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RESUMO

BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto.  Implantação e Avaliação de Resultados de
Novas Métricas para a Tomada de Decisão Gerencial no Dimensionamento e
Planejamento. 2019. Monografia Curso de MBA em Gestão Empresarial, Instituto
Superior de Administração e Economia, Fundação Getúlio Vargas. Curitiba, 2019.

Este trabalho contempla a implantação e avaliação de resultados após os novos
moldes de mensuração estarem disponíveis para o gerente do departamento, de
forma  a  tomar  uma  decisão  estratégica  de  equipe  com  uma  proximidade  da
realidade mais nítida e transparente. No projeto das novas métricas contempla uma
abordagem de exibição de dados em real-time para a equipe e envio de relatórios
consolidados para o gerente do departamento. Foi realizada também, a criação de
um  ranking de  atendimentos,  elevando  o  percentual  de  atendimentos  de  uma
maneira gradual e uniforme, através dos resultados obtidos com as ferramentas. Por
fim,  com  estas  métricas  mensuradas,  foi  possível  realizar  a  implantação  da
gameficação para os colaboradores do referido departamento. 

Palavras chave: Decisão. Estratégico. Automação. Painel Real-time.



10

ABSTRACT

BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto.  Implementation and Evaluation of Results of
New Metrics for Management Decision Making in Dimensioning and Planning.
2019.  Monografia  Curso  de  MBA  em  Gestão  Empresarial, Instituto  Superior  de
Administração e Economia, Fundação Getúlio Vargas. Curitiba, 2019.

This work contemplates the implementation and evaluation of results after the new
measurement models are available to the department manager, in order to make a
strategic team decision with a clearer and more transparent reality proximity. The
project employed a real-time data display approach to the team and submission of
consolidated reports to the department manager. It was also performed the creation
of a ranking of attendances, increasing the percentage of attendances in a gradual
and uniform way,  through the  results  obtained with  the  tools.  Finally,  with  these
tabulated metrics, it was possible to implement the gamefication for the employees of
that department. 

Keywords: Decision. Strategic. Automation. Real-time dashboard.
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1  INTRODUÇÃO

Novas  tecnologias  emergem com o  propósito  de  facilitar  e  otimizar

tarefas e fluxos de trabalho. Nos tempos contemporâneos, atividades que transpõem

o  universo  da  tecnologia,  avançando  em  novas  funcionalidades  adentro,  são

comumente adotadas pelas empresas. Com isto, os colaboradores que formam o

time dentro da organização, fazem uso destas ferramentas de trabalho como um

repositório de atividades, contendo registros de todas as atividades desenvolvidas

ao longo do processo produtivo.

Destarte,  os  cargos  estratégicos  da  empresa,  tais  como gerentes,

devem possuir  os  conhecimentos  para  extrair  as  informações pertinentes  destes

novos repositórios disponibilizados dentro de cada organização, trabalhando com os

dados  extraídos  e  embasando  decisões,  com o  objetivo  de  traçar  estratégias  e

direcionar toda a cadeia de valor do referido departamento.

Uma das ferramentas utilizadas em diversas organizações é o Private

Automatic Branch Exchange (PABX). Esta central telefônica é o veículo de trabalho

pelo qual empresas de call centers e atendimento telefônico dependem.

Soluções PABX de grandes empresas como Siemens ou Cisco custam

caro,  portanto empresas de menor porte  optam por  construir  sua própria  central

telefônica, e o asterisk1 é uma das soluções bastante difundidas por ser livre de

cobranças.

Partindo deste princípio, a tomada de decisão baseada em princípios

quantitativos  se  faz  necessária,  de  forma  a  mensurar  a  participação  dos

colaboradores  no  cotidiano  da  empresa  na  ferramenta  de  PABX supracitada.  A

problemática a ser resolvida é que não existem relatórios gerenciais que apresentem

as métricas em que cruzam informações dos atendimentos individuais em relação ao

total de atendimentos do departamento. Na busca de uma ferramenta open-source,

ou até mesmo freeware, não foi encontrado algo neste sentido. Ferramentas pagas

não foram consideradas, devido ao custo, uma vez que uma ferramenta sem custo

era fator determinante.

