode esquecer-se de entrar em contato ou perder o prazo e 

quando tomar esta ação pode ser tarde demais. 

Com isso, é de suma importância que haja um melhor desenvolvimento da 

ferramenta que é utilizada ultimamente.  

  

2.3 VISÃO, MISSÃO E VALORES  

 Visão da SH Formas, Andaimes e Escoramentos LTDA: 

A SH será reconhecida como a melhor empresa de locação de equipamentos 

e serviços de engenharia para estruturas. (SH, 2016) 

 Visão da melhora do processo interno de CRM: 

Ser útil no dia-a-dia do setor comercial visando tomadas de decisões mais 

assertivas a partir da informação oferecida pelo cliente, gerando satisfação a todos 

os stakeholders.  
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 Missão da SH Formas, Andaimes e Escoramentos LTDA: 

Oferecer soluções em estrutura e acesso, atendendo com eficiência e 

confiabilidade, gerando valor e admiração. 

A SH poderá atuar, direta ou indiretamente, em todas as fases da cadeia de 

valor de seus clientes. (SH, 2016) 

 Missão da melhora do processo interno de CRM: 

Gerar negócios mais rentáveis para a empresa SH Formas, Andaimes e 

Escoramento LTDA a partir dos resultados nos relatórios aprimorados pelas técnicas 

de CRM adotadas. 

 Valores da SH Formas, Andaimes e Escoramentos LTDA: 

Ao implementarmos nossas estratégias e tentarmos alcançar nossos 

objetivos, somos guiados, em todas as nossas atividades, por valores fundamentais, 

há muito estabelecidos: 

 Vise o lucro  sustentável. Não olhe somente o curto prazo. 

 Seja correto com o cliente. Queremos uma relação boa e 

duradoura com ele. 

 Quanto mais simples melhor. 

 Críticas construtivas são bem-vindas. 

 Ouça, respeite e valorize pessoas, opiniões e ideias. 

 O sucesso de cada um depende do nosso sucesso. 

 Encare e resolva logo os problemas. Não deixe para depois. 

 A humildade é fundamental. Cuidado com o “salto alto”. 

 Você passa mais tempo no trabalho do que em casa, torne-o 

agradável e divertido. 

 Aprenda sempre. 

 Os Valores representam os princípios éticos que devem guiar todas as 

suas ações dentro da SH. Eles são compostos de regras morais que simbolizam os 

atos de seus fundadores, administradores e colaboradores em geral. (SH, 2016) 

 Valores da melhora do processo interno de CRM: 
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Além dos valores da empresa, que se encaixam muito a este projeto, 

podemos considerar também: 

 Facilitar o registro de informações; 

 Impedir que informações importantes se percam durante o 

processo; 

 Tornar os relatórios mais visuais, práticos e incluir informações 

importantes. 

2.4 VANTAGENS COMPETITIVAS 

Com o registro mais completo e detalhado das informações que são colhidas 

com o cliente nas reuniões, acredita-se que os relatórios que serão gerados se 

tornarão mais ricos e os colaboradores que o utilizarem terão maior embasamento 

para tomar decisões no momento do orçamento, fechamento de contrato ou 

qualquer outra definição importante. 

A partir da melhora dos resultados gerados nos relatórios, a empresa quer 

proporcionar economia de energia – já que as informações estarão mais acessíveis 

a todos os envolvidos, agilidade no retorno ao cliente com questionamentos 

pertinentes e satisfação aos stakeholders, isto é,  todos os envolvidos no processo 

direta ou indiretamente. É possível enfatizar o cliente, colaborador e diretoria como 

os principais e mais estratégicos stakeholders. 

2.5 TECNOLOGIA 

Para que seja possível a atualização das entradas e saídas dos relatórios, 

será necessário trabalhar com a teoria do CRM (Costumer Relationship 

Management) sendo incorporada na prática ao sistema desenvolvido pela empresa 

que faz a gestão de todos os processos internos, o SICLO (Sistema de Controle de 

Locações). 

É no SICLO que estes relatórios são registrados e será necessário contar 

com a equipe de Tecnologia da Informação (TI) da empresa para que os 

responsáveis pelo desenvolvimento altere a interface do programa, compile e gere 

os resultados previstos neste trabalho. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

3.1 MERCADO ATUAL 

Com a atual crise política e econômica do país, o mercado da construção civil 

reduziu seu crescimento em 7,6% no ano de 2015 em relação a 2014. Na tabela 

abaixo pode ser visto que este foi o pior resultado dentro os três principais pilares da 

economia brasileira e a maior redução dos últimos 13 anos (em 2003 índice foi de     

-8,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior).  

