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RESUMO 

 

Propósito: As empresas do setor de telecomunicações precisam lidar com uma quantidade 

cada vez maior de dados e informações. Para se manterem competitivas e sobreviverem em 

um mercado complexo e dinâmico, um dos seus grandes desafios é gerenciar estas 

informações de maneira ágil, segura e inteligente com o objetivo de melhorar a sua relação 

com o seu público alvo, ou seja satisfazer as necessidades dos seus clientes. O grande avanço 

das Tecnologias da Informação proporciona soluções para que as organizações possam 

otimizar os seus processos CRM (Customer Relationship Management). Inserida neste 

contexto, a presente pesquisa tem por objetivo principal a proposição de uma sistemática de 

otimização de CRM apoiada por BI (Business Intelligence) para organizações do setor de 

telecomunicações.  

Metodologia: Realizou-se um levantamento na literatura na bases Scopus e Web of Science 

buscando os conceitos, fundamentos, discussões e modelos propostos dentro do contexto 

pesquisado que pudessem suportar a formulação da sistemática. Em uma segunda etapa, 

através de um grupo focal formado por especialistas no setor, novos aspectos e observações 

foram adicionados ao método, com o objetivo de incorporar ao mesmo as práticas atuais 

utilizadas no mercado. Na terceira fase do estudo a sistemática proposta foi aplicada em uma 

empresa do setor de telecomunicações que atua no mercado brasileiro, sendo verificada, desta 

maneira, a sua aplicabilidade em um contexto real.  

Achados: Identificou-se a importância da adoção de Tecnologias da Informação para a 

otimização dos processos de gerenciamento das relações com os clientes por parte das 

organizações do referido setor. Verificou-se ainda a importância da formulação de roteiros 

que possam orientar as empresas que escolhem este caminho devido à complexidade e as 

diversas dimensões envolvidas na implementação. A aplicabilidade da sistemática proposta 

foi verificada através do seu teste prático, bem como dificuldades e benefícios relacionados a 

mesma ficaram evidentes nesta etapa do estudo.  

Valor e originalidade: Entende-se que os estudos apresentados sejam de grande valia para as 

organizações que desejam se aplicar por estes caminhos, ao serem apresentados 

conhecimentos que podem auxiliar as mesmas neste sentido, caracterizando a utilidade da 

pesquisa para a prática profissional. Por outro lado os conceitos, fundamentos e sistemáticas 

apresentadas podem contribuir para a evolução da literatura no campo estudado. Por fim, 

foram encontrados poucos estudos na literatura propondo sistemáticas para otimização CRM 

suportado por BI, não sendo encontrado nenhum trabalho orientado para o contexto específico 

das organizações de telecomunicação no mercado Brasileiro, o que atesta a originalidade do 

trabalho.   

 

Palavras-chave: Customer Relationship Management, Business Intelligence, Setor de 

Telecomunicações. 

 



ABSTRACT 

 

Purpose: Companies in the telecommunications industry need to deal with an increasing 

amount of data and information. In order to stay competitive and survive in a complex and 

dynamic market, one of its great challenges is to manage this information in an agile, safe and 

intelligent way in order to improve its relationship with its target audience, that is, to satisfy 

the needs of its customers. The breakthrough in Information Technology provides solutions 

for organizations to optimize their CRM (Customer Relationship Management) processes.  

Methodology: The present research has as main objective the proposition of a systematic 

optimization of CRM supported by BI (Business Intelligence) for organizations of the 

telecommunications sector. In this sense, a survey was carried out in the literature on the 

bases Scopus and Web of Science searching the concepts, foundations, discussions and 

models proposed within the researched context that could support the formulation of the 

systematics. In a second stage, through a focus group formed by market experts, new aspects 

and observations were added to the method, with the objective of incorporating the current 

practices used in the market. In the third phase of the study the systematic proposal was 

applied in a telecommunications company that operates in the Brazilian market, being 

verified, in this way, its applicability in a real context.  

Findings: It was identified the importance of adopting Information Technologies for the 

optimization of customer relationship management processes by the organizations of the 

mentioned sector. It was also verified the importance of the formulation of roadmaps that can 

guide the companies that choose this path due to the complexity and the diverse dimensions 

involved in the implementation. The applicability of the systematic proposal was verified 

through its practical test, as well as difficulties and benefits related to it were evident at this 

stage of the study.  

Value and originality: It is understood that the studies presented are of great value for 

organizations that wish to venture along these paths, when presenting knowledge that can help 

them in this sense, characterizing the usefulness of research for professional practice. On the 

other hand, the concepts, fundamentals and systematics presented can contribute to the 

evolution of the literature in the field studied. Finally, few studies were found in the literature 

proposing systematic for CRM optimization supported by BI, and no work was found oriented 

to the specific context of telecommunication organizations in the Brazilian market, which 

attest to the originality of the work. 

Keywords: Customer Relationship Management, Business Intelligence, Telecommunications 

Industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As empresas estão em frequente procura por maiores resultados em suas atividades no 

mercado. Um dos principais fatores para o processo de tomada de decisão é a informação, 

crucial para o controle dos resultados e estratégias. Atualmente uma organização que tem um 

elevado número de informações a serem observadas e não possui um recurso estratégico 

referente ao tratamento dos dados, encontra maiores dificuldades em melhorar os seus 

processos em relação àquelas que adotam as Tecnologias da Informação (TI) para este fim. 

De acordo com Shahraki, Dezhkam e Dejkam (2015), as organizações incorrem em 

altos custos nos seus processos de marketing, vendas e atendimento aos clientes. A eficácia 

nestes processos proporciona vantagem competitiva para a organização, entretanto, estas 

atividades devem buscar a eficiência, operando a um custo ótimo. As técnicas tradicionais de 

marketing, englobando as atividades de massa, ou seja, aquelas com a finalidade de atingir um 

grande número de pessoas e gastando vultuosas quantias, mostram-se não ser as mais 

adequadas em um mundo globalizado, competitivo, com clientes conectados e mais exigentes 

e onde se observa o rápido avanço das TI. Em meio a este cenário, conceitos como o CRM 

(Customer Relationship Management) ganham força (ZABY; WILDE, 2018). 

Neste sentido, o grande desenvolvimento observado nas Tecnologias da Informação 

impulsiona as organizações na busca pela construção de infraestruturas de TI capazes de 

suportar os seus objetivos estratégicos. Neste sentido, outros conceitos ganham destaque, 

dentre estes podemos citar o BI (Business Intelligence) (POLYVYANYY et al., 2017). 

Business Intelligence se fundamenta como uma das resoluções para otimizar tomadas 

de decisões em cenários dinâmicos, com elevada quantidade de informação, agregando 

sapiência ao empreendimento e trazendo maior eficiência aos processos. Esta tecnologia se 

transformou em um recurso de grande utilidade para as empresas criarem uma base única de 

dados para fornecer a informação útil aos tomadores de decisões, diminuindo tempos, custos e 

trazendo mais qualidade e flexibilidade aos processos (CRISTESCU, 2016; AL-ZADJALI; 

AL-BUSAIDI, 2018). 

As organizações do setor de telecomunicações costumam trabalhar com uma 

quantidade muito grande de informações e operações por cliente diariamente. Essas 

informações, quando coletadas, processadas e distribuídas de maneira adequada, inteligente e 

rápida podem trazer vantagem competitiva, através de um maior entendimento das 
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necessidades dos consumidores e a consequente geração de melhores produtos e serviços aos 

mesmos, além do potencial de proporcionar um melhor atendimento ao cliente no pós-venda 

(GÜNTER, 2012). 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

No meio corporativo não é difícil perceber a existência de dificuldades no que diz 

respeito ao tratamento de informações. Esta problemática se torna decisiva ao se observar as 

transformações que as organizações vêm sofrendo atualmente. O processo de tomada de 

decisão torna-se cada vez mais crítico em vista do crescimento das organizações e o cenário 

extremamente complexo e desafiador ao qual as mesmas estão inseridas. Na incessante busca 

por cumprimento de metas e processos mais eficientes, torna-se imprescindível obter a 

informação correta e útil com mais velocidade e flexibilidade. Se esta informação não estiver 

acessível, ou seja, disponível, a tomada de decisão perde a eficácia e passa a ficar dependente 

das impressões do gerente.  A ausência de um mecanismo apropriado para administrar estas 

informações dificulta e torna mais lenta a tomada de decisão, prejudicando a eficiência dos 

processos e o atendimento das necessidades dos clientes. 

O setor de telecomunicações apresenta um comportamento no qual as empresas 

passam por ciclos de término de assinaturas de clientes e novas assinaturas chegando 

simultaneamente, sendo por isto um setor bastnte dinâmico (GERSIL, 2016). Devido as ondas 

de clientes indo e vindo, as organizações do setor buscam novas metodologias para retenção 

de clientes. Não obstante, as empresas de telecomunicações têm de enfrentar o desafio do 

gerenciamento de uma enorme quantidade de dados gerados a partir do seu sistema, o que 

pode ainda aumentar nos próximos anos (MASOUD; AHMED, 2017). De fato, o setor de 

telecomunicações apresenta uma enorme quantidade de dados, excedendo a maioria dos 

outros setores da indústria (SINGH; SINGH, 2016).  

O CRM está se tornando um fator crítico para construir vantagem competitiva para as 

organizações atualmente. Entretanto, poucos processos de negócios que utilizam o CRM são 

eficientes e flexíveis. Como exemplo pode-se citar o fato de muitos clientes estarem 

insatisfeitos com o gerenciamento de reclamações. Não obstante, as organizações raramente 

adaptam sistematicamente o processo de gerenciamento de reclamações (ZABY; WILDE, 

2018). 

Neste sentido, uma parte significativa das empresas situadas neste ramo da economia 

percebem uma grande oportunidade na adoção de métodos e ferramentas como o Business 
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Intelligence para melhorar os seus processos CRM, tornando-se mais competitivas (SINGH; 

SINGH, 2016). 

Entretanto, uma grande proporção das organizações que optam pela implementação de 

molhoria de CRM com apoio do BI tiveram signicativa parte dos seus objetivos frustrados 

(GHARAIBEH, 2015). As organizaçoes carecem de roteiros, modelos ou sistemáticas que 

possam orientá-las possibilitando uma maior probabilidade de efetividade nesta empreitada 

(GHARAIBEH, 2015; SHARRAKI et al., 2015). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Uma das maiores preocupações das organizações é preservar uma boa relação com 

seus consumidores, procurando atendê-los e torna-los fidelizados junto a sua marca, 

convertendo esse empenho em uma ampliação da quantidade de vendas de seus bens e 

serviços. Essa preocupação atinge de maneira benéfica as organizações de telecomunicações 

que estão cada dia mais propensas a conferir tratamento distinto e personalizado a seus 

consumidores.  

Masoud e Ahmed (2017) ressaltam a importância do BI para as telecomunicações na 

busca de vantagens competitivas sobre a concorrência. Neste sentido, o BI assume um 

importante papel em telecomunicações, principalmente no que diz respeito a conhecer o 

cliente.  

Dispor o consumidor no cerne de toda a sua atividade é a procura de grande parte das 

organizações de telecomunicação que buscam tratar o cliente com atendimento 

individualizado e, para isso, precisam saber quem é cada consumidor, seus bens, suas 

exigências e perspectivas em relação aos servidos oferecidos. Frente a essa realidade e a do 

aumento veloz deste setor, observa-se a exigência de tomada de decisões mais céleres, 

preservando a quantidade e a qualidade dos serviços prestados somando valor ao 

empreendimento.  

A literatura indica a importância da investigação dos possíveis benefícios da aplicação 

de BI no CRM (Customer Relationship Management). Neste sentido, Moro, Cortez e Rita 

(2015) após a realização de uma revisão da literatura a respeito do tema BI em artigos no 

período dentre 2002 a 2013 observaram lacunas em pesquisas, visto que o CRM vem sendo 

pouco abordado no que diz respeito às aplicações do BI. Em um outro estudo, Khan et al. 

(2012) apontam para a importância de uma investigação profunda a respeito do CRM e data 

warehouse em setores como telecomunicações. 
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A exigência de reunir informações para desenvolver um gerenciamento eficaz é, 

atualmente, uma realidade fundamental para a estratégia de mercado. A opção pelo melhor 

meio para obter essas informações é um assunto complexo e que pode causar confusão. 

Grandes empresas vêm optando por tecnologia Business Intelligence para reunir essas 

informações e poder obter conhecimento para o processo de tomada de decisão com mais 

celeridade e credibilidade.  

De acordo com Zaby e Wilde (2018) os clientes estão mais informados, conectados e 

exigentes devido à internet e as várias opções existentes no mercado globalizado. Suas 

demandas apresentam um comportamento de crescimento constante e mudanças 

repentinas. Da mesma forma, as empresas concorrentes também estão melhor informadas e 

mais flexíveis. Neste sentido, o gerenciamento do relacionamento com o cliente apresenta-se 

como uma fonte crítica de vantagem competitiva. Em uma análise mais específica, Band 

(2013) ressalta que o gerenciamento de feedback do cliente está ganhando força no ambiente 

empresarial. Entre 2011 e 2012, a proporção de empresas que utilizam a voz dos programas 

de clientes aumentou de 55 para 68%, proporcionando a retenção dos mesmos e o crescimento 

organizacional. 

 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 É, em meio a narrativa apresentada até aqui, no tocante ao cenário onde empresas de 

telecomunicações buscam melhoramentos em seus processos CRM apoiados pelo BI e 

levando em consideração as dificuldades encontradas pelas mesmas na efetivação deste 

objetivo, que o presente trabalho desenvolveu a sua questão de pesquisa: 

 

 Com o propósito de inovação no gerenciamento das relações com os clientes 

apoiado por BI para empresas do setor de telecomunicações, qual a sistemática com resultados 

efetivos? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral do presente trabalho é a proposição de uma sistemática para a 

melhoria do CRM com a utilização do Business Intelligence para o setor de telecomunicações.  

 Com o objetivo de atingir o objetivo geral da pesquisa em questão foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: 
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1. Buscar o entendimento, através da literatura existente, dos principais conceitos, 

fundamentos e modelos relacionados à melhoria do CRM utilizando Business Intelligence; 

2. Propor sistemática de melhoria do CRM utilizando o Business Intelligence para 

o setor de telecomunicações com base nos achados na literatura; 

3. Realizar ajustes na sistemática proposta, utilizando a opinião de especialistas; 

4. Avaliar a robustez da sistemática após a aplicação da mesma em uma 

organização. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Determinados aspectos relevantes do projeto de pesquisa considerados necessários à 

compreensão dos limites da mesma são agora apresentados. Neste trabalho, não são 

desenvolvidas discussões no que concerne a completa abrangência dos conceitos de CRM e 

BI. As narrativas desenvolvidas aqui buscam compreender o relacionamento entre os referidos 

conceitos no ambiente do setor de telecomunicações brasileiro orientados para o processo de 

retenção de clientes. Procura-se identificar na literatura e no mercado, através da opinião de 

especialistas e de uma aplicação prática, a maneira pela qual estas organizações estão tratando 

as suas informações, no sentido de que as mesmas possam servir de apoio ao processo de 

obtenção e retenção de clientes. 