Tendo isto em mente, este projeto foi realizado com o objetivo de gerar:

- relatórios de atendimentos;

- painel real-time;

1 Disponível em https://asterisk.org



15

- informações aos colaboradores sobre o ranking mensal;

- gameficação para os melhores desempenhos individuais.

Assim, propõem-se o desenvolvimento de uma ferramenta que realize

a  leitura  dos  registros  armazenados  no  sistema  do  PABX,  lapidando-os  e

organizando-os de forma clara e, finalmente, apresentado aos stakeholders. 

Os gerentes dos departamentos foram quem definiram as métricas que

seriam colhidas para apresentação nos relatórios. Tomadas de decisões importantes

para cada departamento precisariam ser tomadas com estes novos dados coletados,

tais como:

- contratação ou demissão de colaboradores;

- mudança de horário de trabalho para faixas mais críticas;

- mensurar índices e comparativos entre colaboradores.

Baseado  nos  dados  extraídos,  haverá  o  desenvolvimento  de  um

ranking de  atendimento,  até  para  que  os  colaboradores  consigam visualizar,  de

forma mais clara e objetiva, como estão desempenhando seus atendimentos em

comparação  ao  restante  da  equipe.  Serão  atribuídas  fórmulas  para  cálcular  a

posição de cada colaborador,  pois existem variáveis que podem influenciar,  para

mais ou para menos, a quantidade de atendimento. 

1.1

A empresa deste estudo possui dois níveis de atendimento, separados

em nível 1 e nível 2. Atendimentos com baixa complexidade são tratadas no nível 1

e, caso o chamado demande trabalhos técnicos mais complexos, são devidamente

escalados para o nível 2, o qual assume aquele atendimento. O trabalho é realizado

por  meio  de  um estudo  de  caso  em uma empresa  que  possui  uma equipe  de

atendimento  nível  1  e  outra  equipe  para  atendimento  de  nível  2.  Estes  dois

departamentos  não  possuem  nenhuma  forma  de  mensurar  os  atendimentos

telefônicos atualmente e, portanto, nenhuma tomada de decisão, por parte de seus

gestores, é baseada em algo concreto no que tange estes atendimentos.

1.2
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1.2.1

O trabalho tem por objetivo analisar os impactos da implementação de

relatórios gerenciais em processos de gestão e tomada de decisão em uma empresa

de suporte técnico de servidores.

1.2.2

–

–

–

–

1.3

Com  o  grau  de  importância  das  centrais  de  PABX,  atreladas  à

competitividade das corporações no cenário atual, este tema, abordado sob a ótica

de um ferramenta de extração de dados para relatórios gerenciais e consequente

apoio na tomada de decisão dos gestores,  se faz como diferencial  estratégico e

inovador perante aos concorrentes, que se limitam ao atendimento e decisão com

base em dados imprecisos.

Para  a  construção  da  ferramenta  se  faz  necessário  contemplar

conhecimento de princípios gerenciais, tecnológicos, interação homem-computador

e estatístico. 

1.4

O processo analisado de geração de informações gerenciais tem como premissa:
- capturar e cruzar os dados pertinentes;

- disponibilização por e-mail aos gerentes envolvidos;

- instalação do painel real-time de acompanhamento;

- opção por ferramentas gratuitas;



17

- coloração dos dados através da media do departamento daquele

item.

Destarte, o trabalho percorre a geração de conhecimento através dos

dados extraídos da ferramenta asterisk, dados dos quais os atendimentos de cada

colaborador é refletido de forma transparente. 

1.5
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2  REVISÃO TEÓRICA

2.1 PABX

Campos (2007, p. 20) argumenta que uma solução de PABX tradicional

faz uso de “tecnologia proprietária e os usuários ficam sempre limitados ao mesmo

fabricante para adicionar outras funcionalidades”. Para este autor, o PABX “permite

efetuar ligações internas entre ramais sem intervenção manual e, também, receber e

efetuar  telefonemas  externos.  Outra  funcionalidade  atribuída  ao  equipamento  é

controlar o acesso individual de usuários.”

Sistemas  de  software realizam  o  papel  completo  do  controle  e

distribuição das ligações atualmente, mudando a forma de pensar sobre a tecnologia

de  PABX.