Tabela 1 - Taxa de variação – Setores e construção civil 

 

Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais (2016) 

 

É nítido que esta desaceleração continua presente em 2016, reflexo direto 

disso são os investimentos na construção civil diminuindo e as construtoras 

executando cada vez menos obras e em menor escala. Consequentemente, com as 

obras diminuindo, a quantidade de contratos sendo executados e o valor de 

faturamento das unidades da companhia também são reduzidas. 

Assim, acredita-se que mais do que nunca este é momento de redobrar as 

forças e agir agressivamente para que possamos ser contratados em todas as 

em (%)

TRIMESTRE Indústria Construção Civil Agropecuária Serviços

2013

1º TRIMESTRE (1,6) 1,0 21,7 2,9

2º TRIMESTRE 4,3 7,8 10,3 3,2

3º TRIMESTRE 2,9 5,5 (2,7) 2,7

4º TRIMESTRE 3,0 3,6 3,8 2,2

ACUM. 4 TRIM. 2,2 4,5 8,4 2,8

2014

1º TRIMESTRE 4,6 9,0 6,2 2,2

2º TRIMESTRE (2,7) (1,7) (0,6) (0,0)

3º TRIMESTRE (2,9) (7,6) 0,3 (0,3)

4º TRIMESTRE (2,1) (2,2) 2,2 (0,3)

ACUM. 4 TRIM. (0,9) (0,9) 2,1 0,4

2015

1º TRIMESTRE (4,4) (8,3) 5,4 (1,4)

2º TRIMESTRE (5,7) (10,6) 2,2 (1,8)

3º TRIMESTRE (6,7) (6,3) (2,0) (2,9)

4º TRIMESTRE (8,0) (5,2) 0,6 (4,4)

ACUM. 4 TRIM. (6,2) (7,6) 1,8 (2,7)

2016

1º TRIMESTRE (7,3) (6,2) (3,7) (3,7)

ACUM. 4 TRIM. (6,9) (7,1) (1,0) (3,2)

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e Acumulada em 4 trimestres
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oportunidades que surgirem. O intuito é que a revisão nos relatórios comerciais no 

qual este trabalho está propondo executar seja uma força extra para a equipe 

comercial, pois se tem a finalidade de tornar a tomada de decisão mais palpável já 

que a entrada de informação no sistema será mais assertiva e irá gerar mais 

resultados. 
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4. OFERTA 

 

4.1 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Para tratarmos deste assunto, iremos focar na base do marketing, visando 

explanar sobre o composto de marketing, Kotler o define como “o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado 

alvo”. Os 4 Ps do marketing são: Produto, Preço, Promoção e Praça. Cada uma 

dessas quatro variáveis engloba várias atividades, sendo que todas em conjunto 

buscam atingir o mercado alvo. (KOTLER, 2000) 

A seguir iremos tratar de cada um dos pontos que definem o composto de 

marketing envolvendo os tópicos ao tema desenvolvido neste trabalho: 

 Produto: O produto que ser criado é a otimização e melhoria de 

um serviço que já foi desenvolvido pela empresa. O serviço consiste no 

aperfeiçoamento do tratamento dos dados dos clientes e a forma que os 

mesmos são apresentados nos relatórios que são gerados. 

 Preço: Como neste caso o desenvolvimento do serviço se dará 

pela equipe de tecnologia da informação (TI) da empresa orientada pelos 

autores do projeto com público-alvo os colaboradores da área comercial, o 

resultado deste trabalho não será comercializado, logo não haverá preço a ser 

discutido. 

 Promoção: Após a implantação efetiva das alterações no Sistema 

de Controle de Locações (SICLO), a divulgação será feita a partir de canais 

internos, como comunicados por e-mail, jornal de circulação entre unidades 

(Perfil SH) e se necessário treinamentos presenciais ou não para 

apresentação da nova ferramenta.  

