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Resumo 

O processo de globalização exige que as organizações tornem-se mais flexíveis, 
portanto adaptáveis ao novo contexto de negócios e o crescimento das exigências dos clientes 
decorrente da maior quantidade de ofertas e da facilidade de acesso a informações. Isso 
caracteriza um mundo dinâmico e instável, portanto, competitivo. Conseqüentemente, um 
maior volume de negócios por cliente é de extrema importância para as organizações, pois o 
aumento da fatia de mercado tornou-se mais difícil em função do aumento da concorrência. 
Para melhor administrar a relação com clientes, buscando maior fidelização e, portanto, 
maior volume de negócios por cliente individual, a análise e redesenho de processos se 
apresenta como instrumento que proporciona melhor gestão de atividades relacionadas a 
esse fim. Esse trabalho, que se caracteriza como uma pesquisa exploratória qualitativa e um 
estudo de caso, demonstrando as atividades de análise e redesenho dos processos 
relacionados com o atendimento e relacionamento com o cliente, da LJ Central de 
Cosméticos Ltda., concluindo-se que essa ferramenta é de extrema importância para auxiliar 
a administração a gerenciar o relacionamento e a fidelização do cliente. 
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1 Introdução 

O processo de globalização exige que as organizações tornem-se mais flexíveis, 
portanto adaptáveis ao novo contexto de negócios e o crescimento das exigências dos clientes 
decorrente da maior quantidade de ofertas e da facilidade de acesso a informações. Isso 
caracteriza um mundo dinâmico e instável, portanto mais competitivo, que passa da 
concorrência local para a global e que o atendimento ao cliente torna-se um diferencial 
competitivo somente quando é estendido ao relacionamento de longo prazo, não se 
restringindo ao contato de vendas, mas estendendo-se as atividades de pós-venda, buscando 
maior fidelização e, conseqüentemente, maior volume de negócios por cliente.  

Corroborando com isso, Souza; Morri e Marcondes (2002) colocam que, enquanto os 
mercados amadurecem e os custos de conquistar novos clientes aumentam, uma ênfase maior 
precisa ser dada à retenção dos clientes existentes e à estabilização dos negócios com eles 
realizados. A participação de mercado, que era a principal meta, passa a ser substituída por 
um enfoque na participação do cliente. É nesse contexto, que a análise e melhoria de 
processos se faz importante, pois possibilita o gerenciamento das atividades empresariais e 
propicia indicadores que podem afetar o relacionamento entre empresa e clientes. 

Este trabalho se propõe a evidenciar as atividades de análise, melhoria e redesenho de 
processos, realizadas na LJ Central de Cosméticos Ltda. nos processos de vendas, 
cadastramento e pós-venda, que foram considerados falhos para atender aos objetivos 
organizacionais e para manter melhor relacionamento com os clientes atuais e futuros da 
organização. Esse trabalho, por ser análise de uma única instituição, explorando a fundo um 
problema em particular, caracteriza-se por um estudo de caso (GIL, 1999). Para Yin (1995, p. 
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23), o estudo de caso “... é uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos 
contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o 
fenômeno e o contexto não são claramente estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de 
evidência.” Por buscar o entendimento de um fenômeno específico, também se classifica 
como uma pesquisa exploratória descritiva qualitativa, que para Malhotra (2002) proporciona 
uma melhor visão do contexto do problema investigado. 

 
1.1 Processos  

Atualmente, processo é o termo que vem sendo fortemente difundido no mundo das 
organizações.  Para melhor compreensão dos temas a serem desenvolvidos, é essencial que 
tenhamos claramente definidos o conceito de processo. Segundo Galvão e Mendonça (1996), 
processo é um conjunto de atividades que transforma entradas conhecidas em saídas 
desejadas. Para D’Ascenção (2001), uma organização pode ser definida como um processo, se 
considerarmos que para produzir um bem ou um serviço (efeitos) existem vários componentes 
(causas) que contribuem para a realização desses efeitos. “O processo é formado pelo 
movimento de papéis entre pessoas e unidades da organização e tem, sempre, um início e um 
fim claramente delimitados” (ARAUJO, 2001. p.65) 