2.2 Asterisk

Para Gonçalves e Uchôa (2015, p. ??), o “Asterisk é um software livre

que, além de substituir uma central telefônica (PBX), possibilita fazer o controle das

chamadas originadas, criar serviços com menus interativos, e interligar setores de

empresas, sem custo com telefonia.”. 

2.3 Tomada de Decisão

Trazer o colaborador para dentro da empresa, reconhecer sua devida

importância para o grupo e incentivá-lo são papéis básicos de todo líder ou gerente. 

“Os líderes utilizam, de maneira sustentada e adequada, todo o
potencial de suas capacidades, considerando tanto as lógicas,
analises  e  técnicas,  quanto  às  capacidades,  intuitivas,
conceituais e de sentimentos. Aprendem com outras pessoas,
mas não são feitos pelas outras pessoas. Isso não é um jogo
de palavras, mas a apresentação de uma situação em que os
executivos devem fazer uma autoanálise e pensar muito sobre
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a abordagem de atitudes das  pessoas”  OLIVEIRA (2009,  p.
220)

Tem-se a certeza de como deve agir  os líderes perante sua equipe

baseado  no  recorte  anterior,  na  direção  de  sempre  buscar  estratégias  para

desenvolver seus subordinados, melhorando seus processos e otimizando as tarefas

corporativas ao máximo. Portanto, partindo desta premissa, a necessidade de um

planejamento estratégico é primordial.

Chiavenato  (1987,  p.  447)  afirma que:  “O Planejamento  Estratégico

refere-se  à  maneira  pela  qual  uma  empresa  pretende  aplicar  uma  determinada

estratégia  para  alcançar  os  objetivos  propostos.  É  geralmente  um planejamento

global em longo prazo”.

A  tomada de  decisão  é  baseada  em todos  estes  méritos  descritos

anteriormente, como um gatilho de ativação de novos e melhores objetivos/alvos de

ação. O processo de tomada de decisão é calculado com todos os elementos que o

gestor  possui  a  disposição,  não  podendo  ser  com  base  em  “achismos”  e/ou

interesses pessoais.

O autor  Bazerman (2004;  p.  06)  salienta  que o modelo  racional  de

tomada de decisão “é baseado em um conjunto de premissas que determinam como

uma decisão deve ser tomada e não como a decisão é tomada”. Entende-se que

que  toda  tomada  de  decisão  deve  ficar  à  cargo  de  um  exame  de  ambiente,

planejando-a e colocando em atividade da forma menos conturbada e mais ativa

possível,  não  deixando  espaço  para  erros  ou  falta  de  algum  ponto  sem

planejamento.

Ainda, segundo Bazerman (2004), as pessoas tomam decisões em um

nível  abaixo  do  esperado,  pois  muitas  vezes  são  influenciadas  por  dados  não

absolutos ou por processos pessoais. 

2.4 Assédio no Trabalho

Atualmente  e  cada vez mais,  questões  de assédio  no trabalho são

levantadas sempre que um paradigma é rompido dentro de uma organização. Certo
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disto, e para garantir a validade e legalidade dos relatórios e painéis construídos,

cita-se:

“São  atos  perversos  praticados  por  superiores  hierárquicos
contra seus subordinados. Na verdade, são condutas abusivas,
que visam demarcar o espaço do poder: quem manda e quem
obedece. O agressor não dá trégua àquela pessoa que deve
ser eliminada da empresa. Faz um bloqueio constante e que se
repete  por  toda  jornada.  Manifesta-se  através  de  gestos,
palavras,  ironias,  desqualificações,  ridicularizações,  palavras
ofensivas  ameaçadoras que atingem a dignidade, identidade e
saúde dos trabalhadores, degradando as condições de trabalho
e as  relações interpessoais;  colocando em risco  a  vida  e  a
permanência no emprego” (BARRETO, 2005, p. 1).