 Praça: Inicialmente, enquanto o programa estiver em período de 

teste, será liberado para utilização em duas das doze unidades de locação, 

sendo estas Curitiba/PR e Belém/PA. Passado o período de testes e ajustes e 

aprovada a modificação no sistema, a atualização do SICLO estará disponível 

para todas as unidades do Brasil e exterior. 
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4.2 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta que auxilia no estudo do ambiente 

interno e externo da empresa sobre um assunto específico a ser estudado. Isto se 

dá por meio da identificação e análise dos pontos fortes e fracos da organização e 

das oportunidades e ameaças do meio externo às quais ela está exposta. Esse 

método se mostra bastante eficaz na identificação dos fatores que influenciam no 

funcionamento da organização fornecendo informações bastante úteis no processo 

de planejamento estratégico. (FARIA, 2016)  

Figura 2- Análise Swot 

Fonte: O autor (2016) 

    

 

  

Forças 

•Maior assertividade na tomada de decisão; 

•Agir dentro do "time" informado pelo cliente; 

•Ter visão macro dos números e expectativas do setor 
comercial; 

•Descentralizar as informações, evitando risco de perdê-las. 

Fraquezas 

•Risco da equipe não "comprar" a ideia e a ferramenta 
não ser utilizada; 

•Risco da ferramenta não ser tão eficaz quanto se 
espera. 

Oportunidades 

•Melhora do mercado da construção civil, aumentando 
o volume de obras  a serem executadas; 

•Clientes contribuírem cada vez mais  com informações 
mais detalhadas e precisas. 

Ameaças 

•Questão externa a empresa que impeça a efetivação 
deste projeto. 
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5. PLANO OPERACIONAL 

 

5.1 SOLUÇÃO ENCONTRADA 

Com o intuito de tornar mais efetiva e eficaz a tomada de decisão a partir das 

informações colhidas com o cliente, é importante que haja um mecanismo dentro do 

sistema SICLO hoje utilizado que registre todas as informações e dê feedbacks para 

que a ação seja feita no momento correto.  

Foi possível perceber que a falha no atual formato estava na falta de 

tratamento das informações captadas com o cliente e na deficiência de retorno pelo 

sistema SICLO quanto às informações que lá eram salvas. Com isso, pesquisando 

nas bibliografias, verificou-se em suma que o ponto falho a ser desenvolvido é a 

gestão da informação, e isso poderia ser mais bem aproveitado com o 

aperfeiçoamento do CRM (Costumer Relationship Management) hoje feito pela 

empresa. 

5.1.1 DEFINIÇÃO DE CRM  

Para Bose (2002), em seu livro Customer relationship management: key 

components for IT success, industrial management & data systems, o CRM é a 

integração de tecnologia e processos de negócios, usada para satisfazer as 

necessidades dos clientes durante qualquer interação. Especificamente, CRM 

envolve aquisição, análise e uso do conhecimento de clientes para venda mais 

eficiente de produtos e serviços. 

Em outra boa definição de CRM (ou Gestão do Relacionamento com o 

Cliente, em português), Paulillo (2016) diz que se trata de uma abordagem que 

coloca o cliente como principal foco dos processos de negócio, com o intuito de 

perceber e antecipar suas necessidades para então atendê-las da melhor forma. Na 

verdade, CRM em sua essência é uma estratégia de negócio com o foco no cliente. 

Ou seja, as ações da empresa ficam voltadas para as necessidades dos clientes, ao 

invés dos próprios produtos.  
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Já Madruga (2010), credita que é imprescindível que haja a tecnologia de um 

banco de dados eficaz a serviço do relacionamento com o cliente. Com a 

implementação deste, dentre outros fatores é importante destacar algumas 

vantagens: 

 Quanto à consulta, o tempo de resposta é muito menor; 

 O esforço braçal diminui e as horas gastas em procura também; 

 Os fluxos se tornam correntes com as informações entrando e 

saindo e sendo atualizadas constantemente; 

 Aumenta a segurança da informação, pois apenas aqueles que 

tiverem permissão poderão acessá-las; 

 Permite que haja um compartilhamento das informações; 

 Evita a informação redundante, ou seja, informação duplicada, 

otimizando o uso da memória; 

 Melhora as perspectivas de desenvolvimento de novos sistemas, 

permitindo a construção de modelos de dados e informações que retratem o 

ambiente onde estes são gerados, coletados e aplicados numa organização. 

Madruga (2010), também estabelece as oito prioridades da tecnologia de 

banco de dados: 

1- Informações do relacionamento com clientes devem ser 

condensadas e distribuídas por toda organização;  

2- Integração das informações essenciais que gerem diferenciais 

competitivos;  

3- Compartilhamento de conhecimento entre diversas áreas da 

companhia em tempo real;  

4- Alto nível de atualização das informações para gerar confiança 

por parte do usuário;  

5- Foco na geração de valor para o cliente. A empresa captura, 

registra e aprende com as necessidades dos clientes;  

6- Suporte à decisão de vários níveis da organização: de atendentes 

ao presidente;  
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7- O feedback das ações deve retornar ao cadastro em tempo real e 

fornecer informações estratégicas para futuras campanhas;  

8- Os múltiplos pontos de contato com o cliente são usuários da 

tecnologia do banco de dados e ao mesmo tempo são fornecedores de 

informações valiosas.  