Falar que para um processo poder ser gerenciado, melhorado ou, mesmo, reformulado 
radicalmente é necessário que se tenha indicadores que possibilitem averiguar sua eficiência e 
eficácia. Os indicadores, como o próprio nome já diz, indicam o que está ocorrendo em um 
processo, servem para dar a dimensão exata dos problemas bem como quantificar todos os 
elementos necessários à gestão racional dos processos. Para a utilização correta dos 
indicadores a organização precisa defini- los e estabelecer medidas de desempenho que 
quantifiquem o estado de um processo ou seu resultado. Conforme Galvão e Mendonça 
(1996), existem três tipos básicos de indicadores: indicadores da qualidade, indicadores da 
produtividade e indicadores da saída. 

 Numa pesquisa mais recente, Miranda e Azevedo (2000), classificaram os indicadores 
em três grandes grupos: indicadores financeiros tradicionais, indicadores não financeiros 
tradicionais, e indicadores não tradicionais (financeiros ou não financeiros).  

 
1.2  Racionalização de Processos  
 Racionalização é a utilização do raciocínio lógico, analítico e resolutivo, sem 
interferência emocional, buscando a melhor utilização dos recursos. De uma maneira mais 
prática pode-se entender que racionalizar processos é simplificá- los e adequá- los mais 
facilmente às rotinas de trabalho a fim de alcançar maior agilidade, produtividade e 
conseqüentemente menor custo. Segundo Miranda (1981), simplificar o trabalho é 
racionalizar a estrutura da entidade; é empregar ou utilizar meios, instrumentos, máquinas e 
ferramentas de forma a tornar as tarefas mais fáceis, mais econômicas, mais proveitosas, 
visando obter maior comodidade e produtividade; é, enfim, empregar a menor quantidade 
possível de pessoal, material e recursos financeiros, na menor área, atendendo à maior 
clientela no menor tempo.  
 Dentro de uma empresa, continua Miranda, a simplificação do trabalho pode ter seu 
início na aná lise da estrutura e atos administrativos, nas instalações e equipamentos, na área e 
distribuição física, nas rotinas e tarefas de pessoal sendo que todos os sistemas devem estar 
interagindo de acordo com os objetivos organizacionais. Para racionalizar o processo é 
preciso que seja feita uma comparação de como ele está sendo desenvolvido atualmente com 
a melhor forma possível de desenvolvê- lo, a fim de reduzir ou eliminar as imperfeições, 
tornando-o mais ágil e eficaz. 
 Miranda (1981) assinala que alguns passos podem ser tomados para a simplificação da 
rotina, como: reduzir o número de operações, dispor as operações na melhor ordem, encurtar 
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ou eliminar movimentos, utilizar meios mais econômicos para fazer a execução, combinar 
operações, entre outros. Quanto às instalações e equipamentos, a empresa deve estar sempre 
atenta às atualidades e inovações para que possa empregá- las na sua rotina de trabalho, 
entretanto deve ter o conhecimento técnico e operacional das máquinas a fim de evitar 
desperdícios  desnecessários se ainda não for o melhor momento da renovação. É fundamental 
também que todos aqueles envolvidos no processo tenham claramente definida a maneira de 
execução e utilização dos equipamentos, caso contrário haverá grande perda na produtividade. 

Conforme D’Ascenção (2001), o processo de racionalização teve origem em René 
Descartes que tinha como princípios o que segue: 

1. Não aceitar nada como verdadeiro se não for reconhecido pela razão como tal;  
2. Dividir cada dificuldade em parcela; 
3. Conduzir por ordem os pensamentos dos mais simples aos mais complexos; 
4. Fazer divisões completas que se tenha certeza da não omissão; 
 
A figura 1, representada abaixo, mostra o Diagrama da Metodologia de 

Racionalização segundo o método de René Descartes. 
 