Para reforço do cenário tem-se: 

“Podemos então conceituar o assédio moral, unindo os vários
conceitos que anteriormente foram apresentados, como sendo
toda  a  conduta  abusiva,  através  de  gestos,  palavras,
comportamentos, atitudes, que atente, seja pela sua repetição
ou sistematização, contra a dignidade ou integridade física de
um trabalhador,  ameaçando  seu  emprego  ou  degradando  o
ambiente  de  trabalho.  Trata-se,  portanto,  da  exposição  do
trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, feitas
de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho
e no exercício de suas funções” (GLÖCKNER, 2004, p. 19).

Outro ponto de vista com base em assédio no trabalho é a descrita a 
seguir:

“[...] o assédio moral vem a ser a submissão do trabalhador a
situações  humilhantes,  vexaminosas  e  constrangedoras,  de
maneira reiterada e prolongada, durante a jornada de trabalho
ou  mesmo  fora  dela,  mas  sempre  em  razão  das  funções
exercidas pela vítima. Isto posto, não significa que a conduta
assediadora  se  relacione  necessariamente  com  alusões  ou
indicações ao trabalho, pois geralmente o foco da violência é
qualquer  ponto  da  vítima  que  possa  determinar  uma
desestabilização desta com o ambiente de trabalho, facilitando
as  condutas  tendentes  a  desqualificá-la,  não  só  como
profissional, mas também como ser humano.” (SILVA, 2005, p.
12).

Por bastante, os relatórios e painéis estão em acordo com as diretrizes

de  decência  em um ambiente  sadio  de  trabalho,  impulsionando  o  trabalhador  a

realizar mais para que atinja novos patamares de níveis de atendimento. 
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2.5 Matriz SWOT

Como ponto de pensamento estratégico aplicado a todo o estudo, foi

realizado a construção da matriz SWOT e feita sua análise, de forma a identificar

melhorias no processo de tomada de decisão, que culmina exatamente em dados

precisos para basear a própria decisão.

 Chiavenato e Sapiro (2003) mencionam que a análise SWOT reflete o

quão competitiva  uma corporação  é,  trabalhado  em um pequeno projeto  ou  até

mesmo de forma macro para toda a organização. Ainda, para Chiavenato e Sapiro

(2003),  a  identificação  que  a  matriz  SWOT  promove  serve  para  garantir

oportunidades de um futuro saudável, além de perceber mudanças no ambiente a

qual está inserida a empresa.
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3 ESTUDO DE CASO

3.1 Análise SWOT Departamental

Após entrevistas com os dois gerentes dos departamentos (um gerente

de cada nível), definição de papéis e levantamentos de variáveis, a matriz SWOT

dos departamentos envolvidos foi construída e é apresentada em seguida:

Positivos Negativos

Interna

- espírito de equipe
- remuneração acima da média
de mercado

- falta de métricas claras
-  mensuração  do  trabalho  é
ineficaz
-  orçamento  do  departamento
em curva crescente

Externa
-  concorrentes sem inovação
-  possibilidade  de  novos
players entrarem no mercado

-  mercado  não  comporta
aumento de preço praticado

Quadro 1 - Matriz SWOT

Tendo  as  informações  da  matriz  SWOT,  a  sequência  lógica  é  a

apreciação dos pontos de oportunidades e ameaças que podem ser contidas. Para

este trabalho, os pontos chave extraídos da matriz são:

▪ concorrentes sem inovação e possibilidade de novos players

▪ falta de métricas claras, mensuração do trabalho ineficaz e orçamento

aumentando

▪ mercado não comporta aumento de preços

Assim, este trabalho foi desenhado para atingir de forma significativa

cada ponto descrito anteriormente, como forma de tracionar o departamento e, por

consequência, a própria empresa.

Os relatórios de atividades dos colaboradores irão ao encontro com

uma  atividade  mais  enxuta  e  escalável,  removendo  as  ineficiências  e  custos

desnecessários,  portanto tornando a empresa mais competitiva no mercado.  Por

isto,  a  questão de aumento de preços que o mercado não aceita  já  é  resolvida

reduzindo  os  custos  operacionais,  fazendo  uma folga  no  orçamento  empresarial
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como um todo, repercutindo em relatórios e demonstrativos financeiros, tais como

DRE, fluxo de caixa, Ebitda, valor da empresa, etc.