Essas prioridades se balizam em elementos cruciais na definição de que este 

banco deve ser organizado, tendo-se um rápido acesso aos dados registrados.  

Swift (2001) afirma que com o CRM (Gestão de Relacionamento com o 

Cliente) é possível saber quem são os clientes e definir os melhores, estimular suas 

compras e saber o que eles não vão comprar, ou seja, conhecer suas preferências e 

torná-los leais, permitindo ainda definir os aspectos que os caracterizam como 

grandes ou lucrativos, predizer o que eles podem ou irão comprar no futuro e desta 

forma reter os melhores clientes por muitos anos. 

5.1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO CRM 

São nítidas as vantagens que podem ser geradas com a implantação e 

melhoria contínua do CRM dentro dos processos da empresa. 

Com isso, diante de uma enorme gama de tópicos que o CRM influencia, 

iremos tomar como foco os seguintes pontos para melhoria: 

1. Formato do registro de visitas e geração de dados a partir do 

mesmo – Informação Comercial Relevante - ICR; 

2. Apresentação dos relatórios comerciais de cada supervisor de 

contrato de forma mais visual e prática; 

5.1.2.1 Oito etapas para implementar o CRM 

Para isso iremos utilizar a técnica das oito etapas para implementar o CRM, 

segundo Madruga (2010), os maiores benefícios de se trabalhar assim são:  

 Redução de tempo de implementação; 

 Redução de custos com o projeto;  

 Maior satisfação do usuário.  

As etapas decisivas para a implementação de sucesso do CRM são 

apresentadas na figura abaixo e melhor descritas a seguir.  
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Figura 3 - Oito etapas para implementação de solução CRM 

Fonte: O autor (2016) 

 

o 1- Planejamento para implementação: 

O responsável pelo projeto deve cuidar do planejamento de aspectos 

estratégicos. Nesta etapa devem-se prospectar pessoas para o projeto, formar 

equipe, confeccionar cronograma inicial, definir local físico e revalidar o sponsor 

(patrocinador) do projeto. (Madruga, 2010) 

o 2- Treinamento dos recursos internos: 

Nesta etapa treinam-se previamente os recursos de TI e apenas alguns 

usuários-chaves como forma de garantir que serão participativos e colaborativos 

durante a fase de implementação. Acontecem dois tipo de capacitação, os 

workshops estratégicos realizados por consultoria especializada e os treinamentos 

ministrados pela empresa implementadora. (Madruga, 2010) 

o 3- Design e análise da solução: 

Na fase de Design e análise da solução são realizadas reuniões com o 

usuário final, definição de detalhes, definição de telas de trabalho, criação de 

processos e fluxos de informação (workflow), carga de dados no sistema, definição 

dos relatórios. Esta é a fase de descoberta, em que os objetivos, benefícios e 

1- Planejamento para 
implementação 

2- Treinamento dos 
recursos internos 

3- Design e análise da 
solução 

4- Construção da 
solução 

5- Treinamento do 
usuário final 

6- Teste e homologação 

7- Produção 

8- Acompanhamento e 
relatório 
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estratégias, que não estavam evidentes no início do projeto, aparecem agora com 

mais vigor. É nesta etapa que a equipe de projetos descobre novas necessidades e 

dificuldades. O objetivo é descobrir fatos e ações existentes nas áreas da empresa 

que adquiriu o CRM. (Madruga, 2010) 

o 4- Construção da solução: 

A partir do que foi aprovado na etapa anterior, se inicia a customização de 

relatórios gerenciais, novos campos de qualificação do contato, rotinas de 

retaguarda operacional (back-office) e programação de atividades. Nesta fase é 

necessário que a equipe de projeto realize diversas tarefas, como: customização dos 

processos internos do CRM e designação automática, isto é, roteamento da 

informação certa para o colaborador certo. Na fase de configuração, é realizada a 

carga dos dados no CRM, bem como a definição dos campos de dados necessários 

para o relacionamento com clientes. (Madruga, 2010) 

o 5- Treinamento do usuário final: 