 
 
 
 

 
Fonte:Construído com base em D’Ascenção (2001) 
Figura 1 – Diagrama de Metodologia de Racionalização 

Para facilitar a compreensão e a utilização do Diagrama da Metodologia de 
Racionalização no processo organizacional, é preciso que se tenha claramente definido o 
significado de problema, conforme poderemos observar no conceito que segue: “Problema é 
quando se reconhece que determinado objetivo, meta ou padrão, isto é, uma situação desejada 
como alvo, não foi ou não será alcançada (GALVÃO e MENDONÇA,1996. p.14)” 

O problema pode ser facilmente identificado à medida que é uma situação que 
incomoda, gerando claramente o sentimento de sua existência. Mesmo que não se tenha uma 
idéia exata de sua extensão, é certo que ele existe, e precisa ser resolvido. 

 
1.3  Melhorias de Processos  

Há pelo menos três décadas, até os dias atuais, as empresas tem a preocupação de 
melhorar o fluxo de seus processos de forma a  organizar e automatizá- los com o objetivo de 
reduzir custos e ganhar maior agilidade. O MAMP (Método de Análise e Melhoria de 
Processos), desenvolvido e testado pelo IBQN (Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear) a 
partir   da elaboração do PBQP ( Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) no ano 
de 1978, contribuiu para o fortalecimento e o desenvolvimento dos processos das empresas  
ou instituições tanto públicas quanto privadas, dos setores produtivos e/ou de serviços, para 
grandes, médias e pequenas organizações, conduzindo-as no caminho da Qualidade Total.  

Em Fazendo Acontecer na Qualidade Total, Galvão e Mendonça (1996) colocam que 
uma instituição precisa pautar as suas ações nos princípios da Gestão pela Qualidade Total 
(GQT) que irão orientá- las, principalmente em relação à melhoria de processos. Os princípios 
da GQT são demonstrados na Quadro 1: 

 
 
 
 
 

Identificar Problema Decompor problema

Analisar componentes

Classificar

Formular alternativas

Escolher alternativas

Aferir validade Aprovar solução

Estimar  desempenho

Implantar

Controlar
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Quadro 1 – Princípios da Gestão pela Qualidade Total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Galvão e Mendonça (1996) 
 

A figura 2, a seguir, ilustra o Ciclo de Deming (PDCA – plan, do, check, act /  
verificar, agir, planejar e fazer) e demonstra o ciclo completo da Análise e Melhoria de 
Processos conforme a metodologia de GQT, podendo ser utilizado para um processo em 
execução, para a implantação de um novo processo ou de um projeto de melhoria na empresa. 

 

 
Fonte: Galvão e Mendonça (1996) 
Figura 2 – Ciclo PDCA 

Este ciclo representa um método aplicável em todo e qualquer processo, independente 
de seu tamanho ou da organização a qual pertence. Deve ser utilizado com bom senso e 
sempre visando aumentar a satisfação dos clientes, pois baseia-se nos princípios 
anteriormente comentados. 
 Outros autores abordam a Melhoria de Processos através de diferentes aspectos de 
modo que venham a complementar e contribuir para o referencial teórico do tema em análise. 
Conforme D’Ascenção (2001), todo e qualquer processo, tanto administrativo quanto 
operacional, tem um método de trabalho que sempre pode ser melhorado, principalmente se 
considerarmos o ambiente tecnológico que tem contribuído para a melhoria contínua dos 
processos e respectivos métodos. O referido autor estabelece que alguns princípios, 
fundamentados no processo mental lógico e racional de Descartes, conduzem de forma clara e 
objetiva o processo de melhoria contínua, como: 

♦ um processo sempre pode ser melhorado; 
♦ em administração não existe o processo ideal; 
♦ a melhoria da qualidade, por meio da eliminação das causas dos problemas, 

conduz ao aumento da produtividade; 
♦ podem-se alcançar melhores resultados trabalhando em grupos; 
♦ as pessoas que executam suas tarefas têm mais conhecimento sobre elas;  
Para a execução da melhoria de processos pode ser feita inicialmente a análise e 

redesenho dos processos atuais, que possuem algumas técnicas essenciais e que facilitam o 
trabalho do analista: levantamento de informações sobre o processo, fluxogramação, 
gerenciamento de processos, manuais de procedimentos, entre outras.  
Uma ferramenta muito importante para auxiliar a melhoria dos processos está relacionada 
com a utilização da informática, principalmente se considerarmos as  constantes inovações, 
aperfeiçoamentos e desenvolvimentos nesta área. Contudo, a utilização da informática bem 