 Por fim, a sistemática proposta neste trabalho foi desenvolvida para o contexto acima 

apresentado. Para que a mesma seja utilizada em outros contextos, como outros setores da 

indústria, recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos. 

   

1.7 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

 O trabalho está dividido em sete capítulos que representam suas partes principais. Esta 

divisão tem o objetivo de facilitar o entendimento e desenvolvimento do mesmo.   

O primeiro capítulo apresenta o contexto em que a pesquisa é desenvolvida, busca 

chamar atenção para o problema que motivou o desenvolvimento do trabalho bem como os 

objetivos a serem alcançados.  

Nos capítulos 2 e 3 são realizadas pesquisas na literatura que tem o objetivo de buscar 

o entendimento de conceitos, fundamentos, modelos e sistemáticas bem como as relações 

entre estes que servem como base teórica para se possa suportar a formulação da sistemática 
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proposta. O final do capítulo 3 encarrega-se em apresentar a sistemática proposta, bem como 

a justificativas que sustentam a sua formulação. 

O capítulo 4 apresenta e justifica os métodos adotados para o desenvolvimento do 

trabalho.  

No quinto capítulo o método é ajustado através da opinião de especialistas do 

mercado, enquanto no capítulo 6 o método, já ajustado, é posto à prova através de uma 

aplicação prática do mesmo.   

Por fim, o capítulo 7 fecha o estudo apresentado conclusões e reflexões a respeito da 

pesquisa realizada. 

 

1.8 ADERÊNCIA A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 A visão fragmentada do saber começa a ser questionada, por ser insuficiente frente às 

situações de instabilidade, imprevisibilidade, incerteza, contradições, paradoxos, conflitos e 

desafios, levando ao reconhecimento, segundo Morin (2008), da necessidade de uma visão 

complexa para incentivar a contextualização, a integração e a globalização dos saberes. 

 A interdisciplinaridade, desta forma, está ligada ao tema pluralismo, pelo fato deste 

proporcionar a utilização de enfoques distintos, ou seja, o objeto de estudo é sempre o mesmo 

e as várias abordagens do mesmo objeto são, por isso, complementares. A 

interdisciplinaridade surge, assim, da ideia de que, para compreender a complexa realidade, é 

necessário relacionar os diferentes conteúdos das disciplinas, ou seja, interagir diferentes 

áreas do conhecimento à procura de um entendimento mais global e não parcelado (BATISTA 

e SALVI, 2006). 

 O presente trabalho adere a interdisciplinaridade por buscar conhecimentos oriundos 

de diferentes áreas como a Administração, a Engenharia, a Ciência da Computação, o 

Marketing, dentre outras. Por outro lado, a pesquisa busca conhecimentos não somente na 

literatura acadêmica, como também busca a opinião de especialistas com experiência 

organizacional para a proposição da sistemática.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com o objetivo de construir uma base teórica adequada foi realizado um estudo tendo 

como base artigos disponíveis nas bases de dados SCOPUS e Web of Science. Além dos 

artigos encontrados nas referidas bases, foram ainda utilizados como fonte de informação 

livros e artigos de pesquisadores citados nos documentos selecionados. 

 De acordo com o exposto no item 1.3 o primeiro objetivo específico da presente 

pesquisa é buscar o entendimento, através da literatura existente, dos principais conceitos, 

fundamentos e modelos relacionados à melhoria de processos de CRM utilizando Business 

Intelligence. Tomando por base esta meta, verificou-se a necessidade de aprofundamento nos 

seguintes temas: CRM, Business Intelligence, melhoria de processos e o setor de 

telecomunicações.  

 

2.1 O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  

 

 De acordo com Giambiagi e Além (2016), o processo de privatização dos serviços 

públicos no Brasil começou por volta de 1995 com o setor de telecomunicações. Sendo assim, 

fez-se necessário instituir um órgão regulador, a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), que entrou em funcionamento efetivamente em 1997. A meta deste órgão, por 

conta da privatização, é assegurar que todos os objetivos previstos pelo governo sejam 

atendidos, já que a ampla concorrência no setor, antes inexistente, começou a ocorrer, com 

tendência a sempre aumentar. 

 Mediante este cenário, percebeu-se a ampliação da utilização do telefone fixo e 

celular, bem como das ofertas de pacotes de banda larga e canais de TV a cabo. Com vistas 

aos números do setor de telecomunicações proporcionados pela Associação Brasileira de 

Telecomunicações (Telebrasil) em 2017, é possível perceber a grande popularização dos 

serviços, principalmente o de celular, que ocorreu desde os primórdios dos serviços de 

telecomunicações. 

 A Telefonia Fixa proporciona o serviço de telecomunicações que, através de 

transmissão de voz, bem como outros sinais, direciona-se à comunicação por pontos fixos 

determinados, valendo-se de processos de telefonia. Este serviço engloba três modalidades, a 

saber: local, de longa distância nacional e de longa distância internacional. Já a Telefonia 

Móvel difere da fixa por aceitar a mobilidade do usuário, sendo a telefonia celular a 
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modalidade mais utilizada, juntamente com os adicionais integrados como, por exemplo, 

pacotes de internet e SMS. 

 O Serviço de TV por assinatura é baseado na distribuição de sinal aos seus assinantes, 

através de canais de entretenimento, enquanto a Comunicação Multimídia é o que viabiliza 

que sejam transmitidas, emitidas e recebidas informações de multimídia, através de vários 

meios. Estas informações podem ser por sinais de vídeo, áudio, sons, textos, imagens, entre 

outros. Outra opção ofertada ao cliente neste mercado é a Radiodifusão que engloba a 

transmissão de sons e/ou de imagens, direcionadas à recepção direta e livre do público. 

 Por último, as empresas de telecomunicações oferecem o Serviço Móvel Especializado 

(trunking) que é caracterizado pela telefonia direcionada para um grupo corporativo, que 

compartilha uma pequena quantia de vias de comunicação entre grande quantidade de 

usuários de telefone. 

 De acordo com a Telebrasil (2017), os números dos serviços de telecomunicações no 

Brasil ao final do primeiro trimestre de 2017 foram os seguintes: 

•  41,5 milhões com o STFC (Telefonia Fixa) (3,9%);  

•  242,8 milhões com o SMP (Celulares) (5,8%);  

•  18,9 milhões com o SeAC (TV por Assinatura) (0,3%);  

•  27,2 milhões com o SCM (Banda Larga Fixa) (5,3%);  

•  0,7 milhões com o SME (Trunking) (45,8%).  

 

A Figura 1 apresenta estes dados: 

 

 

Figura 1 - Assinantes de STFC (Telefonia Fixa), SMP (Celular), SeAC (TV por Assinatura),  
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SCM (Banda Larga Fixa) e SME (Trunking) 

Fonte: Telebrasil (2017). 

 

 Através deste escopo, em que a sociedade se torna cada vez mais dependente dos 

serviços de comunicação, é possível considerar que o setor de telecomunicações necessita, 

cada vez mais, de planejamentos eficientes e processos que agreguem valor ao negócio, 

possibilitando uma melhor organização e, consequentemente, fidelização dos clientes 

(BAND, 2013).  

 No contexto das telecomunicações, a tecnologia da informação é de suma importância, 

já que todos os projetos, bem como a criação dos mesmos, necessitam do impacto da 

Tecnologia da Informação, de maneira que a mesma desenvolverá o projeto e implementará o 

mesmo nas outras áreas. Ou seja, o gerenciamento de projetos está diretamente conectado e 

dependente do setor de TI da organização (RAHIMI; MOLLER; HVAM, 2016). 

 

2.2 MELHORIA DE PROCESSOS 

 

 A dificuldade de muitas empresas ainda é a falta de compreensão sobre os seus dados, 

além do desconhecimento do que fazer com os mesmos. Neste sentido, o acesso preciso e 

correto à informação é crucial para um negócio. No setor de telecomunicações esse padrão 

permanece, essencialmente por fazer parte de um mercado dinâmico, em que novas 

tecnologias surgem a todo instante (MAJI; SEN, 2016). 

 Sendo assim, faz-se importante para uma organização o tratamento de suas 

informações com o objetivo ampliar ou assegurar sua competitividade, através de uma tomada 

de decisão melhor informada e melhoria dos seus processos (MUNYOROKU, 2016). 

 

Mapear processos ajuda a identificar as fontes do desperdício, fornecendo uma 

linguagem comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, tornando as 

decisões sobre os fluxos visíveis, de modo com que se possa discuti-las, agregando 

conceitos e técnicas enxutas, que ajudam a evitar a implementação de algumas 

técnicas isoladamente, formando a base para um plano de implementação e 

mostrando a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material (CORRÊA et 

al., 2005, p. 892). 

 

 

 De acordo com o trabalho de Costa e Politano (2008), o mapeamento de processos é 

de extrema relevância, já que auxilia a alta administração das empresas a compreender melhor 

seus processos e até mesmo sugerir melhorias que influenciam na tomada de decisões e na 

satisfação dos clientes. É importante gerir eficientemente os processos vitais para o 
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desempenho organizacional, aumentando assim a produtividade e a competitividade dentro da 

organização (MEIDAN et al., 2017). 

 Seguindo esta linha:  

  

Os Sistemas de Gerenciamento de Processos Empresariais (BPMS) são sistemas de 

informação que interpretam os processos de negócios para garantir que as atividades 

especificadas no mesmo sejam devidamente executadas e monitoradas por uma 

organização. A adoção destes sistemas tem evoluído no ambiente industrial e, 

portanto, suas arquiteturas estão evoluindo rapidamente, a fim de cumprir os 

requisitos comerciais em constante expansão. Consequentemente, o projeto de 

arquitetura dos BPMS tornou-se uma importante atividade de desenvolvimento na 

comunidade de pesquisa (GREFEN et al., 2017, p. 43). 

 

 

 O BPMS pode auxiliar e orientar a implementação de ferramentas como o Business 

Intelligence para a melhoria de processos como o CRM, proporcionando benefícios como 

(GREFEN et al., 2017): 

 

• Otimização de recursos e de infraestrutura; 

• Minimização de custos operacionais; 

• Respostas mais ágeis às tecnologias dos concorrentes; 

• Visão geral dos indicadores da organização; 

• Maior conhecimento dos clientes mediante estudo dos históricos e cruzamento 

de informações; 

• Segurança na tomara de decisões gerenciais com base em previsões corretas do 

futuro; 

• Agilidade na obtenção de informações; 

• Melhorias nas atividades de marketing; 

• Possibilidade de extração de relatórios variados; 

• Proporcionar autonomia para consulta e análises, tirando a carga do pessoal de 

TI; 

 

 A administração dos processos de uma empresa de telecomunicações através das 

ferramentas de BI pode viabilizar resultados satisfatórios que, consequentemente, 

influenciarão no aumento de receitas, fidelização de clientes, atividades eficazes de marketing 

e aumento da vantagem competitiva. Um projeto eficiente de BI, quando bem implementado 

para a melhoria do processo de CRM, constrói uma imagem de sucesso e confiabilidade da 

empresa (ZABY; WILDE, 2018; TOYESE, 2014). 
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 Um processo pode ser definido como um conjunto de etapas ou atividades que tem o 

objetivo de entregar resultados pretendidos e atingir metas de desempenho dentro das 

restrições aplicáveis (SHARP; MCDERMOTT, 2001). Segundo este autor, existem algumas 

classes de facilitadores que podem ser ajustados para impactar positivamente o desempenho 

do processo. Vamos agora citar explicar algumas destas classes: 

 

• Design de fluxo de trabalho; 

• Sistemas de informação; 

• Motivação e medição; 

• Políticas e regras; 

• Projeto de instalações (ou alguma outra categoria apropriada à sua situação). 

 

Os facilitadores são os fatores que, em conjunto, efetivamente fazem o processo 

funcionar, e para que um processo possa trabalhar de forma otimizada é necessário que todos 

os facilitadores estejam funcionando em comum acordo. Vale ressaltar que podem existir 

outros fatores além dos apresentados e que determinados fatores podem importar mais que 

outros de acordo com o contexto.  

 

Design de fluxo de trabalho 

 

Pode ser entendido como o plano de atividades com o objetivo de responder a um 

evento de acionamento, mostrando a sequência de etapas, decisões e transferências realizadas 

pelo processo. O design de fluxo auxilia na descoberta de problemas no fluxo de trabalho e, 

não menos importante, permite avaliar os outros facilitadores de uma forma organizada, passo 

a passo e ator por ator. 

 

Sistemas de informação 

 

Referem-se de forma genérica a Tecnologia da Informação (TI). O termo abarca 

sistemas, informações, computadores, equipamentos de telecomunicações, redes, etc. Vale 

ressaltar a importância da utilização de um sistema de gerenciamento de processos de 

negócios (BPMS), que fornece muitos recursos que permitem a execução, monitoramento e 

gerenciamento de processos de negócios à medida que eles fluem através de múltiplos 

sistemas. 
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Motivação e Medição 

 

Motivação e medição compreendem os sistemas de recompensa explícita e implícita 

de uma empresa. Nesta dimensão o foco está nas pessoas, os processos e resultados 

organizacionais podem ser medidos e avaliados. Neste sentido, recompensas ou punições 

podem ser associadas. Importante ressaltar que os indicadores utilizados para mensurar os 

processos devem estar de acordo com os objetivos do mesmo. 

 

Políticas e Regras   

 

Compreende regras e políticas estabelecidas em uma organização com o objetivo de 

impulsionar ou restringir processos empresariais. Em muitos casos, as organizações 

desenvolvem regulamentos que são obsoletos, contraditórios ou excessivamente complexos 

que não auxiliam o funcionamento dos processos. 

 

Instalações 

 

Compreende o projeto do local de trabalho, a infraestrutura física, equipamentos, 

mobiliário, maquinaria, iluminação, entre outros. Nota-se hoje em crescente consenso no 

reconhecimento da importância das instalações na promoção da eficácia, produtividade, e bem 

estar. As instalações podem, de acordo com o contexto, não apresentar significativa relevância 

para o processo, podendo este fator ser substituído por outros facilitadores mais relevantes.  

Importante ressaltar que os processos de negócios bem como os sistemas de 

informação não existem isoladamente dentro de uma empresa e a sua principal função é 

apoiar os objetivos macros da organização. Logo, os objetivos e metas estabelecidos para os 

processos devem estar alinhados a visão, missão, estratégia e metas organizacionais.  