Trata-se de uma das fases mais importantes, pois, até então, o usuário 

apenas participou do teste do CRM e não tem uma ideia clara de como será o seu 

trabalho com o novo sistema. O treinamento reflete tudo que está aprovado e ocorre 

normalmente com dedicação total. (Madruga, 2010) 

o 6- Teste e homologação do que foi construído: 

O principal objetivo da fase de teste homologação é validar junto ao usuário 

se as entregas estão de acordo com o projeto. Os fabricantes de CRM recomendam 

que a validação ocorra antes do final do projeto, pois pequenas aprovações ao longo 

do mesmo podem economizar tempo e recursos. (Madruga, 2010) 

o 7- Fase de produção: 

Nesta etapa a empresa já opera a solução. Rotinas de backup são realizadas 

para garantir a segurança dos dados e rotinas de sobreaviso para contingencias são 

criadas. Nesta fase, há o desenvolvimento de usuários-chaves para verificar se algo 

foi esquecido, se algum dado foi perdido e se os acessos aos usuários comuns 

estão liberados. (Madruga, 2010) 

o 8- Acompanhamento da produção e relatório final: 

Durante esta fase ocorre o ajuste da performance do sistema quanto ao 

tempo de resposta, verificação de tabelas de dados quanto à consistência e 

verificação da capacidade tecnológica em suportar a pressão das transações diárias. 
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Nesta fase, a equipe de suporte pós-implementação já está operando para 

solucionar dúvidas dos usuários. O relatório final tem como objetivo a melhoria 

contínua da aplicação de CRM. (Madruga, 2010) 

5.1.2.2 Aplicação das oito etapas para implementar o CRM 

Depois da teoria do CRM explanada, serão implementadas as oito etapas no 

nosso processo propriamente dito: 

Figura 4 - Execução das oito etapas para implementação de solução CRM no SICLO 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

1- Planejamento para implementação: 

 - Escolha da equipe e definição dos principais tópicos a serem 

desenvolvidos:  

Este estudo partiu de um plano de ação que engloba várias atividades que 

estão sendo executadas durante todo o ano de 2016. O plano será desenvolvido por 

8- Acompanhamento e relatório 

Sanar dúvidas dos colaboradores e verificar o quão proveitosa foi a alteração. 

7- Produção 

Utilizar as alterações efetivamente. 

6- Teste e homologação 

Alterar o SICLO e identificar possíveis falhas. 

5- Treinamento do usuário final 

Identificar as alterações para os colaboradores. 

4- Construção da solução 

Esboçar a solução e como esta deverá ser implementada. 

3- Design e análise da solução 

Verificação dos pontos a serem desenvolvidos. 

2- Treinamento dos recursos internos 

Preparação da equipe para iniciar o projeto. 

1- Planejamento para implementação 

Escolha da equipe e definição dos principais tópicos a serem desenvolvidos. 
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colaboradores do nível de gerência e diretoria. Com o intuito de agregar teoria à 

prática, a autora convidada a participar da execução desta atividade. Com isso, a 

equipe propriamente dita é composta pelo diretor regional responsável eng. Gerson 

Willian e pela autora, supervisora comercial eng. Fernanda Cardoso. Inicialmente o 

time ficou responsável por desenvolver todo o contexto da ideia para posteriormente 

apresentá-la à equipe de TI da empresa que colocará a solução em prática. 

 O cronograma foi dividido em duas macro etapas:  

 - Dezembro/2015 a Junho/2016 – Análise e definição do modelo a ser 

adotado. 

 - Julho/2016 a Dezembro/2016 – Operacionalização do modelo, com 

implantação inicial nas unidades piloto (Curitiba/PR e Belém/PA), avaliação dos 

resultados, adequação de falhas e posterior implantação a nível nacional e 

internacional. 

 Inicialmente, o local de trabalho da equipe de desenvolvimento será a 

unidade de Curitiba/PR. Posteriormente entrará no processo a equipe de TI situada 

na matriz no Rio de Janeiro/RJ e no momento dos testes, os colaboradores da área 

comercial de Belém/PA também serão inclusos. 

 Com relação ao sponsor, não estão previstos custos consideráveis para 

este projeto. Logo, qualquer despesa que seja necessária para a implementação 

será de responsabilidade da própria empresa. 

2- Treinamento dos recursos internos: 

  - Preparação da equipe para iniciar o projeto:  

Para este projeto não houve necessidade de treinamento da equipe, tendo 

em vista que estamos trabalhando na melhoria de um programa implantado na 

empresa há bastante tempo.  