Princípios da Gestão pela Qualidade Total 

Satisfação total do cliente Gerência de processos 

Gerência Participativa Delegação de poder 

Desenvolvimento Humano Gerência de informação e comunicação 

Constância de propósitos Garantia da qualidade 

Melhoria contínua Busca da excelência 

P 
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como a tecnologia da informação, de forma geral, só garantirão a eficiência e a eficácia do 
processo se as pessoas que fazem parte desse processo estiverem aptas a lidar com esta 
ferramenta. Davenport (1994), corrobora quando enfatiza  que a tecnologia da informação não 
só possibilita projetos melhores, como também os transforma num comportamento de 
trabalho e em vantagens comerciais. 

A tecnologia pode agregar valor ao processo à medida que amplia a produtividade, a 
agilidade, a segurança e a qualidade  dos produtos ou serviços resultantes, porém deve ser 
avaliada a relação custo/ benefício da implantação da tecnologia da informação, 
principalmente nas empresas que ainda não disponibilizam deste recurso. 

 
1.4  Reengenharia de Processos  

A reengenharia surgiu no fim do século XX devido a necessidade de sobrevivência das 
empresas. Os princípios de Adam Smith da divisão e especialização do trabalho para propor 
incremento da produtividade, apesar de terem grande força e maior adesão nos anos 50 e 60 e 
seus fundamentos representarem os alicerces de duzentos anos de tradição administrativa, não 
estavam acompanhando as inovações tecnológicas e mudanças mundiais. Segundo Champy e 
Hammer (1994) a consciência dos clientes de suas próprias necessidades  fizeram com que 
estes ficassem  mais sofisticados e exigentes, além disso, outra mudança que ocorreu foi o 
acirramento da concorrência, fator  essencial à disseminação da realidade da revolução da 
reengenharia. 

A reengenharia é uma ferramenta de trabalho para gerentes, consultores e profissionais 
de administração geral. Parte do princípio de uma abordagem racional e analítica sobre a 
verdadeira unidade capaz de agregar valor real para o cliente: o processo de trabalho. Rejeita  
a sabedoria convencional e as tradicionais formas de gestão organizacional herdadas do 
passado e propõe a criação de novos procedimentos. É caracterizada pela descontinuidade, 
isto é, pelo reconhecimento e quebra de regras e presunções operacionais ultrapassadas 
visando mudanças radicais, drásticas e revolucionárias. Com isso,  a reengenharia vem  
enriquecer e expandir o atual pensamento administrativo. 

Hammer e Stanton (1995), em A Revolução da Engenharia, dizem que ela não se 
preocupa em melhorar o que já existe, pelo contrário, trata-se de descartar o que  existe e 
recomeçar de novo sendo feita uma completa reinvenção do trabalho.  

Davenport (1994), em Reengenharia de Processos, destaca que as atividades 
empresariais devem ser vistas não em termos de funções, departamentos ou produtos, mas de 
processos-chave. Também destaca que a reengenharia de processos distingue-se da melhoria 
de processos, pois significa a realização de um trabalho radicalmente novo, já a melhoria de 
processos significa apenas a realização desse mesmo processo com uma eficiência, e eficácia, 
um pouco maior.  
 Alguns autores destacam a importância de saber diferenciar reengenharia de outros 
métodos de análise e mudança organizacional a fim de que não haja distorções que dissociem 
de sua proposta. Segundo Champy e Hammer (1994), reengenharia não é o mesmo que  
reestruturação, reorganização, des-hierarquização ou nivelamento de uma organização, pois 
estas estão relacionadas à estrutura e a reengenharia ao processo.  Além disso, não significa a 
simples implantação de novos meios tecnológicos quando os processos de trabalhos não são 
alterados.  