 

2.3 BUSINESS INTELLIGENCE: CONCEITOS E APLICAÇÕES 

 

Business Intelligence (BI) é um sistema que abrange uma nova concepção de estrutura 

das informações com a finalidade de criar valor aos negócios. Processos fundamentados em 

BI fazem uso de inovações tecnológicas para arrecadar, conservar, avaliar e ofertar o acesso à 

informação, convertendo-a em dados e conhecimento. Seu papel é auxiliar os gerentes a tomar 

decisões mais adequadas nos empreendimentos, tornando os dados mais concisos, atualizados 
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e importantes, oferecendo-os no surgimento das necessidades (CRISTESCU, 2016; AL-

ZADJALI; AL-BUSAIDI, 2018).  

 

Como o próprio nome sugere, as soluções de Business Intelligence são adotadas para 

trazer inteligência ao negócio de uma companhia. Elas envolvem ferramentas e 

sistemas desenvolvidos para coletar e analisar dados de maneira planejada e 

estratégica para a organização – o BI auxilia as empresas a traçarem o perfil de seus 

clientes, oferecer suporte adequado a cada um deles, realizar pesquisas e fazer a 

segmentação do mercado, fazer análises estatísticas e inventários, entre outra 

infinidade de aplicações. O BI se coloca como um mecanismo de feedback, não 

importando o tamanho da empresa nem a área cujos dados são analisados. Toda vez 

que a empresa tem esse feedback, ela consegue melhorar o processo, seja ele qual 

for (PCWORLD, 2008, p. 6) 

 

O Business Intelligence pode ser visto como o segredo para a gestão de uma 

instituição, sendo determinado como a reunião de concepções, técnicas e processos que 

objetivam não apenas melhorar as deliberações dos negócios, como também a fundamentar a 

concretização de estratégias da instituição (CRISTESCU, 2016). Entre as maiores 

funcionalidades de uma tecnologia de BI está a reunião de ferramentas inteligentes de 

investigação, integração, soma e avaliação pluridimensional de informações oriundas das 

várias fontes de informação. 

Da perspectiva de designing, implantação e uso, recomenda-se a avaliação sob quatro 

dimensões, a saber:  

 

 Negócios: abrangendo a escolha de técnicas de gestão e métodos que podem ser 

utilizados no decorrer da formação do BI; 

 Funcionalidade: fundamentada nos papéis definidos para o sistema e nas 

vantagens almejadas com a implementação do BI; 

 Tecnologia: fundamentada em mecanismos, escolha de dados, técnicas e 

resoluções para formar o sistema de BI; 

 Organização: estabelece o método de implementação e utilização do recurso de 

BI.  

 

Neste sentido, o BI pode ser entendido como a matéria de arrecadar e avaliar os dados, 

originando a efetivação de outras estratégias. O segredo do processo é transformar 

informações em inteligência acessível que possa impulsionar as atividades e otimizar o 

processo de tomada de decisões.   
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Indo de encontro ao encontro do que foi dito, Polyvyanyy et al (2017) destacam que o 

BI é uma das tecnologias mais eficazes na melhoria do desempenho das organizações, 

demandando planejamentos seguros e eficazes.  

Por fim, torna-se importante evidenciar que o BI não é meramente um produto. 

Refere-se a uma tecnologia e, concomitantemente, um grupo de atividades integradas, do 

mesmo modo que aplicações apoio à decisões e banco de dados que oferecem àqueles que 

tomam decisões uma acessibilidade mais simples às informações do empreendimento. 

Barbieri (2001) esclarece BI como um guarda-chuva abstrato que abrange a 

Inteligência Competitiva, (aglomerado de informações dos concorrentes e do mercado), 

Gerência de Conhecimentos (aglomerado de informações de uma organização gerada, 

compilada, restaurada e estruturada), Internet Business Intelligence, estudo de mercados, entre 

outros. Nota-se que através da utilização de Business Intelligence se pode adquirir diversas 

informações de suma relevância para os componentes diretivos de uma empresa e que o uso 

deste recurso permite distinção nesta conjuntura competitiva onde se encontram as 

organizações. Ao analisarem as informações históricas e atuais, os membros diretivos 

conseguem um alicerce para tomarem decisões mais adequadas e apuradas. O processo do BI 

se fundamenta na conversão de dados em informação, após em deliberações e, por fim, em 

ações. 

Neste sentido, o BI pode ser compreendido como a reunião de ideias e métodos que 

objetiva alicerçar as tomadas de decisões nos negócios, desde a conversão do dado em 

informação e desta em conhecimento. Esta tecnologia almeja utilizar as informações da 

empresa para embasar decisões bastante informadas, simplificando o acesso e a avaliação das 

informações, além de viabilizar o descobrimento de outras oportunidades (ZABY; WILDE, 

2018; CRISTESCU, 2016; AL-ZADJALI; AL-BUSAIDI, 2018). 

Conforme apontam Frisk e Bannister (2017), o BI, a análise de dados e o big data são 

desenvolvimentos estreitamente relacionados que estão criando uma revolução na gestão 

organizacional e na tomada de decisões. Estes desenvolvimentos surgiram como resultado de 

avanços na Tecnologia da Informação.  

O aprimoramento da tecnologia de BI está associado ao desenvolvimento do sistema 

de uma forma geral, assim, o descobrimento de outros instrumentos relevantes soma 

melhorias ao Business Intelligence, tais como Data Mining e Data Warehouse.  

De acordo com Venter e Goede (2017) um sistema de BI tem como principal objetivo 

melhorar a tomada de decisão organizacional. Capacidades de tomada de decisão melhoradas 

elevam o desempenho da empresa e, consequentemente, a competitividade. Logo, não é fato 
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surpreendente, portanto, que 59% das organizações tenham interesse em melhorar suas 

habilidades em tomar decisões e investir em BI. Hoje, a globalização tem convertido o 

modelo de negócios das organizações e, por conseguinte, tem ampliado expressivamente a 

busca por recursos de Business Intelligence para satisfazer a demanda em administrar o 

crescimento do volume de informações, procura e restauração de dados, elementos que 

causam impacto diretamente na tomada de decisão (KISKER; GREEN, 2013). A evolução 

desta ferramenta atual pode propiciar, no futuro, sua acessibilidade em qualquer local, 

podendo existir em plataformas móveis, partindo de uma perspectiva estagnada em sua 

performance originária, para avaliação preditiva. Mesmo com toda essa conjuntura fascinante 

que a concepção do BI evidencia, as organizações ainda apresentam bastante cautela com 

projetos maiores, de elevado investimento e capital intelectual aplicado, gerando obstáculos 

no processo de desenvolvimento desta tecnologia.  

Um projeto de Business Intelligence precisa ter um planejamento adequado com a 

meta estabelecida. Ademais, há outras questões que precisam ser levadas em consideração 

para que promovam bons resultados na alteração ambiental com a admissão da tecnologia. 

Por esta razão, é sensato administrar as tarefas cautelosamente para assegurar o retorno do 

alto investimento. Em relação aos fatores-chave é importante ressaltar que mudanças podem 

acontecer no que depender do ambiente associado, havendo muitas variáveis que precisam ser 

levadas em consideração e gerenciadas, impedindo, dessa forma, emboscadas que 

impossibilitem a implantação e bons resultados do projeto. Segundo Miller et al. (2006), só a 

tecnologia não assegura o êxito da implantação, mas sim a interação das dimensões críticas do 

empreendimento.  

Para Grefen et al (2017), a implementação é definida como o processo de transitar e 

mapear decisões de um projeto em construções de implementação específicas, normalmente 

descritas pelas arquiteturas de software. 

Neste sentido, é possível considerar que existem projetos de BI que não possuem 

conclusões de sucesso, despendendo recursos que não proporcionam os resultados propostos. 

Este acontecimento se deve por conta de uma série de equívocos, começando pelo fato de que 

muitos não compreendem o que realmente é o Business Intelligence. Muitas organizações 

ainda acreditam que o BI funciona como um projeto da área de TI, e não como uma definição 

ligada ao alinhamento estratégico corporativo, que viabiliza a possibilidade do uso de 

ferramentas, tendo como meta a modificação dos dados para informações, que poderão 

influenciar nas decisões.  



27 
 

Portanto, existem quatro dimensões críticas que são essenciais na implementação de 

BI, para que o projeto seja positivo ao empreendimento, são elas (MILLER; BRÄUTIGAM; 

GERLACH, 2006): 

 Capital Humano; 

 Processos do Conhecimento; 

 Cultura; 

 Infraestrutura. 

 

A dimensão do capital humano é baseada nas experiências e capacidades da 

informação das pessoas pertencentes ao negócio, bem como nas características de treinamento 

e avaliação que acontecem junto às metas da organização.  

Os processos do conhecimento pertencem à dimensão que disponibiliza a maneira 

como precisam ser efetivados os dados relacionados, bem como onde estão descritos os 

processos, com o intuito de aprimorar o fluxo e a utilização das informações. Sendo assim, é 

ainda mais enfatizada a questão de que a utilização da informação está diretamente ligada aos 

processos estratégicos do negócio.  

A dimensão da cultura faz referência à influência que a organização e os indivíduos da 

mesma têm no fluxo da informação. Ou seja, a cultura agrega as normas da organização no 

que tange os cenários moral, social e de conduta da mesma. Assim, são evidenciadas as 

atitudes, os pontos de vista, a escala de prioridade e o valor que a informação possui como 

atividade estratégica incorporada ao longo do tempo. De acordo com Venter e Goede (2017), 

Frisk e Bannister (2017) um sistema de informação é parte integrante das estruturas sociais 

presentes na organização onde este é aplicado. Desta forma, deve ser projetado e 

desenvolvido não isoladamente, mas como parte do sistema organizacional e social mais 

amplo. 

No que tange a infraestrutura, são levadas em consideração os software, hardware e 

ferramentas tecnológicas que estruturam, controlam, selecionam, divulgam e aplicam a 

informação.  

O Business Intelligence é fundamentado em muitas ferramentas e itens. Para analisar e 

distribuir as informações, existem ferramentas como: OLAP (Online Analytical Processing), 

Datamining, Web SAD, entre outras. Já para consolidar os dados, o mais utilizado é o Data 

Warehouse, e para coletar, o ETL (Extraction Transforming and Loading). A Figura 2 

apresenta de forma didática o percurso dos dados. 
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Figura 2 – Percurso dos dados até o Data Warehouse 

Fonte: Alves (2004). 

 

 

O Data Warehouse pode ser entendido, conforme Peng, Xang e Xu (2018), como um 

armazém de dados, um banco em que as organizações podem valer-se para congregar dados 

relevantes para a mesma, principalmente visando apoiar as decisões. Assim, os dados são 

armazenados em estruturas lógicas dimensionais, que viabilizam o seu processamento 

analítico por ferramentas adequadas. 

Dados operacionais normalmente se transformam rapidamente, e como os níveis 

operacionais são reduzidos, dados antigos acabam sendo eliminados com o passar do tempo. 

O Data Warehouse, ao contrário, recebe em forma de lotes os dados antigos, crescendo com o 

tempo. A enorme capacidade pode atingir centenas de gigabytes (TEOREY; LIGHTSTONE; 

NADEAU, 2014).  

 Neste ambiente, existe, ainda, a classificação dos dados por assunto, conforme 

apresenta a Figura 3, facilitando o acesso e entendimento das informações utilizadas nas 
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consultas feitas pela administração, pois a base de dados é centralizada e otimizada para este 

fim. 

 

Figura 3 – Exemplo de centralização de informações por assunto no Data Warehouse 

Fonte: Corey et al. (2001). 

 

Desta maneira, para que o Data Warehouse seja alimentado, é preciso que ocorra o 

processo de ETL, que pode ser traduzido como Extração, Transformação e Carga, baseando-se 

em: obter dados de fontes diferentes, modifica-los conforme as regras de destino, garantir a 

integridade dos valores e, por fim, carregar as informações. Esta é uma das fases mais críticas 

no projeto de Data Warehouse, haja vista o manuseio dos dados, o que requer um registro das 

ações, indicando onde está cada dado (PENG; XANG; XU, 2018). 

Para que as informações estruturadas e carregadas pelo ETL sejam acessadas, são 

necessárias as ferramentas OLAP (Online Analytical Processing), que podem analisar e 

manipular uma grande quantidade de dados mediante várias perspectivas. A sigla OLAP é 

normalmente aplicada ao grupo de atividades efetuadas por quem utiliza os sistemas online 

ligados à análise de dados, como, por exemplo, consultas, relatórios ou gráficos. Assim, 

torna-se viável modelar, analisar e visualizar grandes quantidades de dados (TEOREY; 

LIGHTSTONE; NADEAU, 2014). 

De acordo com Turban et al. (2009), podem ser encontrados quatro tipos de OLAP. O 

primeiro deles é o MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing), em que os 

dados são armazenados em um banco de dados multidimensional e em um espaço menor do 

que o utilizado para armazenagem da mesma quantidade em um banco relacional. O próximo 

tipo é o ROLAP (Relational On Line Processing), responsável por simular a tecnologia OLAP 

realizada em bancos de dados relacionais, beneficiando no que tange a restrição do volume de 

dados, apresentando uma arquitetura aberta e padrão. O HOLAP (Hybrid On Line Analytical 

Processing), tem sido uma das arquiteturas mais utilizadas, devido sua capacidade de 
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combinação entre as ferramentas e a performance de dados multidimensionais. A arquitetura 

DOLAP (Desktop On Line Analytical Processing), é uma ferramenta para usuários que 

tenham cópia total ou parcial da base multidimensional, que desejam ter acesso a um 

repositório de dados localmente, assim é possível minimizar a sobrecarga no servidos. 

WOLAP (Web On Line Analytical Processing) é o uso da ferramenta OLAP mediante um 

browser, possuindo duas tecnologias que trabalham em frequente progresso. 

Outro modo de acesso às informações presentes no Data Warehouse é mediante o 

processo de Data Mining, que pode ser conceituado como o processo de extrair o 

conhecimento implícito, devidamente conhecido e com potencial de utilidade nas bases de 

dados. É uma técnica que permite a descoberta de conhecimento em banco de dados, 

viabilizando a automática revelação do conhecimento implícito em quantias grandes de 

informações alocadas nos bancos de dados de uma empresa (MUNYOROKU, 2016). 

Assim, através desta técnica é possível um estudo antecipado dos eventos, prevendo 

comportamentos e tendências que influenciam as decisões através de fatos reais, não 

idealizados. “A análise de dados tradicional é baseada na suposição, em que uma hipótese é 

formada e validada por meio dos dados. Por outro lado, as técnicas de data mining são 

baseadas na descoberta, na medida em que os padrões são automaticamente extraídos do 

conjunto de dados” (CARDOSO; MACHADO, p. 504, 2008). 