3 e 4- Design e análise da solução / Construção da solução: 

  - Verificação dos pontos a serem desenvolvidos / Esboçar a 

solução e como esta deverá ser implementada:  

As etapas 3 e 4 foram unidas pois uma é diretamente dependente da outra e 

ambas devem acontecer simultaneamente. 

Trata-se da principal fase do projeto, pois é neste momento que são definidas 

as alterações que serão realizadas e como as mesmas serão efetivadas. 
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5.1.2.2.1 Definição dos pontos de melhoria do sistema 

Nesta etapa foram definidos os pontos de melhoria no sistema: 

i. Formato do registro de visitas e geração de dados a partir do 

mesmo – Informação Comercial Relevante - ICR: 

Neste caso, serão incluídos campos para melhor aproveitamento das 

informações que são passadas pelo cliente. Verificamos abaixo um exemplo fictício 

que elucida a forma que as visitas são registradas atualmente. 

 

Figura 5 - Atual formato de registro de visitas 

Fonte: SICLO (2016) 

 

Como já explanado anteriormente, com o registro desta forma, em formato de 

texto, fica totalmente a cargo da pessoa responsável pela anotação continuar o 

processo.  Como neste exemplo que foi apresentado no inicio desta dissertação, 

“entrar em contato com o Eng. Luiz Carlos em 20 dias para solicitar o envio dos 

projetos e realizar o acompanhamento do início das obras nos próximos meses”. 

Trabalhando desta forma, é nítido que há um risco desta informação se perder. 

Com isso, a ideia é incluir um campo com o nome “ME LEMBRE!”, onde a 

pessoa clicando neste campo poderá informar até cinco datas e ao lado descrever 

brevemente o assunto. Assim, nas datas informadas, o sistema irá automaticamente 

enviar um e-mail para o colaborador que registrou a informação e seu supervisor, 
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informando o assunto referente à data e abaixo todo o relato que foi salvo no item 

“OBSERVAÇÃO”. Para este exemplo que estamos trabalhando, o sistema enviaria 

para colaborador que registrou a visita e para seus supervisores dois e-mails: 

 - E-mail 01:  

  Data de envio: 21/06/2016 (20 dias após o registro)  

  Assunto: Solicitar novos projetos da Construtora Alfabeta  

  Descrição do e-mail: “No dia 01/06/2016 você criou um lembrete 

para a seguinte visita efetuada à construtora ALFABETA LTDA: O coordenador de 

obras, Eng. Luis Carlos me informou que irá iniciar a construção de uma edificação 

comercial de 25 pavimentos e 22.000m². Os projetos estruturais estarão finalizados 

em 20 dias e as obras iniciarão em três meses”. 

 

 - E-mail 02:  

  Data de envio: 01/09/2016 (3 meses após o registro)  

  Assunto: Inicio da nova obra da Construtora Alfabeta  

  Descrição do e-mail: “No dia 01/06/2016 você criou um lembrete 

para a seguinte visita efetuada à construtora ALFABETA LTDA: O coordenador de 

obras, Eng. Luis Carlos me informou que irá iniciar a construção de uma edificação 

comercial de 25 pavimentos e 22.000m². Os projetos estruturais estarão finalizados 

em 20 dias e as obras iniciarão em três meses”. 

 

Desta forma a informação e principalmente os prazos e cronogramas não se 

perderão. Aumentando o poder da equipe comercial e facilitando a programação de 

suas ações. 

 

ii. Apresentação dos relatórios comerciais de cada supervisor de 

contrato de forma mais visual e prática; 

Uma das principais ações de interação do supervisor de contratos com o 

gerente da unidade é a execução de uma reunião de planejamento que acontece 

quinzenalmente. O intuito desta reunião é alinhar as principais ações do supervisor 

de contratos nas próximas duas semanas, principalmente verificar o andamento das 

propostas de contratação que estão em aberto e apontar as principais ações a 
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serem tomadas dentro do próximo período. Abaixo segue um modelo do relatório 

atual que o sistema gera para a execução desta reunião.  
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Figura 6 - Folha 01 de 03 do relatório de reunião quinzenal 

Fonte: SICLO (2016) 
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Figura 7 - Folha 02 de 03 do relatório de reunião quinzenal 

Fonte: SICLO (2016) 
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Figura 8 - Folha 03 de 03 do relatório de reunião quinzenal 

 

Fonte: SICLO (2016) 
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O formato atual do relatório é bom e satisfaz a necessidade dos envolvidos 

na reunião quinzenal, que é verificar quais as ações importantes a serem tomadas 

durante os próximos dias e verificar as ações executadas durante a quinzena 

passada. Porém, pode-se verificar que este relatório pode se tornar mais rico, com 

mais informações que auxiliem na tomada de decisão. 