Conforme Hammer e Staton (1995), reengenharia não é downsizing , que significa 
livrar-se de pessoas e cargos para melhorar os resultados financeiros a curto prazo. 
Reengenharia é o repensar do trabalho desde suas bases até o final, a fim de eliminar todo o 
trabalho desnecessário e de encontrar melhores formas de realizar o que é necessário. Estes 
autores mostram que o desempenho da reengenharia pode ser medido de várias formas: 
menores custos, maior velocidade e maior precisão. A escolha irá depender do que for 
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importante para a empresa. Não há taxa inerente de sucesso ou fracasso para a reengenharia. 
Os resultados dependem totalmente da qualidade, intensidade e inteligência do esforço. Além 
disso, a reengenharia só terá êxito se partir dos níveis mais altos da administração, pois as 
pessoas dos níveis mais baixos não estão em condições de sustentarem tal empreendimento. 
Contudo, deve ter como suporte um líder e uma equipe de reengenharia.   

A reengenharia de processos é necessária em muitos casos em função de 
características no ambiente de negócios, como: velocidade, inovação, flexibilidade, qualidade, 
serviço, custo, entre outros. 

 Essas características forçam as empresas a buscarem formas de se adaptarem, isso 
também se deve a mudanças de valores da organização, reconhecendo que as necessidades 
dos clientes vêm em primeiro lugar. É importante ressaltar que a implantação da reengenharia 
reflete uma necessidade de cautela e premência. Cautela é aconselhável para evitar que as 
organizações tomem iniciativas que estão fora do seu contexto ou cultura. Por outro lado, 
existem várias razões para iniciar imediatamente o processo da reengenharia. Esses motivos 
estão relacionados às rápidas mudanças do ambiente externo em que as organizações estão 
inseridas e refletem na necessidade de sobrevivência de cada uma. 

Podemos concluir que os gerentes possuem ferramentas de gestão organizacional que 
podem auxiliá- lo nas mudanças e na busca de melhores oportunidades de mercado para as 
empresas. Contudo, não se está dizendo que a reengenharia é melhor que a simples melhoria 
de processos. Existem casos em que a reengenharia de processos empresariais é necessária e 
outros não. Inclusive, numa mesma empresa, podem haver processos de reengenharia e 
melhorias simultaneamente. Além disso, tanto  uma ferramenta como a outra podem ser 
utilizadas em toda a empresa ou somente em alguns processos, cabe ter bom senso para saber 
o que pode ou não ser feito. 

 
2. Análise, desenho e redesenho dos processos da LJ Central de Cosméticos Ltda. 

O objetivo do estudo dos processos de vendas e serviços prestados na LJ Central de 
Cosméticos Ltda. é assegurar a fluidez da movimentação dos passos que permitem a execução 
e a conjugação de todos os esforços, mantendo os limites de decisão dentro de princípios que 
a empresa considera fundamentais para a eficiência e eficácia dos processos. A realização dos 
objetivos organizacionais está fortemente ligada ao bom andamento desses processos. A fim 
de conduzir corretamente os passos e obter um resultado técnico de qualidade, a empresa 
utilizou a seguinte estratégia para o estudo dos seus processos: 

a) Determinação dos processos a estudar: macro processo, processo atual de compra, 
processos atuais de vendas e processos atuais de serviços prestados; 

b) Coleta dos passos e sua representação gráfica; 
c) Análise dos métodos empregados no processo atual, contendo críticas e sugestões 

para a melhoria dos processos  prioritários; 
d) Reengenharia, quando necessária; 
 

2.1 Macro Processo 
Consideremos toda a organização como um macro processo, com entrada, 

processamento e saídas. Recebe os insumos de fornecedores e transforma-os em serviços para 
os clientes. No macro processo da LJ Central de Cosméticos Ltda as entradas são 
caracterizadas pelo contato e pedido de mercadoria para os fornecedores (produto pronto), o 
processo de transformação se faz através do atendimento ao cliente interno que envolve 
vendas, entrega dos produtos,  prestação de serviços e o pós-venda, resultando na saída e fim 
do processo, como demonstra a figura 3. 
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Figura 3 – Macro processo da LJ Central de Cosméticos Ltda. 