Existem alguns propósitos apresentados pela técnica em questão, que, de acordo com 

Elmasri e Navathe (2010) são: 

 

 Previsão: é capaz de apontar comportamentos futuros do banco de dados; 

 Identificação: o padrão de dados pode ser usado para identificar a relevância de um 

evento ou uma atividade; 

 Classificação: pode separar os dados de maneira que classes ou categorias divergentes 

possam ser identificadas em relação à combinação de parâmetros; 

 Otimização de recursos: alguns recursos como tempo, infraestrutura e espaço são 

limitados, demandando uma otimização para melhor aplicação dos mesmos. 

 

  Sendo assim, os resultados proporcionados pelo data mining são muito satisfatórios, 

por interpretar e apresentar claramente os dados que originados, impactando positivamente na 

tomada de decisões de modo seguro e totalmente previsível. 
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Em relação ao Web SAD, devido à popularização, pode ser conhecido também como 

Web Business Intelligence (WBI), misturando Data Warehouse e sistemas de BI com os novos 

métodos da web.  

 

Os Web-BI têm reduzido barreiras tecnológicas, tornando mais fácil e barato 

disponibilizar informações relevantes para tomadas de decisão aos gerentes da 

corporação, mesmo que estes estejam geograficamente em localizações diferentes. 

Construir Web-BI é uma tarefa complexa, pois deve considerar um sistema que 

esteja disponível sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia e deve manipular 

um grande número de solicitações concorrentes (FORTULAN; GONÇALVES 

FILHO, 2005, p. 60). 

 

Os resultados positivos na utilização de sistemas BI baseados na Web, quando em 

comparação com os modelos tradicionais, agregam a facilidade no uso, acesso universal às 

várias plataformas, viabilidade de configuração para usuários, possibilidade de utilização de 

gráficos e sons, não somente textos (ZABY; WILDE, 2018; CRISTESCU, 2016; AL-

ZADJALI; AL-BUSAIDI, 2018). 

 

2.4 CRM  

 

O CRM tem como objetivo principal o estabelecimento de relacionamentos sólidos 

com clientes no longo prazo, através da utilização de conceitos customizados de marketing, 

vendas e serviços aliados as novas tecnologias de informação. O estabelecimento de relações 

duradouras com clientes está presente nos objetivos estratégicos da maioria das organizações, 

visto que este pode proporcionar maior competitividade e sustentabilidade econômica para as 

mesmas (HOMBURG; BRUHN, 2013).  

Em um estudo, buscando entender os impactos do BI no CRM, Al-Zadjali e Al-Busaidi 

(2018) entendem o gerenciamento das relações com os clientes como um pacote de diretrizes, 

processos e estratégias que tem a finalidade de capacitar a organização para o entendimento 

da forma pela qual os seus clientes interagem com esta através da obtenção de informações a 

respeito dos mesmos em um processo contínuo. Neste sentido, o CRM é parte integrante dos 

processos de gestão que buscam a fidelização do cliente, tendo grande relevância para funções 

como marketing, atendimento ao cliente e vendas. 

Toyese (2014) define o CRM como uma estratégia gerencial capaz de auxiliar as 

empresas a coletar, analisar e gerenciar informações concernentes ao cliente por meio da 

utilização de ferramentas e recursos tecnológicos da informação com a finalidade de satisfazer 

as necessidades do cliente e construir uma relação benéfica com o mesmo. Para este autor, em 
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um sentido mais amplo, o CRM pode ser entendido como uma filosofia e estratégia de 

negócios, apoiadas por um conjunto de tecnologias da informação, que tem o objetivo de 

fomentar e mediar as comunicações com os clientes para que as organizações desenvolvam 

um conhecimento profundo de suas necessidades de atendimento, desejos e padrões de 

compra. 

  De acordo com Feng (2012) o CRM pode ser compreendido como uma solução que se 

sustenta em mineração de dados para a automação dos processos de marketing, vendas e 

atendimento ao cliente em uma organização. Esta automação permite que o marketing 

responda de forma rápida às necessidades dos clientes que buscam por melhores 

oportunidades. Permite atender melhor os clientes categorizando os mesmos em diferentes 

classificações. O CRM pode ainda contribuir ainda para o aumento da carteira de clientes de 

uma organização através da automação de vendas que potencializam a capacidade de seleção, 

compra e encomenda ofertada ao público com a utilização de uma menor quantidade de 

funcionários participando do processo.  

Os processos de negócios inteligentes geralmente são possíveis de implantar em todas 

as áreas do CRM. Um processo específico de CRM de grande relevância é o gerenciamento de 

reclamações. Partindo do princípio de que uma reclamação implica um perigo real para a 

relação com o cliente. Neste sentido, o CRM apresenta-se como uma ótima oportunidade para 

fortalecer o relacionamento com clientes, permitindo a sua retenção ao oferecer soluções 

(ZABY; WILDE, 2018). Entretanto, a realidade mostra que o gerenciamento de reclamações 

muitas vezes não se processa com eficiência e eficácia, pois as atividades de tratamento das 

reclamações dos clientes são pouco exploradas pelas empresas, bem como quais as 

compensações podem afetar positivamente a sua retenção (GÜNTER, 2012). Através do BI, 

uma empresa torna-se capaz de analisar e entender essas relações, melhorando o processo de 

gerenciamento das reclamações e, consequentemente, melhorando o seu relacionamento com 

os clientes.   

Teoricamente, O CRM pode ser dividido em duas categorias denominadas operacional 

e analítica. Estas duas categorias reunidas formam um circuito fechado. O CRM analítico é 

suportado pelas tecnologias e conceitos do BI para a realização de análises de dados 

operacionais. O conhecimento gerado nesta etapa auxilia a tomada de decisão e contribui para 

a melhoria contínua dos processos. De acordo com Zaby e Wilde (2018), um dos fatores 

chave para o funcionamento do processo é o apoio contínuo aos pontos de decisão nos 

processos operacionais através do BI. Neste sentido, a utilização do BI torna-se parte 
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imprescindível dos processos de negócios, que passam a ser chamados de processos de 

negócios inteligentes. 

 Em um estudo empírico que investigou a utilização do BI para CRM no setor de 

telecomunicações da Nigéria, Toyese (2014) constatou a importância da integração destes 

dois conceitos para melhoria do relacionamento entre empresas e clientes. Neste mesmo 

sentido, Maji e Sen (2016) estudaram a utilização de registros de detalhes de chamadas em 

análises de data warehouse em marketing. Este processo auxilia as empresas de 

telecomunicações a criar ofertas de marketing e promoções que ajudam na retenção de 

clientes. Munyoroku (2016) pesquisou o BI e CRM no setor de telecomunicações no Quênia e 

verificou que OLAP, data mining, ETL e data warehouse são astecnologias mais utilizadas. O 

estudo demonstrou a existência de uma significativa relação positiva entre o uso de 

ferramentas de BI e a gestão de serviços ao cliente, contribuindo para a satisfação e, 

consequentemente, a retenção do cliente. 
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3  PROPOSIÇÃO DA SISTEMÁTICA 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Esta seção apresenta os resultados da revisão sistemática da literatura empreendida 

nesse trabalho com o objetivo de encontrar modelos, sistemáticas e metodologias propostas 

para a implementação de melhoria em CRM apoiado por Business Intelligence para 

organizações do setor de telecomunicações. Com o objetivo de encontrar publicações 

relevantes e capazes de apoiar a sistemática proposta foi adotado o modelo webibliomining 

proposto por Costa (2010). Foram adotadas as seguintes etapas do modelo: (1) Definição da 

amostra da pesquisa; (2) Pesquisa na amostra com palavras-chave; (3) Seleção dos artigos 

para composição do núcleo de partida. 

 

3.2 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Modelo 1 

 

Shahraki, Dezhkam e Dejkam (2015) propuseram um modelo para melhoria na gestão 

do relacionamento com o cliente através do BI. Segundo estes autores, para se obter sucesso 

na implementação, quatro fatores precisam ser observados. Estes fatores serviram como base 

para a construção do método e são os seguintes: 

  

1. Orientação ao cliente; 

2. Gestão do conhecimento; 

3. Tecnologia da informação; 

4. Suporte organizacional.  

 

Tecnologia, conhecimento, gestão e suporte organizacional compreendem insumos 

para CRM bem sucedido, com orientação ao cliente. O modelo proposto é apresentado na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Modelo 1 

Fonte: Shahraki , Dezhkam e Dejkam (2015). 

 

 

Após ums estudo estatístico, com dados coletados de especialistas do mercado, 

Shahraki, Dezhkam e Dejkam (2015), conseguiram validar as hipóteses principais 

estabelecidas para a criação do modelo apresentado:  

 

 A tecnologia de informação baseada em Business Intelligence contribui para o 

sucesso do gerenciamento de relações com o cliente. 

 Gerenciamento do conhecimento baseado em Business Intelligence contribui 

para o sucesso do gerenciamento de relações com o cliente. 

 Contextos organizacionais baseados em Business Intelligence contribuem para 

o sucesso do gerenciamento de relações com o cliente. 

 

Variáveis independentes de sucesso no CRM no contexto do BI também foram 

estabelecidas e validadas sendo estas: gestão do conhecimento e apoio organizacional. Da 

mesma maneira, variáveis dependentes do sucesso na gestão de relações com o cliente 
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também foram estabelecidas e validadas sendo estas as seguintes: orientação para o cliente, 

marketing, valor de vida do cliente, personalização e marketing interativo (relacionamento 

com o cliente a longo prazo).  

 

Modelo 2 

 

 Gharaibeh (2015) forneceu um modelo para CRM e BI baseado na internet. Em seu 

estudo, foi relatado o fato de que a maioria das organizações que optou pela implantação do 

CRM não teve grande parte das suas expectativas atendidas, logo uma importante questão 

levantada foi a seguinte: quais as condições prévias são necessárias para implementar e 

construir o CRM com sucesso?  

Da mesma forma, foi apontado que a maioria dos esforços iniciais de implementação 

de BI e Data Warehouse apresentam aceitação limitada ou falha, sendo, portanto, crucial 

buscar uma compreensão aprofundada dos fatores críticos de sucesso e variáveis que 

determinam a sua implementação de maneira eficiente. 

Para aumentar a probablilidade de sucesso na implantação de CRM e BI o texto 

apontas para a importância da consideração de três dimensões principais sendo estas: 

 Tecnologias; 

 Pessoas; 

 Processos. 

 

A pesquisa aponta ainda para a  importância da consideração de uma quarta dimensão 

intermediária representada pela conexão entre pessoas e tecnologia. 

Outra questão abordada é a importância da definição e entendimento do modelo de 

negócios baseado em CRM bem como o entendimento dos processos e melhoria dos mesmos 

pssíveis de serem implementadas através do BI. 

O autor fornece um modelo para fidelizar clientes através de aplicativos baseados em 

internet com o objetivo de acessar um maior número de pessoas. O modelo é proposto no 

contexto de uma companhia aérea no chamado Programa Passageiro Frequente e possui dois 

objetivos principais: 

 

1. Fazer comunicação com um grande número de clientes; 

2. Estabelecer relações significativas para os clientes com o objetivo de fidelização. 
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O modelo conceitual dividido em três níveis. O nível 1 é chamado de comunicação. 

Neste nível estabelece-se a comunicação com os clientes, buscando, nos primeiros momentos, 

conhecer os seus endereços, IP ou coletando os seus dados por meio de formulários. Outra 

fonte de dados provém da navegação dos usuários na internet onde fornecem informações, por 

exemplo através do seu fluxo de cliques sobre o seu comportamento. Esses dados brutos têm 

o potencial de revelar detalhes sobre o uso e os desejos dos clientes.  

 O nível 2 é o chamado nível de transação. Nesta etapa, os clientes inserem seus dados 

através do formulário de reserva (número do voo, segmento, origem e destino, etc.). Esta 

informação é armazenada em ODS (Operational Data Store), que tem a responsabilidade de 

analisar as atividades de vôo de cada cliente e enviar estas informações tratadas para o FFP 

(Frequent Flyer Program). 

O nível 3, conhecido como relacional busca segmentação dos clientes em classes com 

de acordo com determinados critérios como o número de milhas acumuladas por exemplo. 

Deste forma, tratamentos customizados podem ser oferecidos com o objetivo de fidelização. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROPOSTA 

 

As empresas situadas no setor de telecomunicações carecem de tecnologias e 

ferramentas como o Business Intelligence para obter melhorias em seus processos de retenção 

de clientes (SINGH; SINGH, 2016). Um eficaz e eficiente processo CRM é hoje considerado 

um fator crítico de sucesso para a competitividade organizacional (ZABY; WILDE, 2018). A 

literatura pesquisada aponta para os possíveis benefícios da aplicação de BI na melhoria do 

CRM (CORTEZ; RITA, 2015; Khan et a.l, 2012). 

Entretanto, grande proporção das organizções que optam pela implementação do CRM 

ou BI tiveram boa parte dos seus objetívos frustrados (GHARAIBEH, 2015). Nesta etapa do 

trabalho será proposta uma sistemática que tem o objetivo de auxiliar as organizações na 

implantação de melhoria CRM suportado pelo BI para empresas do setor de 

telecomunicações.  A proposição da sistemática proposta é suportada pelos achados na 

literatura nos capítulos 2 e 3 do presente trabalho. 

A sistemática é orientada por princípios, possui dimensões a serem consideradas e é 

dividida em etapas conforme será apresentado a seguir. 

   

Princípios  
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 O modelo conceitual está alicerçado em um conjunto de princíbios norteadores que 

tiveram a sua origem na pesquisa realizada sobre a literatura, sendo estes os seguintes: 

 

 Orientação para o cliente; 

 Colaboração (Visão Sistêmica); 

 Suporte Organizacional; 

 Melhoria Contínua; 

 

Orientação para o cliente 

 

  O objetivo principal do CRM é o fortalecimento do relacionamento de uma 

organização com os seus clientes com o objetivo de fidelização dos mesmos, elevando o 

potencial competitivo da empresa. A busca pelo fortalecimento da relação cliente-organização 

não deve estar restrita aos departamentos de marketing, vendas e atendimento ao cliente. 

Neste sentido, o CRM deve ser tratado como uma estratégia gerencial da empresa envolvendo 

todos os órgãos organizacionais. Logo, este torna-se um princípio norteador que deve estar 

presente em todas as etapas da sistemática proposta. Desta maneira, os objetivos e metas de 

cada etapa devem levar em conta o princípio de orientação para o cliente. 

 

Colaboração (Visão Sistêmica) 

 

 Substituir a visão departamental pela visão sistêmica desenvolvendo integração e 

colaboração entre os diferentes setores organizacionais em busca dos objetivos da empresa. 