Abaixo é possível listar as informações que poderiam ser incluídas para 

aprimorar o relatório, a reunião e consequentemente a tomada de decisão: 

 - Inserir as ações que serão geradas a partir da modificação do registro 

de visitas, citado acima. Com isso, além do e-mail automático que o sistema enviar 

na data solicitada, no início da quinzena o supervisor de contratos e gerente da 

unidade saberá quais serão as ações a serem tomadas dentro do período e que 

foram geradas a partir das visitas aos clientes que foram feitas anteriormente; 

 - Adicionar gráficos que contenham informações das últimas quinzenas 

para que seja fácil e rápido de verificar o desenvolvimento do colaborador a partir de 

suas propostas de locação geradas e outros dados. Seguem abaixo dois modelos 

fictícios de gráficos a serem implantados: 

Figura 9 - Modelo de gráfico de proposta por status – Quinzena atual

 

Fonte: O autor (2016) 
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No modelo apresentado na página anterior são informados números 

importantes para o acompanhamento do desenvolvimento do colaborador. Todas 

essas informações são cadastradas no sistema SICLO, onde o software compila as 

mesmas e as apresenta neste resumo.  

É importante explicar o significado de cada um dos itens que são mensurados 

no gráfico: 

 - Proposta emitida: É a relação de propostas de locação de 

equipamentos que foram entregues neste período aos clientes e estão em 

negociação para fechamento de contrato. 

 - Proposta não emitida: Se refere à quantidade de solicitações de 

orçamentos que ainda não foram entregues. Isto pode ocorrer por diversos motivos, 

como por exemplo, a espera de alguma informação que o cliente deve passar para 

efetivarmos a solução ou simplesmente porque a equipe está trabalhando no 

projeto/proposta para entregar ao cliente. 

 - Proposta perdida: São as propostas que foram entregues, mas a 

contratação não foi efetivada. 

 - Obra encerrada: Se trata dos contratos que se efetivaram e foram 

finalizados dentro do período que está sendo estudado. 

 - Contrato fechado no período: Como o próprio nome já diz, é a relação 

de contrato que foram fechados com o cliente dentro do período analisado. 

 - Contrato fechado incluindo períodos anteriores: Mesmo conceito do 

item acima, porém, além de incluir os contratos fechados recentemente, também 

contabiliza todos os contratos vigentes no momento. 
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Figura 10 - Modelo de gráfico de proposta por status correlacionando com períodos anteriores 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

O gráfico acima é um compilado das mesmas informações do gráfico 

apresentado anteriormente, porém, o conceito deste formato é poder correlacionar o 

período atual com os dois últimos períodos, onde o intuito é averiguar a evolução do 

supervisor de contratos durante o tempo. 

 5- Treinamento do usuário final: 

  - Identificar as alterações para os colaboradores: 

O treinamento poderá ser realizado pessoalmente ou por meio eletrônico. 

Como os usuários a serem treinados estão distribuídos em todo o território nacional 

e na Colômbia, acredita-se que não seja viável economicamente o deslocamento 

dos colaboradores para receberem este treinamento presencialmente. Se coincidir 

com algum outro treinamento, é válido que o mesmo seja feito desta forma, caso 

contrário, é possível que o mesmo seja feito por meio escrito em um informativo que 

será enviado por e-mail para todos os interessados, ou estas explicações podem ser 

feitas em tempo real por vídeo conferencia, caso haja necessidade. 

 6- Teste e homologação: 

  - Alterar o SICLO e identificar possíveis falhas: 
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Esta alteração no sistema ficará em período de testes por cerca de um mês 

para verificar e efetuar os ajustes necessários. Neste momento estará envolvida 

somente a equipe comercial das unidades de Curitiba/PR e Belém/PA e a equipe de 

TI sediada no Rio de Janeiro/PR. 

 7- Produção: 

  - Utilizar as alterações efetivamente: 

Neste momento, a alteração será liberada para os colaboradores de todas as 

unidades, onde será necessário que seja realizado o download da nova versão do 

sistema. Assim, todos terão acesso à ferramenta, ao manual de como utilizá-la e a 

uma breve introdução do motivo da modificação. 