3.2 Apresentação dos Relatórios 

Baseado em todas as extrações de dados realizadas pela ferramenta

desenvolvida,  observou-se  a  necessidade  de  segmentar  os  diversos  tipos  de

relatórios, sendo estes:

- semanal

- mensal

- semestral

- anual

3.2.1 Relatório Semanal

Este relatório é constituído do relatório completo, que descreve uma

variedade de informações rica em valor. A figura que segue representa este:

Figura 1 - Relatório semanal 

Visando facilitar o entendimento, será discorrido sobre as divisões e

informações contidas no relatório.

O relatório semanal é dividido em blocos de informações para facilitar a

leitura: resumo da auditoria e resumo semanal.
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No  primeiro  bloco  (resumo  da  auditoria)  são  exibidos  os  dados

consolidados referente à auditoria analisada de todo a equipe. O quadro a seguir

demonstra o conceito de cada campo e, em seguida, a figura ilustrando este bloco

de informações:

Campo Descrição
Equipe Nome da equipe que está passando pela auditoria
Período Intervalo  de  tempo  em  que  os  dados  estão

relacionados
Volume de dados analisados Total de registros que foram analisados para formar

este e-mail de auditoria
Qtd. de ramais Quantidade total de ramais auditados
Ramais Os números dos ramais que sofreram auditoria

Quadro 2 - Resumo da auditoria

O  segundo  bloco  de  informações,  correspondente  à  “Resumo

semanal”, indica, por meio de uma tabela, o desempenho de cada colaborador/ramal

ao  longo  do  intervalo  de  tempo  correspondente  ao  campo  “Período”  do  bloco

“Resumo da auditoria”. Segue figura que demonstra este bloco de informações:

Figura 2 - Dados do relatório semanal

Utilizaram-se cores para destacar os valores, gerando uma tabela mais

fácil  de  ser  compreendida  e,  também,  de  dar  devida  atenção  aos  pontos

necessários. A fórmula adotada para aplicação das cores na planilha do relatório foi

a seguinte: 

- Vermelho: para valores menores que media – 25%

- Amarelo: números entre a media - 25% e a media + 25%

- Verde: valores maiores que a media + 25%

O  quadro  da  sequência  demonstra  a  função  de  cada  campo

empregado na tabela:
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Campo Descrição
Nome Nome e ramal de cada colaborador
Qtd. Atend. Quantidade de ligações que o ramal atendeu
Tempo Atend. Tempo total, em minutos, que ramal esteve em atendimento
Media Atend. Media  de  tempo de  duração  de  cada  ligação  que  o  ramal

atendeu, exibido em minutos
Lig. Externa Tempo  total,  em  minutos,  que  o  ramal  efetuou  ligações

externas (para fora da empresa)
Ramal X Ramal Tempo  total,  em  minutos,  que  o  ramal  efetuou  ligações

internas (para outros ramais)
Não atendido Quantidade total de vezes que o ramal tocou mas não houve

atendimento
Ocupado Quantidade total de vezes que o PABX encaminhou ligação

para o ramal mas este estava ocupado
Ranking semanal Posição do ramal em relação aos atendimentos do período,

através da fórmula “Qtd. Atend. – chamadas não atendidas
Diferença Valor de diferença em relação ao primeiro colocado, exibido

em porcentagem
Total Linha referente ao somatório de todos os ramais envolvidos,

agrupado por cada campo dos citados acima
Media Linha referente ao valor médio de todos os ramais envolvidos,

agrupados por cada campo dos citados acima
Quadro 3 – Relatório semanal

Atenção especial para os campos “Ranking semanal” e “Diferença”: o

primeiro é a posição que o ramal está em relação aos demais no período de tempo

desta  auditoria,  utilizando  a  fórmula  “Qtd.  Atend.  –  Não  atendido”.  Já  o  campo

“Diferença”  refere-se  ao  valor  da  diferença,  em  porcentagem,  com  relação  ao

primeiro  colocado  do  ranking.

3.2.2 Relatórios Mensal, Semestral e Anual

Para os demais relatórios, a sistemática é a mesma do já explicado 

relatório semanal, mudando apenas o período retornado dos dados englobados de 

cada tipo, conforme o próprio nome sugere – mensal, semestral e anual.