Buscar a tomada de decisão que considera não apenas a necessidade imediata de cada setor, 

mas o impacto e as consequências que a decisão pode gerar para todas as outras áreas e como 

esta pode impactar os objetivos estabelecidos. Um projeto utilizando BI não é um assunto da 

área de TI e sim uma definição ligada ao alinhamento estratégico da organização. 

 

Suporte Organizacional 

 

 Este princípio ressalta a importância do apoio e do suporte da alta administração para 

o sucesso na implementação e funcionamento contínuo do CRM apoiado por ferramentas BI. 

Os líderes organizacionais devem estar envolvidos no processo, desenvolvendo políticas, 
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diretrizes, distribuindo responsabilidades, traçando metas e objetivos, e desenvolvendo cultura 

organizacional que apoie o sucesso do empreendimento. 

 

Melhoria Contínua 

 

 O processo de gerenciamento das relações entre cliente-empresa se estende ao longo 

do tempo, devendo ser periodicamente reavaliado buscado sempre a sua melhoria. A melhoria 

contínua dos processos pode ser entendida como a análise do estado atual do mesmo na busca 

de identificar as atividades que podem ser melhoradas. O objetivo é diagnosticar ineficiências, 

gargalos entre outros problemas, para que estes possam ser eliminados por meio de 

modificações ou inovações, tornando o processo mais eficiente e entregando mais valor aos 

clientes. 

 O Quadro 1 apresenta os autores encontrados na literatura que apontaram a 

importância de cada um dos princípios norteadores adotados conforme a seguir.  

 

 

Quadro 1 - Princípios validados pela literatura. 

Princípios da Sistemática de melhoria CRM apoiada por BI 

Princípio 
Referência Bibliográfica  

(Pesquisadores que indicaram a importância do princípio) 

ORIENTAÇÃO PARA  

O CLIENTE 

1.  Al-Zadjali e Al-Busaidi (2018) 

 

2.  Band (2013) 

 

3.  Gunter (2012)  

 

4.  Homburg e Bruhn  (2013)  

 

5.  Shahraki , Dezhkam e Dejkam (2015) 

 

6.  Sharp e Mcdermott (2001) 

 

7.  Toyese (2014). 
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COLABORAÇÃO 

(Visão Sistêmica) 

1.  Miller et al. (2006) 

 

2.  Frisk e Bannister (2017) 

  

3.  Shahraki, Dezhkam e Dejkam  (2015) 

 

4.  Sharp e Mcdermott (2001) 

 

5.  Venter e Goede (2017). 

SUPORTE 

ORGANIZACIONAL 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3.  Shahraki, Dezhkam e Dejkam (2015) 

 

4.  Sharp e Mcdermott (2001) 

MELHORIA 

CONTÍNUA 

 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3.  Sharp e Mcdermott (2001) 

              Fonte: O autor (2018). 

 

As dimensões do modelo 

 

 A literatura apontou a importância de três dimensões consideradas críticas para o 

sucesso na implementação da sistemática. Sendo estas as seguintes: 

 

 Pessoas; 

 Infraestrutura; 

 Conhecimento; 

 

Pessoas 

 

 Esta dimensão abarca os conhecimentos, habilidades e experiência dos trabalhadores, 

bem como as formas de recrutamento e treinamento, as competências desejadas, a 
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organização do trabalho e assim por diante. Um processo requer o pessoas certas com as 

habilidades certas na atividade certa, em concordância com os objetivos do mesmo.  

 

Infraestrutura 

 

 Nesta dimensão, muito mais que as instalações físicas, devem ser levados em conta os 

software, hardware, equipamentos e ferramentas tecnológicas que tem o objetivo de coletar, 

estruturar, controlar, selecionar, divulgar e aplicar a informação.  

 

Conhecimento 

 

 Os processos do conhecimento pertencem à dimensão que disponibiliza a maneira 

como precisam ser efetivados os dados relacionados, bem como onde estão descritos os 

processos, com o intuito de aprimorar o fluxo e a utilização das informações. Sendo assim, é 

ainda mais enfatizada a questão de que a utilização da informação está diretamente ligada aos 

processos estratégicos do negócio.  

 O Quadro 2 mostra os autores encontrados na literatura que reforçam a importâncias 

das referidas dimensões. 

 

Quadro 2 - Dimensões validadas pela literatura. 

Dimensões da Sistemática de melhoria CRM apoiada por BI 

Dimensão 
Referência Bibliográfica  

(Trabalhos que indicaram a importância da dimensão) 

Dimensão 1 

PESSOAS 

 

1.  Gharaibeh (2015) 

 

2.  Miller et al (2006) 

 

3.  Sharp e Mcdermott (2001) 
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Dimensão 2 

INFRAESTRUTURA 

1.  Cortez e Rita (2015) 

 

2.  Gharaibeh (2015) 

 

3.  Khan (2012)  

 

4.  Masoud e Ahmed  (2017)  

 

5.  Shahraki, Dezhkam e Dejkam  (2015) 

 

6.  Sharp e Mcdermott (2001) 

 

7.  Singh e Singh (2016) 

Dimensão 3 

CONHECIMENTO 

1.  Maji e Sen (2016) 

 

2.  Miller et al. (2006) 

 

3.  Monyorocu (2016)   

 

4.  Shahraki , Dezhkam e Dejkam (2015) 

 

5.  Sharp e Mcdermott (2001) 

              Fonte: O autor (2018) 

 

As etapas do modelo 

 

A sistemática proposta forma um ciclo contínuo composto por cinco etapas sendo 

estas as seguintes: 

 

 Projeto; 

 Modelagem; 

 Simulação; 

 Implantação; 

 Monitoramento; 

 Avaliação. 

 

 

Projeto 
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 Nesta fase muitas reuniões corporativas são realizadas para a tomada de decisões que 

vão dar forma ao projeto. Neste sentido, deverão ser definidos os objetivos e metas do 

processo, devendo estes estar alinhados com os objetivos estratégicos da organização e os 

princípios norteadores do modelo. Metas de desempenho também deverão ser estabelecidas 

para cada uma das dimensões (infraestrutura, pessoas e gestão do conhecimento). 

 Devem ser estabelecidos prazos e etapas do processo, bem como os recursos 

tecnológicos a serem utilizados e os responsáveis por cada área e etapa a ser realizada. 

Recursos humanos e financeiros também devem ser estimados assim como estratégias e 

políticas que apoiem a implementação. 

 

Detalhamento 

 

 Nesta etapa, todos os processos devem ser detalhados e completamente descritos. 

Indicadores de desempenho e processos de controle são estabelecidos e cronogramas são 

elaborados, bem como a quantidade de recursos necessários de forma desagregada (recursos 

humanos, financeiros, tecnológicos e outros identificados). Este detalhamento deve ser 

realizado para cada etapa da sistemática proposta e deve levar em conta todas as dimensões do 

modelo. 

Simulação 

 

 Após o detalhamento e o estabelecimento de indicadores os processos podem então ser 

simulados em uma plataforma virtual. Esta etapa tem como objetivo detectar falhas, gargalos 

e outras desconformidades no processo, permitindo a remodelagem e ajuste dos mesmos antes 

da sua implementação, reduzindo custos e trazendo maior eficiência ao processo. 

  

Implementação 

 

 Após o detalhamento de todos os processos e atividades, bem como os ajustes 

realizados durante a fase de simulação os mesmos podem ser implementados, seguindo plano 

detalhado estabelecido na Etapa 2 ajustado na Etapa 3. Nesta fase é importante realizar 

acompanhamento das atividades, realizando os ajustes necessários para que as metas 

estabelecidas sejam cumpridas. 
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Monitoramento e avaliação 

 

 Os processos são acompanhados através de indicadores de desempenho previamente 

definidos. Avaliações para a identificação de pontos fracos e oportunidades de melhoria no 

processo são realizadas. 

Caso os processos não alcancem os resultados esperados em relação aos indicadores 

definidos, é necessário tomar ações para controlar os desvios observados. Com a identificação 

de pontos fracos e oportunidades de melhoria o processo retorna a Etapa 1, onde projetos de 

inovação e ajustes a sistemática são realizados, iniciando um novo ciclo. 

O Quadro 3 apresenta os autores que apontaram a importância de cada uma das etapas, 

justificando a adoção das mesmas. 

 

 

Quadro 3 - Etapas validadas pela literatura 

Etapas da Sistemática de melhoria CRM apoiada por BI 

Etapa do Processo 
Referência Bibliográfica  

(Trabalhos que indicaram a importância da 

etapa) 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP (2013) 

2.  Miller et al. (2006) 

3.  Gharaibeh (2015) 

4.  Shahraki, Dezhkam e Dejkam  (2015) 

5.  Sharp e Mcdermott (2001) 
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Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP (2013) 

2.   BABOK (2009) 

3.  Corrêa et al. (2005) 

4.  Costa e Politano  (2008) 

5. Sharp e Mcdermott (2001) 

Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

2.   BABOK (2009) 

3. Sharp e Mcdermott (2001) 

Etapa 4 

IMPLEMENTAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

2.   BABOK (2009) 

3.  Sharp e Mcdermott (2001) 

Etapa 5 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3.  Sharp e Mcdermott (2001) 

    Fonte: O autor (2018). 

 

 

  

A Figura 5 apresenta a sistemática apontando os seus princípios norteadores, as suas 

dimensões e etapas, bem como o seu caráter contínuo. 
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Figura 5 – Modelo conceitual de sistemática para CRM apoiado por BI 

Fonte: O autor (2018). 
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4  MÉTODO 

 

 Após o advento da globalização as organizações passaram a enfrentar um ambiente 

cada vez mais competitivo, dinâmico e incerto. Neste contexto, o conhecimento dos métodos 

de pesquisa assume grande vulto, pois auxilia os pesquisadores e indivíduos que fazem parte 

das organizações a entender, prever, melhorar processos e controlar seus ambientes internos e 

externos (GRAY, 2012). 

 A presente etapa deste estudo tem como meta descrever os procedimentos 

metodológicos escolhidos para o desenvolvimento da pesquisa, representando uma 

abordagem geral para analisar fenômenos e também para estudar um tópico específico, 

delimitando, ainda, as técnicas de pesquisa a serem adotadas (SILVERMAN, 2004). 

Se, por um lado, a metodologia define a lógica, a justificativa e também sistemática 

adotada pelo pesquisador com o objetivo de solucionar o seu problema de pesquisa, os 

métodos podem ser representados pelas técnicas escolhidas para conduzir a investigação 

(KOTHARI, 2004). Segundo o autor mencionado os métodos e técnicas podem apresentar 

três dimensões distintas: 

a) métodos concernentes à coleta dos dados; 

b) técnicas estatísticas utilizadas com a finalidade de estabelecer relações entre os 

dados coletados; 

c) métodos adotados para a avaliação dos resultados encontrados. 

 

De acordo com Flick (2013, p. 18) a “pesquisa social é uma análise sistemática das 

questões de pesquisa por meio de métodos empíricos (p. ex., perguntas, observação, análise 

de dados, etc.)”. Através desta pesquisa, torna-se possível promover conhecimento a respeito 

de informações e dados que podem ser utilizados com a finalidade de construir soluções que 

atendam às questões organizacionais e societais (FLICK, 2013). As etapas seguintes do 

presente capítulo apresentam maiores detalhes a respeito da metodologia e técnicas adotadas 

nesta pesquisa. 

 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Sobre as escolas positivistas e interpretativistas do pensamento, ou seja, aquelas que 

adotam abordagens quantitativas e qualitativas respectivamente, pode-se dizer que a primeira 

possui orientação para a confirmação, a verificação, o reducionismo, o hipotético, o dedutivo, 
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enquanto a segunda direciona-se para a descoberta, a exploração, o expansionismo, a 

descrição, a indução (ALI; BIRLEY, 1999). 

 A visão antagônica dessas duas vertentes do conhecimento tem gerado certa divisão, 

levando alguns pesquisadores a defender a incompatibilidade entre ambas. O Quadro 4 

apresenta algumas das principais diferenças entre as abordagens quantitativa e qualitativa. 

 

Quadro 4 - Diferenças entre métodos quantitativos e qualitativos 

Aspectos Métodos quantitativos Métodos qualitativos

Posições espistemológicas Objetivista Construtivista

Relação entre pesquisador e 

sujeito
Distante/de fora Próxima/de dentro

Foco de pesquisa "Fatos" Sentidos

Relalção entre teoria/conceitos

e pesquisa
Dedução/confirmação Indução/emergente

Abrangências das conclusões Nomotética Ideográfica

Natureza dos dados Dados baseados em números Dados baseados em texto

Fonte: Gray (2012). 

 

 Não obstante, pesquisadores outros como Bryman (2007) defendem que as diferenças 

epistemológicas existentes entre ambas as abordagens estão sendo exageradas e apontam para 

a integração dos dois métodos, adotando os pontos fortes que cada um apresenta.  

 Apesar de apresentar aspectos que a relacionem a uma abordagem dedutiva, a presente 

pesquisa, no que diz respeito ao seu modo de condução e as técnicas adotadas para a 

resolução do problema apresenta um enfoque qualitativo.  

 No que concerne aos seus objetivos, este estudo pode ser classificado como estudo 

exploratório. De acordo com Gray (2012) esta forma de pesquisa busca explorar o que está 

acontecendo e fazer perguntas a respeito, utilizando técnicas como busca na literatura, 

conversa com especialistas em campo e entrevistas com grupos focais.   
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4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A estrutura metodológica adotada para a realização deste trabalho é agora detalhada. 

Seguindo o modelo proposto por Costa (2014) as pesquisa está dividida em seis etapas as 

quais estão distribuídas em três agrupamentos conforme apresentado na Figura 6. 

 A Figura 6 apresenta, de forma detalhada, os objetivos e métodos de pesquisa 

adotados a cada passo do trabalho, demonstrando o caminho percorrido pelo pesquisador para 

atingir os objetivos da pesquisa. Em seguida, serão apresentadas, de uma forma ainda mais 

detalhada, cada uma das seis etapas da presente pesquisa. 

 

ETAPA 2 

Análise das 

principais 

dimensões

ETAPA 3

Formulação da 

sistemática

ETAPA 4

Realização de 

ajustes na 

sistemática

ETAPA 5

Aplicação da 

sistemática

ETAPA 1

Revisão da 

Literatura

Objetivo:

Identificar na 

literatura  e 

compreender os 

métodos e 

sistemáticas 

propostas ou 

aplicadas em 

organizações 

para a melhoria 

CRM apoiado 

por BI.

Objetivo:

Proposição de 

sistemática de 

melhoria de CRM

apoiado por BI 

para o setor de 

telecomunicações

.

Objetivo:

Realizar ajustes 

na sistemática 

proposta, 

utilizando a 

opinião de 

especialistas.

Buscar aspectos 

metodológicos 

atualmente 

utilizados em 

organizações 

que possam 

contribuir para o 

método.