 8- Acompanhamento e relatório: 

  - Sanar as dúvidas dos colaboradores e verificar o quão 

proveitosa foi a alteração: 

Após a implementação do sistema, é normal que surjam dúvidas dos 

usuários, com isso, é importante que haja um responsável por verificar estas 

questões e dar todo o suporte necessário para que todos utilizem a ferramenta da 

melhor forma possível.  

Passando-se quatro meses de uso do método, será averiguado pela equipe 

de desenvolvimento se com a alteração das tratativas dos dados houve alteração no 

desenvolvimento da equipe. Para isso será verificada a quantidade de informações 

que foram registradas junto das visitas de rotina, a quantidade de propostas de 

locação e contratos que foram efetivados a partir destes dados. 

5.1.2.3 Cronograma de implementação do CRM  

Tabela 2 - Cronograma de implementação do CRM 

Fonte: O autor (2016) 

 

dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17

1- Planejamento para implementação

2- Treinamento dos recursos internos

3- Design  e análise da solução

4- Construção da solução

5- Treinamento do usuário final

6- Teste e homologação

7- Produção

8- Acompanhamento e relatório

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CRM
PERÍODO

ATIVIDADE
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O cronograma apresentado na página anterior foi desenvolvido com o intuito 

de temporizar cada uma das atividades. Como pode ser visto, as atividades 3 e 4 

são realizadas concomitantemente e tiveram o maior período, pois acredita-se que 

são as principais etapas que devem ser desenvolvidas para que haja sucesso no 

processo. 

Já a etapa 2 não foi representada durante o tempo pois, como já explicado 

anteriormente, acredita-se que não há necessidade da execução da mesma. Com 

relação às fases 5 e 6, as mesmas foram invertidas durante o ciclo para facilitar o 

processo, já que será mais prático primeiramente testar as alterações previstas para 

posteriormente treinar os colaboradores que irão utiliza-la. Também com o intuito de 

facilitar o desenvolvimento, o treinamento e produção propriamente dita serão feitos 

em paralelo, pois como se trata de uma preparação simples e rápida, a mesma será 

mais proveitosa com os funcionários utilizando o sistema já atualizado.  

 



40 

 

6. PLANO FINANCEIRO 

 

 Considerando-se que o intuito deste trabalho é o aperfeiçoamento de uma 

das interfaces do principal software utilizado pela empresa, não haverá um plano 

financeiro propriamente dito, tendo em vista que não haverá fluxo de caixa sendo 

provido diretamente desta alteração. 

O trabalho está sendo realizado por colaboradores da empresa, o que não 

gera custos adicionais além dos que já são contabilizados. 

Porventura, caso seja optado pelo treinamento presencial dos colaboradores, 

haverá a necessidade de lidar com custos de passagem, hospedagem, alimentação 

e locação do espaço onde será realizado o treinamento. Mas, como explanado 

anteriormente, se esta opção for aceita, haverá mais treinamentos de outros 

assuntos além do explanado nesta dissertação, com isso, o custo será dissolvido 

entre este e outros projetos. 

Espera-se que com estas melhorias sejam provocados indiretamente mais 

fechamentos de contratos e consequentemente mais receita. Porém, não é possível 

contabilizar qual será o acréscimo financeiro que irá ocorrer, tendo em vista que há 

diversas variáveis envolvidas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 O intuito deste trabalho foi agregar conhecimento técnico desenvolvido 

durante a realização do curso de MBA em Gestão Empresarial ao processo de 

aprimoramento e atualização de registro de dados obtidos com os clientes e que 

serão registrados no SICLO, bem como o aprimoramento na gestão e comparação 

de dados apresentados no relatório de visita quinzenal. 

Foi crucial a verificação dos pontos de melhoria do sistema e como a teoria do 

CRM pode auxiliar na tomada de decisão para que os processos se tornassem mais 

completos e gerassem mais resultados. Pode-se conferir que a partir de pequenas e 

assertivas alterações no layout do sistema SICLO é possível tornar a tomada de 

decisão muito mais assertiva. 

Acredita-se que a partir destas alterações e com a utilização das novas 

ferramentas, as reuniões realizadas quinzenalmente entre supervisores e gerentes 

serão muito mais produtivas, tendo em vista que as decisões que deverão ser 

tomadas a curto e médio prazo estarão serão realizadas com mais objetividade e 

clareza. 

Também é importante salientar a função de acompanhamento no 

desenvolvimento do colaborador, podendo realizar comparações entre os resultados 

do período atual com períodos anteriores e até contrastar o rendimento entre 

colaboradores de uma mesma função. 
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