3.2.3 Relatório de Ranking de Atendimento 

Como forma de demonstrar o andamento de forma atualizada e precisa

para  a  própria  equipe,  foi  desenvolvido  o  ranking  de  atendimento,  aberto  em

monitores  de  acompanhamento  disponíveis  dentro  de  cada  departamento.  Foi

adotado um padrão de cores:

- Vermelho: para valores menores que media – 25%
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- Amarelo: números entre a media -25% e a media + 25%

- Verde: valores maiores que a media + 25%

- Branco: quando não houver dados ou não for importante

Assim,  um  ramal  que  não  realizou  nenhum  atendimento  no  dia,

nenhuma cor  será  atribuída para  qualquer  um dos campos relativos a ele.  Esta

atitude  deu-se  pelo  fato  de  que  constantemente  existem  trocas  de  horários  e

funções, o que gera alarmes (vermelho) sem necessariamente ser um problema a

ser corrigido pelo gestor.

Figura 3 - Painel real time

Na parte de informações diárias, os campos são descritos como:

Campo Descrição Coloração
Atendidas – Qtd. Quantidade  de  ligações

que  foram  atendidas  no

dia pelo ramal

Não  recebe  nenhuma

coloração

Atendidas – Tempo Tempo  total  de  ligações

que  o  ramal  atendeu  no

dia, em minutos

Não  recebe  nenhuma

coloração

Atendidas – Media Media de tempo gasto em

cada  ligação  atendida  no

dia, em minutos

Recebe  coloração  em

função da media do setor

Efetuadas – Media externa Media de tempo gasto em

cada  chamada  externa

Recebe  coloração  em

função da media do setor
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que  o  ramal  realizou  no

dia
Efetuadas – Media interna Media de tempo gasto em

cada chamada interna que

o ramal realizou no dia

Recebe  coloração  em

função da media do setor

Não atendidas Quantidade  de  ligações

que  não  foram  atendidas

no dia pelo ramal

Recebe  apenas  a  cor

vermelha quando tive mais

de  3  ligações  não

atendidas
Ocupadas Quantidade  de  ligações

que  deram  ocupadas  ao

encaminhar  ligações  para

o ramal

Recebe  coloração  em

função da media do setor

Quadro 4 - Campos do painel real time diário

Já para as informações semanais, os campos e descrição deles são os

elencados no quadro:

Campo Descrição
Atendidas Quantidade de ligações que o ramal atendeu
Não atendidas Quantidade de ligações que o ramal não efetuou o

atendimento no ramal
Ranking – pos. Posição do ramal em relação aos atendimentos do

período, através da fórmula “Qtd. Atend. – chamadas
não atendidas”

Ranking – perc. Valor de diferença em relação ao primeiro colocado,
exibido em porcentagem

Quadro 5 - Campos do painel real time semanal

Existem ainda, as linhas de “Total” e “Media”, que retornam os dados

consolidados  totais  e  medianos  de  todos  os  ramais  auditados  pela  ferramenta

desenvolvida.  Por  fim,  as  informações  da  auditoria  são  o  volume de  chamadas

analisadas e quantidade de ramais auditados.

3.3 Gameficação 

Como meio atual de mensuração de trabalho realizado e engajamento

do  time,  foi  adotado  um  padrão  de  gameficação para  atração  e  retenção  dos

maiores talentos, baseado nos rankings de atendimento citados anteriormente.
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Para trabalhar de forma transparente, foi apresentada uma tabela com

pontuações que cada colaborador recebe ao realizar uma determinada ação como,

por exemplo, atendimento telefônico, sem chamada perdida, diminuição do tempo

médio de cada atendimento, etc.

Da  mesma  forma  que  ocorre  com  o  painel  de  tempo  real  do

departamento, este fica em outro monitor disponível  para consulta pela equipe a

qualquer tempo, atualizado de forma instantânea.

A mecânica da  gameficação é premiar o melhor colocado, de forma

que a cada trimestre é realizado a entrega de um produto comprado previamente

pela empresa, tal como videogame, celular, fone de ouvido, etc.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com todo o potencial encontrado na ferramenta é de fácil percepção do

quanto  esta  se  tornou  importante  do  core  business da  empresa,  pois  é  o

atendimento aos clientes, geradores de riqueza para a corporação, que está sendo

monitorado de forma mais próxima e concreta. 