Objetivo: 

Escolher 

organização e 

aplicar a 

sistemática 

proposta em um 

caso prático.

Objetivo:

Formação de 

base teórica para 

apoiar a pesquisa.

Identificar na 

literatura 

existente os 

principais 

conceitos , 

fundamentos e 

discursões   

relacionados à 

melhoria CRM

apoiado por BI 

no setor de 

telecomunicações

Método de 

pesquisa:

Revisão da 

Literatura

Conhecimento prévio e teorias 

existentes
Formulação da sistemática Aplicação da sistemática proposta

ETAPA 6

Análise dos 

resultados

Objetivo:

Avaliar a 

robustez dos 

resultados 

encontrados após 

a aplicação 

prática da 

sistemática 

proposta.

Método de 

pesquisa: 

Revisão 

Sistemática da 

Literatura

Método de 

pesquisa:

Composição a 

partir dos 

achados nas 

etapas 1  e 2. 

Análise de 

conteúdo.

Método de 

pesquisa:

Grupo Focal.

Método de 

pesquisa:

Aplicação em 

campo da 

sistemática 

proposta.

Método de 

pesquisa:

Estudo 

comparativo.

 

Figura 6 - Etapas do método. 

Fonte: Costa (2014). 
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Etapa 1: Revisão da Literatura 

 

 De acordo com Flick (2013) existe um consenso tanto entre autores que utilizam 

métodos qualitativos quanto aqueles que utilizam os métodos quantitativos de que o 

pesquisador deve estar familiarizado com o campo onde transita e no qual deseja progredir. 

Os principais temas abordados no estudo em questão são a melhoria de processos, o CRM e o 

Business Intelligence no setor de telecomunicações no Brasil. Nesta etapa da pesquisa foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica, buscando trabalhos teóricos e empíricos com o objetivo 

de identificar e compreender o que já foi publicado a respeito dos temas citados e responder 

algumas questões adaptadas de Flick (2013): 

 

 O que já é conhecido sobre os temas abordados, ou seja, a melhoria de 

processos e o Business Intelligence; 

 

 Quais são as teorias utilizadas e discutidas nestas áreas? 

 

 Quais conceitos são usados ou debatidos? 

 

 Quais os debates teóricos ou metodológicos neste campo? 

 

 Quais questões continuam abertas? 

 

 O que não foi estudado? 

 

 Quais são os métodos usados ou debatidos aqui? 

 

Roteiro da revisão 

 

A escolha das palavras chave teve como critério os temas citados no início deste 

capítulo. Neste sentido, pode-se afirmar que toda a base teórica construída teve como ponto 

de partida a seleção dos temas os quais se faz necessário o entendimento com o objetivo de 

suportar os objetivos da pesquisa. Portanto, foram utilizados os seguintes strings conforme o 

Quadro 5.  



51 
 

 

Quadro 5 – Preenchimento de campos de pesquisa 

Campos de busca SCOPUS e ISI Web of Science 

String de pesquisa 1 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) AND 

(Process Improvement) 

String de pesquisa 2 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) AND 

(Telecommunications) 

String de pesquisa 3 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) 

Tipo de pesquisa para todos 

os strings (SCOPUS) 

Article Title, Abstract, Keyword 

Tipo de pesquisa para todos 

strings (ISI) 

TÓPICO 

Fonte: Base de dados Scopus e Web of Science 

 

 Após a escolha das palavras chave foi realizada uma primeira seleção de artigos.  

Foram identificados 243 documentos da base Scopus e 92 da base ISI Web of Science. Em 

seguida foram adicionados filtros para o refinamento da pesquisa conforme apresentado no 

Quadro 6. Após o refinamento foram obtidos 23 artigos da base Scopus e 22 da base ISI Web 

of Science. 

 

Quadro 6 - Campos de refinamento de pesquisa 

Campos de Busca SCOPUS ISI Web of Science 

Idiomas Inglês Inglês 

Tipos de documentos 
Article Article 

Review Review 

Período (Ano de publicação) De 2013 a 2019 De 2013 a 2019 

Fonte: Base de dados  Scopus e ISI Web of  Science 

 

 

Após a primeira seleção que resultou em um total de 45 artigos, foi realizada uma 

nova triagem, verificando a aderência do artigo ao tema da pesquisa em questão, tomando 

como base para a seleção o título e o resumo do próprio artigo, o que resultou em um total de 

15 artigos.  

Nesta etapa do trabalho foi utilizado um total de 29 documentos. Este universo é composto 

pelos 15 artigos encontrados acima e outros 14 documentos adicionados por estarem citados 

nestas obras e apresentarem aderência ao tema da pesquisa. 



52 
 

Etapa 2: Análise das principais dimensões 

 

Nesta etapa do estudo o foco está nas metodologias, ferramentas e sistemáticas 

propostas na literatura utilizando o Business Intelligence para a melhoria do CRM. Nesta fase 

do trabalho o objetivo principal é o fornecimento de subsídios para a formulação da 

sistemática proposta na Etapa 3. 

Com a finalidade de encontrar material bibliográfico capaz de apoiar a fundamentação 

da pesquisa, mais precisamente do que diz respeito à formulação da sistemática a ser proposta 

na próxima etapa foi realizada uma revisão sistemática da literatura. Conforme apontam 

Higgins e Green (2011), o foco da pesquisa é uma das principais definições para revisão 

sistemática da literatura. Neste sentido, torna-se imprescindível definir quais questões a 

pesquisa deseja abordar.  

Para a construção de um conjunto inicial de estudos bibliográficos capazes de apoiar a 

pesquisa, foi adotado o modelo webibliomining proposto por Costa (2010). Este se caracteriza 

por um método baseado em internet que faz uso da mineração de fontes bibliográficas através 

de ferramentas de acesso e busca de dados e informações bibliográficas. Nesta pesquisa foram 

adotadas as seguintes etapas que fazem parte no modelo escolhido: 

 Definição da amostra da pesquisa;  

 Pesquisa na amostra com palavras-chave;  

 Seleção dos artigos para composição do núcleo de partida. 

 

Definição da amostra da pesquisa 

 

O primeiro passo da revisão consistiu em uma consulta aos trabalhos oriundos das 

bases de dados Scopus (Elsevier) e Web of Science (Thomson Reuters Scientific). Os 

trabalhos presentes nas referidas bases foram acessados por meio do portal de periódicos 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Portanto, a amostra 

da pesquisa é formada pelos artigos indexados nas bases citadas.  

 

Pesquisa na amostra com palavras-chave 

 

Os strings utilizados para a busca e seleção de trabalhos aderentes ao tema nas Bases 

de Dados citadas tiveram como base o seu alinhamento aos objetivos da pesquisa, mais 

especificamente no que concerne ao segundo objetivo específico deste trabalho, sendo este o 
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seguinte: Propor sistemática de melhoria do CRM apoiado por Business Intelligence para o 

setor de telecomunicações com base nos achados na literatura. O string de pesquisa, 

utilizando as palavras-chave escolhidas e os conectores boolianos OR e AND é apresentado no 

Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Preenchimento dos campos de pesquisa 

Campos de busca SCOPUS e ISI Web of Science 

String de pesquisa 1 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) AND 

(Model) 

String de pesquisa 2 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) AND 

(Methodology) 

String de pesquisa 3 (Business Intelligence) AND (Customer Relationship Management) AND 

(Systematic) 

Tipo de pesquisa para todos 

os strings (SCOPUS) 

Article Title, Abstract, Keywords 

Tipo de pesquisa para todos 

os strings (ISI) 

TÓPICO 

Fonte: Base de dados Scopus e ISI Web of Science 

 

 

Procedimentos de triagem e seleção dos artigos para a composição do núcleo de partida 

 

Após a busca na amostra com as palavras chave que resultou em um total de 172 

artigos, foi realizada uma nova seleção. Neste sentido, buscaram-se estudos que apresentaram 

modelos, metodologias ou sistemáticas para a melhoria do CRM através do BI. Considerando 

a triagem dos documentos provenientes das duas bases, foram identificados alguns trabalhos 

alinhados ao objetivo da pesquisa. Poucos modelos foram encontrados, evidenciando a 

necessidade de estudos na temática apresentada neste trabalho. A seguir é apresentada uma 

síntese desses estudos. 

 

Etapa 3: Formulação da sistemática 

 

 Tendo como base as informações coletadas e sintetizadas na etapas 2 e 3, foi 

elaborado um modelo conceitual para uma sistemática de melhoria de CRM apoiado por BI 

para o setor de telecomunicações. A construção da sistemática foi conduzida através da 

composição dos seguintes elementos: 
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1. Princípios norteadores; 

2. Dimensões do modelo; 

3. Etapas do modelo. 

 

 Os resultados desta etapa estão demonstrados no capítulo 3.  

  

Etapa 4: Realização de ajustes à sistemática 

 

 A presente etapa da pesquisa tem por objetivo a realização de ajustes à sistemática 

proposta na etapa anterior através da opinião de especialistas do mercado. Neste sentido, este 

passo do trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa de campo com especialistas do 

setor de telecomunicações de diferentes organizações brasileiras.  

 A metodologia de coleta de dados utilizada foi o grupo focal. Sendo esta uma técnica 

utilizada em pesquisa qualitativa com a finalidade determinar sentimentos ou opiniões de um 

grupo em relação a um determinado assunto. 

 De acordo com Westphal et al. (1996) e Flick (2013) o grupo focal é uma técnica que 

busca a obtenção de dados através de discussões cuidadosamente planejadas. Nestas 

discussões os participantes externam as suas opiniões a respeito de uma questão proposta em 

um ambiente não constrangedor. 

 A reunião do grupo apresenta uma dinâmica onde os participantes discutem vários 

aspectos de um tópico específico, não limitando-se a perguntas feitas por um pesquisador que 

são respondidas em seguida pelos participantes. 

 Comumente o grupo é formado por uma quantidade que vai de 4 a 15 participantes, os 

quais são selecionados por possuírem experiência em relação ao tema em questão. É 

recomendada, ainda, a busca de uma relativa homogeneidade entre os membros. Os critérios 

que devem nortear a escolha dos participantes para uma sessão de grupo focal devem ter 

como ponto de partida os objetivos do estudo. Neste sentido, a amostra pode ser caracterizada 

como uma amostra intencional (DILÓRIO et al. 1994; WESTPHAL et al. 1996).   

 

Descrição do estudo com grupo focal 

 

Esta seção do trabalho tem o objetivo de apresentar os aspectos e detalhes, bem como 

os objetivos que motivaram a pesquisa com o grupo focal. 
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Objetivos 

 

 O objetivo principal desta etapa da pesquisa é incorporar ao método aspectos do 

ambiente real das organizações do setor de telecomunicações. Mais precisamente, 

organizações do setor mencionado que implantaram inovações tecnológicas em processos 

CRM apoiados por BI. Neste sentido, o objetivo principal pode ser subdividido em dois 

objetivos específicos, tomando por base a sistemática proposta no terceiro capítulo do 

presente trabalho: 

1. Identificar as principais barreiras a serem enfrentadas em cada etapa da 

sistemática proposta, levando-se em conta as três dimensões da mesma (pessoas, 

infraestrutura e conhecimento); 

2. Identificar os fatores críticos de sucesso para cada etapa da sistemática 

proposta, levando-se em conta as três dimensões da mesma (pessoas, infraestrutura e 

conhecimento). 

 

Amostra 

 

Buscando o alinhamento aos objetivos estabelecidos, foram estabelecidos os seguintes 

critérios para a escolha dos membros da amostra: 

1. Indivíduos que pertencem ao nível estratégico de organizações do setor de 

telecomunicações; 

2. Indivíduos que já atuaram ou atuam em operações relacionadas ao 

gerenciamento e melhoria de processos CRM. 

 

A construção do grupo foi possibilitada pelo fato de o autor da presente pesquisa atuar 

no nível estratégico de uma organização do setor de telecomunicações e ter contato com 

outros profissionais posicionados neste mercado. Logo, a técnica de amostragem foi a 

amostragem por conveniência.   

 

A reunião 

 

  Com a finalidade de atingir os objetivos estabelecidos foi estabelecido o seguinte 

roteiro para a reunião do grupo: 
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1. Contextualização e preparação do grupo: Nesta etapa, além da 

contextualização tomou-se o cuidado de mostrar ao grupo os potenciais benefícios para todos 

os participantes em termos de conhecimento e troca de experiências. Enfatizou-se ainda a 

importância de todos sentirem-se confortáveis para expressar suas opiniões; 

2.  Apresentação da sistemática: A sistemática proposta no capítulo 3 é 

apresentada com todos os seus princípios, dimensões e etapas; 

3. Debates: Nesta etapa um debate é aberto e cada participante é estimulado a 

discursar sobre as principais barreiras e os fatores críticos de sucesso para a melhoria de CRM 

apoiado por BI. 

4. Coleta de dados: ao final do debate cada participante recebe um questionário a 

ser respondido e entregue por meio eletrônico. 

 

Os resultados desta etapa são apresentados no capítulo 5 deste trabalho.  

 

Etapa 5 e 6 

 

Estas etapas juntas consistem na aplicação da sistemática proposta em uma 

organização do setor de telecomunicações para verificar a aplicabilidade da mesma. Neste 

sentido, os resultados desta aplicação são apresentados no Capítulo 6. 
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5  RESULTADOS (GRUPO FOCAL) 

 

 Esta seção do trabalho apresenta os resultados da coleta de dados realizada na reunião 

do grupo focal. A amostra foi composta por 6 pessoas. Todos os 6 participantes atuam em 

empresas do setor de telecomunicações no Brasil, ocupando cargos de nível estratégico 

conforme demonstrado em seguida: 

 

 Participante 1 - Gerente de Negócios e Projetos;  

 

 Participante 2 - Analista de Qualidade e Processos; 

 

 Participante 3 – Coordenação de Suporte e Atendimento ao Cliente; 

  

 Participante 4 - Analista de Processos Sênior; 

 

 Participante 5 - Gerencia de Sistemas de Gestão; 

 

 Participante 6 – Gerencia de processos. 

 

Nesta etapa do trabalho foram identificadas, de acordo com a opinião de especialistas, 

as principais barreiras e os fatores críticos de sucesso para a implantação da sistemática 

proposta por este estudo. Todo o conhecimento produzido nesta fase da pesquisa foi utilizado 

para a implantação da sistemática em uma organização do setor de telecomunicações, assunto 

que é apresentado no Capítulo 6. 

A maioria dos participantes apontou a importância dos aspectos relacionados a 

pessoas, conhecimento e infraestrutura durante as etapas apresentadas, o que pode reforçar a 

importância das dimensões adotadas pela sistemática proposta neste estudo. 