 
2.2 Processos escolhidos para sofrerem melhorias através do método do Instituto 
Brasileiro de Qualidade Nuclear 
 Após a análise e desenho dos diversos processos existentes na empresa LJ Central de 
Cosméticos Ltda., verificou-se a necessidade imediata de melhoria em alguns deles, 
relacionados, principalmente, ao atendimento do cliente e ao treinamento de vendedores para 
esse fim. A Melhoria de Processos está inserida no contexto de mudanças que está e sempre 
esteve presente na vida de todo ser humano. O homem, assim como as organizações que ele 
cria e participa, busca o constante aperfeiçoamento e aprimoramento a fim de obter maior 
qualidade de vida e sobrevivência num mundo altamente competitivo e imperativo. Maslow, 
já assegurava que “as empresas devem ser vistas como organizações que tem como maior 
missão satisfazer a necessidade de sobrevivência do ser humano”, ou melhor, delas mesmas, e 
complementa: “Quem fizer isso da melhor maneira terá o lucro desejado”. 
 Nesse sentido, a Melhoria de Processos é uma ferramenta gerencial que visa auxiliar o 
desempenho das atividades organizacionais, partindo do princípio de uma análise das reais 
necessidades dos clientes para que a empresa possa fazer as mudanças necessárias a fim de 
obter a qualidade desejada. Contudo, sabemos que todo o processo de melhoria dentro da 
organização deve estar voltado o comprometimento da equipe que faz parte de todo esse 
processo, havendo planejamento formal, definição de metas e métodos, treinamento e 
motivação de pessoal de maneira sistemática e contínua para que o processo não seja 
interrompido e possa ser desenvolvido com eficácia. 

A Análise e Melhoria de Processos na LJ Central de Cosmé ticos Ltda. foram 
elaboradas seguindo a metodologia GQT (Gestão da Qualidade Total) através da utilização do 
Ciclo de Deming (PDCA), conforme demonstrado na figura 3, deste trabalho. As etapas do 
Ciclo de Deming foram acompanhadas pela equipe de vendas à medida que eram expressas as 
opiniões de cada um de como o processo interno poderia ser melhorado a partir de 
comentários ou impressões relatados pelos clientes. 

Os processos considerados a serem melhorados são os que seguem: 
♦ Processo de Vendas de Produtos em Geral;  
♦ Processo de Cadastramento do Cliente; 

 

A escolha do processo de vendas de produtos em geral foi determinada pela 
necessidade de criar indicadores no processo para verificar sua eficiência/eficácia. Já o 
processo de cadastramento do cliente apresenta inúmeras deficiências que melhoradas 
poderão servir como ferramenta valiosa no processo de pós-venda. Contudo, o processo de 
pós-venda não se enquadra dentro da melhoria de processos visto que se apresentou muito 
incompleto e ineficiente, por isso ficou estabelecido que deveria ser feito um processo de 
reengenharia de todo o processo, como será verificado a posteriori. 

 
2.2.1 Processo de venda de produtos em geral 

Neste item se teve a tarefa de detalhar o trabalho executado pela equipe de vendas, 
explicando passo a passo, o que cada um faz, onde faz  e como faz. Foi preciso ter o cuidado 
para que não houvesse a omissão do registro de um passo, pois poderia acarretar prejuízo no 
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resultado final do estudo. A LJ Central de Cosméticos Ltda. possui uma equipe de vendas (2 
vendedoras e 1 proprietária/administradora) na qual interage em constante sinergia com as 
diferentes tarefas necessárias para completar todo o processo da venda, que inclui desde o 
atendimento ao cliente com auxílio da escolha dos produtos que estão dispostos e organizados 
nas prateleiras, mesmo que o cliente tenha a liberdade de auto-atendimento, até o atendimento 
no caixa onde ocorre a finalização e efetivação do processo. 

O processo de vendas tem início quando o cliente é recepcionado pelo vendedor, que 
procura identificar o que o cliente deseja, se é um produto específico ou um resultado 
específico. Conforme demonstrado no fluxograma da figura 4. 

 
2.2.2 Processo de cadastramento de clientes 

A loja possuía um caderno em que era descrito, em ordem alfabética e em ordem de 
data da compra, o registro dos clientes. Neste caderno eram anotados: nome, endereço 
(quando a compra for feita em cheque), telefone e os produtos comprados no dia. Às vezes o 
cadastro do cliente era feito a partir dos dados fornecidos na própria folha de cheque, pois isso 
agilizava o processo e não necessitava que o cliente esperasse por mais tempo na loja. Quando 
o cliente estava efetuando o pagamento da primeira compra na loja era feito o seu cadastro e 
nas compras seguintes era feito somente o complemento das informações. Este cadastro era 
efetuado principalmente se os produtos escolhidos forem para coloração ou transformação 
capilar. 