Um horário com grande fluxo de atendimento se tornou fácil identificar,

podendo remanejar funcionários para esta faixa e, em horários com menor fluxo de

ligações, pode diminuir a quantidade de atendentes.

Da mesma forma que o ânimo dos atendentes, a competitividade nativa

de cada ser humano aumentou os índices de atendimento, ao mesmo tempo que

baixou o índice de chamadas não atendidas, lembrando que chamada não atendida

é considerado um erro grave por parte do colaborador.

O painel, visível para toda a empresa, retrata os atendimentos diários,

com fácil  identificação de qualquer  anomalia  no  fluxo  das  ligações.  A  coloração

vermelha destaca de maneira perfeita os itens que merecem atenção especial. 

Por fim, o maior ganho encontrado foi de visibilidade da sobra de mão

de obra após a implantação de todo este arcabouço de relatórios e ferramentas. Os

gerentes envolvidos no processo conseguiram identificar alguns padrões de ajustes,

tais  como  desempenho  bem  abaixo  da  média  geral  e  excesso  de  pessoas  no

atendimento de primeiro nível.

Após os ajustes realizados no time em se tratando de recurso humano,

foi  possível  reduzir  a  quantidade  de  atendentes  de  26  colaboradores  para  15

colaboradores, sem prejuízo ao tempo de atendimento ou qualidade de satisfação

dos clientes.

O  quadro  abaixo  demonstra  a  redução  de  custos  com  este  ajuste

realizado, definindo um novo fôlego para as contas empresariais:

Cenário Qtd.
colaboradores

Custo mensal Variação

Antes da implantação 26 R$ 94.447,60 *
Após a implantação 25 R$ 90.815,00 -0,04%
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90 dias após a implantação 15 R$ 54.489,00 -42,3%
Quadro 6 - Diminuição dos custos com pessoal

Como  remuneração,  cada  colaborador  recebe  proventos  de  R$

1578,00 mensais,  além de benefícios como vale alimentação/refeição,  planos de

saúde  e  odontológico.  A  soma  de  todas  estas  despesas,  incluindo  os  impostos

inerentes, é o apresentado na coluna “custo mensal”. 

Portanto, em se tratando de orçamento mensal para o departamento, a

redução foi na significativa quantia de 42,3% ou R$ 39.958,60. Lembrando que este

valor ocorreu após 90 dias da implantação de todos estes relatórios e painéis.

Se extrapolar este número para o ano, a redução de valores foi na faixa

dos  R$  480.000,00.  Esta  cifra  expressiva  pode  ser  mais  bem direcionada  para

outras áreas ou desejos da empresa e empregada com melhor retorno.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tomada de decisão dos gestores dos departamentos inclusos neste

trabalho, baseada em dados concretos e reais, auxilia o gerenciamento da equipe de

forma  mais  correta  e  direcionada,  podendo  os  gerentes  fazerem  intervenções

assertivas alinhadas às necessidades, antes passadas despercebidas. 

Em  se  tratando  dos  colaboradores,  eles  conseguem  manter  um

equilíbrio de competitividade, sadio e benéfico, para o ecossistema corporativo ao

qual pertencem, se engajando para melhorar a posição no ranking e, quem já está

nas primeiras colocações, mantendo o ritmo para não ser alcançado pelos demais.

Foi adicionado, na planilha de reenquadramento funcional, uma área

sobre o desempenho que cada colaborador teve, entrando na media com um peso

para ser avaliado o desempenho do mesmo e, por meio disto, analisar um aumento

financeiro para o colaborador.

Como  trabalho  futuro  seria  interessante  a  análise  de  informações

históricas na formulação dos relatórios, de forma a demonstrar tendência e, desta

forma, possibilitar a superação do desempenho do mesmo período no ano anterior. 

Outra oportunidade deste caso é a adoção de pesos nos atendimentos

por meio da dificuldade de cada um, separados por nível de prioridades (l1, l2, l3...),

podendo, para tanto, utilizar da própria fila de atendimento disponível no asterisk.
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