Da mesma maneira, a importância dos princípios norteadores adotados para 

sistemática foi também reforçada. Os princípios norteadores são os seguntes: orientação para 

o cliente, colaboração, suporte organizacional e melhoria contínua. 

Os quadros seguintes apresentam o resultado desta pesquisa. 
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Quadro 8 - Grupo Focal (participante 1). 

Grupo Focal - Respondente 1 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a 

serem enfrentadas 
Fatores críticos de sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP (2013) 

 
2.  Miller et al. 

(2006) 

 
3.  Gharaibeh 

(2015) 

 
4.  Shahraki, 

Dezhkam e 

Dejkam  (2015) 
 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Dificuldade no 

engajamento de todas 

as áreas com o projeto; 

 

2. Falta de maturidade 

da empresa em gestão 

de processos; 

 

3. Falta de 

conhecimento dos 

processos da empresa; 

 

4. Centralização da 

abertura e controle de 

chamados em um único 

software de BPMS; 

 

5. A definição do 

escopo do projeto e 

fases do rollout são 

pontos importantes para 

elaboração do 

cronograma e recursos 

humanos e financeiro. 

 

6. Segurança da 

informação. 

1. Definição de um sponsor para o 

projeto, de preferência um executivo da 

empresa; 

 

2. Definição de todas as necessidades do 

projeto; 

 

3. Necessidade de engajamento de todas 

as áreas; 

 

4. Necessidade de qualificação dos 

colaboradores; 

 

5. Necessidade de escolha do software de 

BPMS; 

 

6. Definição da infraestrutura necessária; 

 

7. Criação de um "escritório de processos" 

que será responsável pela criação, revisão 

e melhoria dos processos da empresa. 

Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP (2013) 

 

 

2.  BABOK 

(2009) 
 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 
 

4.  Costa e 

Politano  (2008) 
 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Atenção ao impacto 

no cronograma caso 

muitos processos 

tenham que ser 

revisados; 

 

2. Aceite dos SLA's dos 

processos e das 

atividades dos 

processos junto às áreas 

envolvidas. 

 

3.  Dificuldade na 

definição da quantidade 

de recursos necessários; 

  

4.  Definição da equipe 

responsável pelos 

processos e 

implementação dos 

mesmos no software de 

BPMS. 

1. Elaboração de uma documentação clara 

e objetiva de todos os processos para que 

possam ser desenhados no software de 

BPMS; 

 

2. Buscar participação das áreas 

envolvidas no mapeamento e validação 

dos processos; 

 

3. Disponibilidade das áreas e 

colaboradores da empresa para aceitar 

mudanças; 

 

4. Validação da documentação de 

processos que será elaborada para ter 

certeza que não falta nenhuma 

informação. 
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Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK 
(2009) 

 

3. Sharp e 
Mcdermott (2001) 

 

1. Falta de 

conhecimento dos 

colaboradores ao 

homologar os processos 

implementados no 

software de BPMS; 

 

2. Alto custo e 

infraestrutura 

necessária para se ter 2 

ambientes com o 

software de BPMS. 

Uma para testes e outro 

para produção. 

1. Engajamento de pelo menos um 

colaborador de cada área na homologação 

dos processos; 

 

2. Homologação de todos os cenários de 

cada processo. Muitas vezes o processo 

possui condicionais que podem levar para 

uma atividade A ou uma atividade B e por 

conta disso todos os cenários precisam ser 

homologados; 

 

3. Elaboração de uma documentação com 

evidências de cada homologação de 

processo. 

Ambiente de homologação de processos 

apartados do ambiente de produção; 

 

4. Necessidade de ter pelo menos 2 

ambientes com o software de BPMS 

disponibilizado, um ambiente para ser 

usado ao longo do projeto e para 

homologações e o ambiente de produção. 

Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 
2.   BABOK 

(2009) 

 
3.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Dificuldade no 

cumprimento do prazo 

de implementação e 

aderência ao 

cronograma. 

1. Importante que o software de BPMS 

possua uma funcionalidade para migrar os 

processos do ambiente de homologação 

para o ambiente de produção sem a 

necessidade de um usuário para 

configuração novamente dos processos no 

ambiente de produção. Isso minimiza a 

possibilidade de erro já que o processo 

importado para o ambiente de produção 

será o mesmo já homologado no ambiente 

de homologação. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 
3.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

 

 

1. Os desvios 

detectados podem 

exigir aumento do 

quadro de 

colaboradores; 

1. Ferramenta de BI a ser utilizada; 

 

2. Centralização das melhorias em um 

"escritório de processos" na empresa. 

Muitas das vezes é melhor a empresa 

possuir uma área responsável pela 

melhoria contínua dos processos do que 

cada área trabalhar na melhoraria de seus 

processos, até por que muitas das vezes 

um processo pode envolver mais de uma 

área. 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 9 - Grupo Focal (participante 2). 

Grupo Focal - Respondente 2 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a 

serem enfrentadas 

Fatores críticos de 

sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.  Miller et al. 

(2006) 

 

3.  Gharaibeh 

(2015) 

 

4.  Shahraki, 

Dezhkam e Dejkam  

(2015) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Resistência a mudança; 

 

2.  Tempo reduzido para 

planejamento; 

1. Gestão de mudança;  

 

2. Planejamento;  

 

3. Gestão de escopo e 

tempo;  

 

4. Pessoas. 

Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP (2013) 

 

 

2.  BABOK (2009) 

 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 

 

4.  Costa e Politano  

(2008) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Desconhecimento das 

regras de negócio;   

 

2. Visão departamental e 

não por processos; 

 

3. Resistência a detalhar as 

atividades. 

1. Apoio da liderança;  

 

2. Pessoas;  

 

3. Conhecimento. 

Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3. Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Identificação de 

elementos não mapeados; 

 

2.  Resistência a mudança; 

  

3. Desconhecimento do 

novo processo. 

1. Gestão de processo;  

 

2. Treinamento;  

 

3. Gestão da mudança 

e gestão do 

conhecimento. 

Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Pessoas; 

  

2. Treinamento; 

1. Apoio da alta 

gestão; 

  

2. Treinamento. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP (2013) 

 

2.   BABOK (2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott (2001 

1. Desdobramento real de 

ações para analisar os 

motivos do desvio; 

 

2 Priorização. 

1. Infraestrutura; 

 

2. Pessoas. 

Fonte: O autor (2018) 
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Quadro 10 - Grupo Focal (participante 3). 

Grupo Focal - Respondente 3 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a serem 

enfrentadas 
Fatores críticos de sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.  Miller et al. 

(2006) 

 

3.  Gharaibeh 

(2015) 

 

4.  Shahraki, 

Dezhkam e 

Dejkam  (2015) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001 

1. Fator humano. Os principais 

interessados no projeto devem ser 

identificado. Deles dependem o 

sucesso ou fracasso de um projeto. 

Se eles não concordarem com o 

projeto tudo farão para que seja um 

fracasso. 

1. Fator humano: 

Comprometimento da alta 

gestão com o projeto. É este 

comprometimento que 

determinará o 

comprometimento de todos 

os envolvidos. 

 

2. Todos os recursos 

necessários a execução do 

projeto devem estar 

disponíveis. 

Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

 

2.  BABOK 

(2009) 

 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 

 

4.  Costa e 

Politano  

(2008) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

1. A falta de conhecimento da 

organização como um todo, não 

sendo especificados os principais 

processos da empresa através da sua 

cadeira de valor. Esses processos 

normalmente são classificados em 

três tipos: gestão, negócio e apoio 

ou suporte; 

 

2. A falta de conhecimento técnico 

da equipe para materializar os novos 

projetos. 

1. Capacitação e 

comprometimento da equipe; 

 

2. Disponibilidade de 

recursos. 

Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3. Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

1. A falta de simulação do processo 

na pressa para entregar o projeto 

pode gerar problemas ao se colocar 

em produção, visto que não houve 

testes para verificar possíveis falhas 

e gargalos, detectando problemas 

antes de serem colocados em 

utilização.  

1. Feedback das partes 

interessadas. 
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Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

 

1. Falta de ferramenta adequada; 

 

2. Falta de comprometimento da 

equipe; 

 

3. Desinteresse pela a opinião dos 

stakeholders; 

 

4. Necessidade de mudanças para 

atender a demandas não previstas. 

1. Comprometimento dos 

stakeholders; 

 

2. Flexibilidade para as 

mudanças. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001 

1. Considerar todas as opiniões e 

decidir qual irá gerar mais valor 

para o negócio. Definir e 

implementar os ajustes necessários; 

 

2 Recursos não disponíveis ou que 

não atendam a restrição dos custos. 

1. A identificação de 

problemas deve ser 

constante, não pode ser 

realizada apenas no final dos 

ciclos; 

 

2. Feedback dos 

stakeholders. 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 
Quadro 11 - Grupo Focal (participante 4). 

Grupo Focal - Respondente 4 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a serem 

enfrentadas 

Fatores críticos de 

sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.  Miller et al. 

(2006) 

 

3.  Gharaibeh 

(2015) 

 

4.  Shahraki, 

Dezhkam e 

Dejkam  (2015) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

1. Conseguir um patrocinador para 

projeto; 

 

2. Comunicar o projeto de forma eficaz 

para que todos fiquem cientes dos 

objetivos a serem alcançados. 

1. Comunicação 

eficiente; 

 

2. Excelência na gestão 

de projetos; 

 

3. Envolvimento da alta 

administração, pois a 

implantação de um 

sistema deve ser TOP-

DOWN. 
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Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

 

2.  BABOK 

(2009) 

 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 

 

4.  Costa e 

Politano  (2008) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

1. Dimensionamento real do tempo 

necessário, 'folgas' devem ser previstas 

 

2. Agenda da área a ser modelada: 

Muitos colaboradores faltam às 

reuniões de levantamento agendadas 

ou mesmo não passam todas as 

informações do processo por receio. 

1. Capacidade de lidar 

com pessoas. 

Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3. Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

1.Identificação correta das 

necessidades; 

 

2. Envolvimento de todas as áreas do 

workflow. 

1. Expertise em 

processos. 

Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

 

1. Resistência a mudanças: Mesmo 

com o projeto aprovado e comunicado, 

algumas pessoas insistem em realizar 

as atividades no modelo antigo de 

trabalho, desconsiderando o processo 

modelado. 

1. Administração de 

conflitos; 

 

2. Administração do 

tempo. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001 

1. Definir um responsável pelo 

indicador; 

 

2. Cultura de preenchimento dos dados 

em tempo hábil. 

1. Informação em 

tempo real. 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 12 - Grupo Focal (participante 5). 

Grupo Focal - Respondente 5 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a 

serem enfrentadas 
Fatores críticos de sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.  Miller et al. 

(2006) 

 

3.  Gharaibeh 

(2015) 

 

4.  Shahraki, 

Dezhkam e 

Dejkam  

(2015) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001 

1. Engajamento de todas 

as áreas com o projeto; 

 

2. Falta de maturidade da 

empresa em gestão de 

processos; 

 

3. Falta de conhecimento 

dos processos da 

empresa; 

 

4. Centralização da 

abertura e controle de 

chamados em um único 

software de BPMS; 

 

5. A definição do escopo 

do projeto e fases do 

rollout são pontos 

importantes para 

elaboração do 

cronograma e recursos 

humanos e financeiro. 

1. Definição de um sponsor para o 

projeto, de preferência um executivo da 

empresa; 

 

2. Definição de todas as necessidades 

do projeto; 

 

3. Engajamento de todas as áreas; 

 

4. Qualificação dos colaboradores; 

 

5. Definição da infraestrutura 

necessária; 

 

6. Criação ou não de um "escritório de 

processos" na empresa que será 

responsável pela criação, revisão e 

melhoria dos processos. 

Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

 

2.  BABOK 

(2009) 

 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 

 

4.  Costa e 

Politano  

(2008) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

 

1. Mapeamento dos 

processos e revisão dos 

mesmos; 

 

2. Atenção ao impacto no 

cronograma caso muitos 

processos tenham que ser 

revisados; 

 

3. Validação e definição 

dos processos junto às 

áreas envolvidas; 

 

4. Aceite dos tempos 

previstos para as 

atividades dos processos 

junto às áreas envolvidas; 

 

5. Definição da 

quantidade de recursos 

necessários: geralmente a 

empresa que não possui 

um software para CRM 

naturalmente possui mais 

colaboradores do que 

realmente precisaria; 

  

6. Definição da equipe 

responsável pelos 

processos e 

implementação. 

1. Elaboração de uma documentação 

clara e objetiva de todos os processos 

para que possam ser desenhados no 

software; 

 

2. Disponibilidade das áreas e 

colaboradores da empresa para aceitar 

mudanças; 

 

3. Validação da documentação de 

processos que será elaborada para ter 

certeza que não falta nenhuma 

informação; 

 

4. Definição ou não de uma equipe de 

processos ou "escritório de processos" 

que será responsável pela elaboração da 

documentação de todos os processos da 

empresa. Geralmente a criação de um 

"escritório de processos" dentro da 

empresa é a melhor maneira de se ter 

um controle e gestão dos mesmos. Na 

prática, qualquer alteração, criação ou 

melhoria de processo seria de 

responsabilidade desta área 
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Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3. Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

 

1. Necessidade de ter pelo 

menos 2 ambientes com o 

software disponibilizado, 

um ambiente para testes e 

homologações e outro 

ambiente para produção. 

1. Engajamento de pelo menos um 

colaborador de cada área na 

homologação dos processos; 

 

2. Homologação de todos os cenários 

de cada processo. Muitas vezes o 

processo possui condicionais que 

podem levar para uma atividade A ou 

uma atividade B e por conta disso todos 

os cenários precisam ser homologados; 

 

3. Elaboração de uma documentação 

com evidências de cada homologação 

de processo; 

 

4. Ambiente de homologação de 

processos apartados do ambiente de 

produção. 

Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001) 

 

1. Cumprimento do prazo 

de implementação e 

aderência ao cronograma. 

1. Importante que o software possua 

uma funcionalidade para migrar os 

processos do ambiente de homologação 

para o ambiente de produção sem a 

necessidade de um usuário para 

configuração novamente dos processos 

no ambiente de produção. Esta medida 

minimiza a possibilidade de erro já que 

o processo importado para o ambiente 

de produção será o mesmo já 

homologado no ambiente de 

homologação. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott 

(2001 

1. Definição dos 

responsáveis por esta 

nova atividade na 

empresa; 

 

2. Definição das 

ferramentas que serão 

adotadas para esta 

finalidade; 

 

3. Os desvios detectados 

podem exigir melhorias 

nos processos; 

 

4. Os desvios detectados 

podem exigir aumento do 

quadro de colaboradores. 

1. Centralização das melhorias em um 

"escritório de processos" na empresa. 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 13 - Grupo Focal (participante 6). 