Quanto o cliente utilizava os serviços da loja era feito/complementado o seu cadastro 
no caderno, sendo que a agenda era utilizada apenas para descrever alguns dados, como seus 
nomes e os serviços realizados no dia. Essas atividades de cadastramento geravam alguns 
problemas, que foram priorizados como seguem: 

i. Duplicidade de registros para os clientes dos serviços prestados (caderno de clientes 
e agenda); 

ii. Registro incompleto dos itens comprados; 
iii. Falta de atualização do cadastro; 

Através da técnica dos 5 “porquês” (que consiste em se fazer seqüencialmente a 
pergunta: Por que isso está acontecendo?) verificou-se que as causas estavam associadas com 
desorganização, falta de estrutura informatizada e de um arquivo próprio para o registro dos 
clientes que utilizam serviços. 

Após a análise do processo e vínculo com o processo de compra, verificou-se a 
necessidade de informatização das atividades de cadastramento, o que possibilita maior 
agilidade e facilidade de acesso às informações relevantes, a não duplicação de informações e 
a criação de arquivos individualizados. A implantação desse sistema de cadastro não está 
concluída, mas por ter sido idealizado pela participação dos funcionários não se está sentindo 
resistência na sua implementação.  
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Figura 4 – Processo inicial de vendas com melhorias propostas através da metodologia IBQN 
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Figura 5 – Processo de cadastramento antes da melhoria pelo método da GQT 

 
 

Figura 6 – Processo de Cadastramento prevendo o uso de Sistemas de Informação Computadorizado 
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2.2.3  Reengenharia no Processo de Pós-venda 
 

Em função da informatização do processo de pós-venda e das infinidades de 
problemas verificados, esse processo não passará pelos passos de melhoria, ele será 
totalmente reformulado, caracterizando uma reengenharia de processos empresariais. Porém, 
a metodologia utilizada para o redesenho do novo processo segue algumas diretrizes do Ciclo 
de Deming a fim de melhor orientar o seu desenvolvimento. 

O processo de pós-venda apresenta vários problemas, como: falta de um cadastro 
confiável, insuficiência de informações dos clientes; não existe uma maneira adequada de 
medir a satisfação do cliente frente aos processos de atendimento nem como conhecer a real 
necessidade dos clientes; a empresa não sabe se está alcançando os objetivos organizacionais 
no que se refere ao atendimento. 
Alguns passos são importantes para o desenvolvimento do processo de reengenharia, como os 
que seguem: 

1. O que deverá ser feito? 
Primeiramente é preciso fazer um planejamento do processo de pós-venda 

identificando quais são suas características, seus objetivos, sua contribuição para os objetivos 
gerais da organização, qual a melhor maneira de executá- lo e como deverá ser feito o  seu 
controle. Após essa etapa, é preciso que se faça a estrutura formal deste processo, com locais 
apropriados para os registros das informações coletadas. Como importante instrumento para o 
processo de pós-venda destaca-se a pesquisa de opinião, que deverá ser  realizada após o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa que esteja adequado aos objetivos do processo e 
que possa ser implantado de maneira eficiente e eficaz. É fundamental que nesta pesquisa 
contenham as informações das necessidades dos clientes, se elas estão sendo satisfeitas, como 
os consumidores  souberam da existência da loja, quais informações receberam e a 
importância relativa das diferentes fontes de informação. 

2. Quem deverá fazer? 
Os responsáveis pela implantação será a administração da empresa juntamente com sua 

equipe. 
3. Onde deverá ser feito? 
O local mais apropriado para a implantação do novo processo foi nos setores 

administrativo e atendimento. 
4. Quanto deverá ser feito? 
Após a implantação do sistema de cadastramento informatizado.  
5. Quanto deverá custar? 
Como a implantação do novo processo poderá ser realizada pelas pessoas que fazem parte 

da empresa, não será necessário a contratação de terceiros e por isso não apresentarão custos 
significativos de implantação.  

O novo processo de pós-venda está diretamente relacionado ao novo processo de 
cadastramento do cliente. Partindo do princípio de que a empresa detém dados completos do 
cliente (nome, endereço, telefone e registro dos produtos comprados ou serviços utilizados), 
conclui-se que ela deve fazer uso das informações para realizar o feedback . O novo fluxo do 
processo de pós-venda é demonstrado na Figura 7.  

Assim como na melhoria de processo, a reengenharia também pode apresentar 
problemas potenciais no seu processo de implantação, por isso é preciso pensar previamente 
nos desvios que poderão ocorrer na operacionalização ou até mesmo na fase inicial. Os 
problemas que poderão ocorrer na fase inicial do novo processo  de pós-venda são: 
planejamento inadequado ou a falta de veracidade das informações fornecidas pelos clientes. 
Entretanto, quando o cliente tem claramente definidas suas necessidades e sua 
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satisfação/insatisfação com relação ao produto ou serviço raramente faz uso do recurso da 
improvisação para responder o questionário.    

A meta a ser atingida no processo de pós-venda é obter, num prazo de 6 meses, o 
conhecimento das necessidades dos clientes, medir suas satisfações/insatisfações com relação 
aos produtos e serviços e, através de uma estrutura formalizada, buscar melhorar a cada dia a 
fim de obter um alto índice de satisfação do cliente e alcançar os objetivos propostos pela 
organização. Os resultados almejados serão alcançados à medida que for seguido o 
planejamento proposto, sendo que a implantação da pesquisa de opinião é fundamental para o 
sucesso das mudanças desejadas. Para a operacionalização da pesquisa, ficará a disposição da 
equipe de vendas as ferramentas a serem utilizadas, bem como os materiais e equipamentos 
necessários. 

 
Figura 7 – Processo reestruturado de Pós-venda 

 
 O planejamento e a formalização do processo são de responsabilidade da 
administração, porém a pesquisa de opinião e o feedback deverão ser realizados por toda a 
equipe. Após esta etapa, deverá ser realizada a disseminação das informações, pois é essencial 
que todas as pessoas envolvidas na execução processo saibam exatamente o que mudou, o que 
fazer, onde chegar e como chegar. A disseminação das informações deverá ser feita de 
maneira clara e objetiva, no momento e local mais apropriado a fim de evitar vazios ou ruídos 
na comunicação, que venham a prejudicar o desenvolvimento de todo o processo. 
 
3 Considerações finais 

A empresa ainda encontra-se em fase inicial com relação ao gerenciamento de 
processos, incluindo melhoria e reengenharia, contudo já procura um posicionamento no 
mercado que venha auferir estabilidade e lucros para um futuro a médio e longo prazo.  Existe 
a preocupação da gerência em buscar melhorias e /ou mudanças para o negócio visando 
sempre atender às necessidades de seus clientes, por isso se deu o enfoque nos processos 
empresariais. 

O estudo da gerência de processos verte da ciência da Administração como uma área 
pouco lembrada pelos administradores brasileiros, que é a preocupação constante que se deve 
ter em relação à simplificação e a racionalização dos processos administrativos, incluindo 
melhorias ou  processos de reengenharia, envolvendo desde os problemas de fluxo até os 
respectivos custos. Os países desenvolvidos já utilizam essas ferramentas de gestão 
organizacional desde a década de 20. É importante saber que existem profissionais no 
mercado e metodologias que podem ser seguidas para que as instituições estejam aptas a 
implantar este sistema, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, seja do segmento público 
ou privado.  
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Para que as empresas se incluam nesta realidade, será preciso que muitas delas 
quebrem antigos paradigmas e busquem as modernas ferramentas de gestão organizacional 
como importante aliada nas suas questões estratégicas. As ferramentas também servem como 
reforço para dar maior flexibilidade ao uso das tecnologias à disposição do gerente 
responsável pelo estudo em sua área ou, eventualmente, dando suporte a outra área. A correta 
dimensão dada a cada uma das ferramentas certamente produzirá efeitos positivos nas 
organizações, proporcionando maior agilidade e precisão nos processos de tomada de decisão. 
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