Grupo Focal - Respondente 6 

Etapas 
Referência  

Bibliográfica 

Principais Barreiras a serem 

enfrentadas 
Fatores críticos de sucesso 

Etapa 1 

PROJETO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.  Miller et al. 

(2006) 

 

3.  Gharaibeh 

(2015) 

 

4.  Shahraki, 

Dezhkam e 

Dejkam  (2015) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001 

1. Dificuldade de definição do 

escopo e seus requisitos; 

 

2. Dificuldade em definir a 

quantidade de recursos para se 

atribuir um cronograma factível. 

1. Definição correta dos stakeholders 

e envolvimento dos mesmos em todo 

o processo de concepção e em todas 

as etapas do projeto; 

 

2. Disponibilidade de recursos 

(tempo, pessoas e dinheiro). 

Etapa 2 

DETALHAMENTO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

 

2.  BABOK 

(2009) 

 

3.  Corrêa et al. 

(2005) 

 

4.  Costa e 

Politano  (2008) 

 

5.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

1. Falta de disciplina e dedicação 

dos envolvidos na construção de 

cada etapa; 

 

2. Desconhecimento de todas as 

integrações necessárias para 

funcionamento do sistema. 

1. Necessidade do apoio da alta 

gestão. 

Etapa 3 

SIMULAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3. Sharp e 

Mcdermott (2001) 

 

1. Necessidade de tempo  

para testar todas as situações. 

1.Envolvimento e comprometimento 

dos setores que fazem parte de cada 

processo. 

Etapa 4 

IMPLANTAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott (2001) 

 

1. Resistência a mudança. 

1.Apoio da alta gestão; 

 

2. Gestão da mudança. 

Etapa 5 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

1.  ABPMP 

(2013) 

 

2.   BABOK 

(2009) 

 

3.  Sharp e 

Mcdermott (2001 

1. Dificuldade no 

estabelecimento de indicadores; 

 

2. Ausência de plano de 

sustentação pós-implantação, 

para acompanhamento e 

correção de possíveis desvios. 

1. Definir equipe responsável pelo 

acompanhamento e melhoria dos 

processos. 

Fonte: O autor (2018). 
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6 APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROPOSTA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta os resultados das etapas 5 e 6 da metodologia proposta, ou 

seja, a aplicação prática da sistemática proposta em um contexto real e a análise dos 

resultados. 

 

6.1 ESCOLHA DA EMPRESA 

 

 Devido ao contexto em que a sistemática é proposta, buscou-se uma organização 

pertencente ao setor de telecomunicações que atua no mercado brasileiro, sendo estes os 

únicos critérios utilizados para a escolha da mesma. 

 

6.2 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO NA EMPRESA ESCOLHIDA 

 

6.2.1 Descrição da empresa 

 

Trata-se de uma organização do setor de telecomunicações que atua no contexto 

brasileiro. A empresa apresenta um perfil inovador, demonstrando apetite para investir em 

novas tecnologias para melhorar processos, produtos e sua relação com o seu público, 

oferecendo atualmente serviços de dados e voz. O serviço é oferecido através de variados 

pacotes que podem incluir as duas modalidades de serviços (dados e voz) para telefonia fixa e 

móvel, tanto para clientes individuais como pacotes para famílias e também para empresas. 

A empresa foi fundada há sete anos, podendo ser considerada uma empresa jovem. A 

sua sede está localizada no Rio de Janeiro. Atualmente a empresa possui clientes nos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo, entretanto, devido ao crescimento verificado nos últimos anos 

em sua participação neste mercado, foram estabelecidos objetivos de expansão das suas 

atividades para outros estados brasileiros. 

 

6.2.2 Os fatores que motivaram a implantação de melhoria CRM apoiado por BI 

 

Nos últimos anos a empresa vem observando um aumento constante na sua carteira de 

clientes. Percebendo um volume cada vez maior de informações, o que antes poderia ser 

gerido satisfatoriamente por meio de planilhas, hoje, os gestores da empresa observam a 
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necessidade de implantação de sistemas e softwares de alta tecnologia para um gerenciamento 

satisfatório e inteligente dos seus dados e informações. 

Atualmente, organizar e gerenciar essas informações faz parte do plano estratégico da 

organização que verifica uma oportunidade de obter vantagens competitivas no mercado em 

que está inserida através de um melhor CRM apoiado por tecnologias inteligentes. 

A empresa percebeu a sua incapacidade de atender com satisfação seus clientes, visto 

que a quantidade de adesões vinha crescendo exponencialmente. Foi verificada a necessidade 

de um sistema de apoio. De modo mais específico foi identificada a necessidade de ter algo 

além de um CRM, mas uma junção entre CRM e BI. 

 

6.2.3 A implantação 

 

 O CRM, conforme apontado na revisão da literatura, pode ser aplicado aos setores de 

marketing, vendas e atendimento ao cliente. Devido ao custo e complexidade, a organização 

decidiu por realizar a implantação por etapas, sendo o setor de atendimento ao cliente o 

primeiro setor a receber a implantação. 

Esta aplicação prática trata da implantação completa realizada no setor de atendimento 

ao cliente da referida empresa.  

O objetivo principal deste setor é atender de forma satisfatória e rápida os clientes que 

tiveram os seus serviços interrompidos ou perda da qualidade dos mesmos devido a 

problemas técnicos de responsabilidade da empresa. Neste sentido, o serviço contratado pelo 

cliente deve ser restabelecido o mais rápido possível.  

 

Funcionamento do setor antes da implantação  

 

 O processo era iniciado através da ligação de um cliente com problemas nos serviços 

contratados. O atendente, de acordo com a sua experiência, enviava a solicitação para o setor 

responsável pela solução do problema via correio eletrônico. Não havia nenhum tipo de 

sistema para encaminhar automaticamente as solicitações para o setor responsável, gerenciar 

o tempo de atendimento ou realizar um tratamento nos dados produzidos e fornecer 

informações que permitissem avaliar e melhorar o desempenho do processo. Os resultados 

negativos encontrados eram os seguintes: 
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 Reclamações recorrentes de clientes que não tiveram os seus serviços restabelecidos 

desde a primeira ligação; 

 Chamados não atendidos dentro do prazo estipulado; 

 Chamados encaminhados para áreas erradas; 

 Controle deficiente do processo; 

 Não geração relatórios para melhor gestão e melhoria do processo (falta de 

informação). 

 

Os resultados esperados com a implantação 

 

 Com a implantação do novo sistema os gestores da organização pretenderam melhorar 

a relação com os seus clientes atendendo aos seguintes objetivos: 

 

 Abertura e acompanhamento de chamados e ocorrências até o fechamento dos 

mesmos; 

 

 Melhor controle dos processos, definindo o tempo previsto para cada atividade, com 

disparo de alarmes para cada instância hierárquica, com envolvimento via internet dos 

responsáveis por cada etapa dos processos; 

 

 Atendimento de todos os chamados dentro do tempo previsto; 

 

 Redução do tempo de atendimento e do número de chamados; 

 

 Geração de relatórios e indicadores que permitam avaliar e melhorar o processo. 

 

 

A implantação do processo CRM apoiado por BI se realizou levando um período de 

seis meses e seguindo a sistemática proposta por este estudo, levando em conta os princípios 

norteadores as dimensões e etapas estabelecidas, bem como as principais barreiras e os fatores 

críticos de sucesso apontados no grupo focal. 
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6.3 OS RESULTADOS 

 

Os maiores problemas identificados na implantação do sistema foram os seguintes, de 

acordo com as dimensões adotadas para a sistemática: 

 

 Pessoas: resistência a mudança por parte de funcionários envolvidos no processo. Algumas 

pessoas apresentaram comportamentos relutantes para mudar determinadas rotinas e também 

para contribuir com o detalhamento dos processos, retendo determinadas informações;  

 Infraestrutura: na fase de projeto verificou-se que o custo do software era mais elevado do que 

o esperado devido aos objetivos estabelecidos. Foram necessárias muitas reuniões para 

priorizar e definir os objetivos e reduzir o custo.  

 Conhecimento: dificuldade em formalizar todos os processos e tarefas de forma a manter uma 

“biblioteca” para consulta e treinamentos futuros. 

 

A etapa que tomou o maior tempo da implantação foi a etapa de detalhamento devido 

à dificuldade para detalhar e modelar todos os processos e atividades, processo que envolve 

pessoas de todos os setores da organização e que exige que as pessoas parem as suas rotinas 

diárias e participem do projeto. O apoio da alta gestão foi considerado como um fator chave 

para conseguir a participação dos funcionários. 

Após a implantação a empresa estabeleceu indicadores para avaliar o seu desempenho 

no processo de atendimento e suporte aos clientes e melhorias de desempenho podem ser 

observadas nos seguintes aspectos: 

 

 Redução no tempo de atendimento aos chamados; 

 Diminuição de chamados recorrentes, originados por chamados não atendidos ou 

chamados atendidos de maneira insatisfatória; 

 Diminuição da taxa de abandono de chamada que ocorre quando o cliente liga e fica 

por muito tempo na linha esperando atendimento; 

 Diminuição do número e chamados; 

 Diminuição do tempo de treinamento para novos funcionários do setor. 

 

A organização hoje verifica melhorias de desempenho no processo de atendimento ao 

cliente e possui todos os seus processos mapeados e atividades detalhadas, o que permite 
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calcular tempos, custos, quantidade de recursos necessários e estabelecer indicadores para 

avaliação de desempenho e o estabelecimento de metas, bem como avaliar pontos fracos e 

oportunidades de melhorias.   
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento deste estudo foi possível perceber a importância do CRM 

para as empresas inseridas no mercado das telecomunicações. No cenário atual, com toda a 

sua complexidade e dinâmica devido a globalização, o rápido avanço e difusão de novas 

tecnologias, clientes conectados e exigentes, pressões pelas questões sociais e ambientais, 

dentre outros fatores, muitos autores pesquisados no presente trabalho apontaram a 

importância de as organizações buscarem soluções baseadas em tecnologia em vista da sua 

própria sobrevivência em um cenário desafiador.  

Buscando maior objetividade e ajustando o foco para o tema abordado nesta pesquisa, 

não foi difícil perceber a importância, para as organizações do setor de telecomunicações, da 

adoção de um sistema para gerenciar as relações com o seu público consumidor buscando a 

fidelização e o desenvolvimento do seu mercado no longo prazo. Sendo este, quase um 

requisito para a sobrevivência neste mercado. 

No que concerne ao setor de telecomunicações, as pesquisas evidenciaram a grande 

quantidade de informações presentes no dia-a-dia dessas empresas, o que torna complexo o 

gerenciamento deste importante insumo para a tomada de decisão bem informada e, portanto, 

inteligente e para o conhecimento e melhor resposta às necessidades do cliente. Neste sentido, 

muitos pesquisadores encontrados neste trabalho evidenciaram a importância de sistemas 

CRM ágeis e dinâmicos, portanto, suportados por tecnologias como o BI em resposta a 

questão da complexidade e necessidade de agilidade no tratamento das informações neste 

ramo.  

Para além da literatura, esta percepção também foi verificada na pesquisa realizada 

com os especialistas do mercado e pela empresa onde a sistemática proposta foi aplicada. No 

tocante ao caso prático, a organização, devido ao crescimento do seu mercado, percebeu a sua 

incapacidade em tratar de maneira satisfatória a sua grande quantidade de informações com 

vistas a oferecer um melhor tratamento ao seu público. Logo, esta verificou a necessidade 

urgente da adoção de uma tecnologia para apoiar o seu CRM, escolhendo o BI. 

 Entretanto, apesar da necessidade verificada, a pesquisa descobriu ainda um outro 

fator: a dificuldade da implantação de sistemas CRM apoiados por BI por parte das 

organizações. Muitas organizações que decidiram por trilhar este caminho tiveram boa parte 

dos seus objetivos frustrados devido à falta de conhecimento a respeito do assunto deixando 

de lado aspectos importantes que devem ser levados em conta para o sucesso da empreitada, 

ou pela falta do estabelecimento de um roteiro que possa guiar os seus passos.  
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 Foi imerso a esta problemática que este estudo buscou identificar todos os aspectos 

que devem ser levados em conta quando se trata da implantação de um sistema CRM apoiado 

por BI e entender, ainda, as relações estre os aspectos verificados. Por fim, foi proposta uma 

sistemática para auxiliar e aumentar a probabilidade de sucesso das organizações que buscam 

se aventurar por este caminho.  

 Por fim, a sistemática proposta é fundamentada por conhecimentos oriundos da 

literatura acadêmica e por conhecimentos trazidos das práticas organizacionais, sendo a sua 

aplicabilidade atestada em um caso prático. Contudo, entende-se que a mesma não seja a 

“palavra final” para as empresas que buscam um roteiro de implementação, mas, por outro 

lado, acredita-se que esta possa ser de grande valia para as organizações que desejam 

melhorar o gerenciamento das relações com os seus clientes com o apoio do Business 

Intelligence por meio do conhecimento produzido fruto de um árduo trabalho.  
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APÊNDICE 1 -  GUIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMÁTICA CRM 

APOIADA POR BI APLICADA A ORGANIZAÇÕES DO SETOR DE 

TELECOMUNICAÇÃO. Um road map a apoiar os gestores interessados nesta 

implementação. 
 

 

ETAPA 1: PROJETO 

 

 Nesta fase muitas reuniões corporativas são realizadas para a tomada de decisões que 

vão dar forma ao projeto. Neste sentido, deverão ser definidos os objetivos e metas do 

processo, devendo estes estar alinhados com os objetivos estratégicos da organização e os 

princípios norteadores do modelo. Metas de desempenho também deverão ser estabelecidas 

para cada uma das dimensões (infraestrutura, pessoas e gestão do conhecimento). Devem ser 

estabelecidos prazos e etapas do processo, bem como os recursos tecnológicos a serem 

utilizados e os responsáveis por cada área e etapa a ser realizada. Recursos humanos e 

financeiros também devem ser estimados assim como estratégias e políticas que apoiem a 

implementação. 

 

Tarefas a serem realizadas na Etapa 1: 

 

1. Definição dos objetivos a serem alcançados com a implantação da sistemática; 

2. Definição do escopo da sistemática; 

3. Estimativa de recursos necessários, incluindo recursos humanos, financeiros, físicos e 

tecnológicos; 

4. Definição de prazos para a implantação da sistemática; 

5. Definição da pessoal responsável pela implantação e funcionamento da sistemática; 

6. Definição das atribuições, metas e escopo de cada indivíduo componente da equipe 

responsável pela implantação; 

7. Definição de etapas e tarefas a serem realizadas; 

8. Escolhas das tecnologias a serem utilizadas; 

9. Definição de sistemas de gerenciamento e controle da implantação; 

10. Definição das necessidades para a implantação e posterior funcionamento; 

11. Apresentação de um plano de ação para a implantação contendo todas as informações 

produzidas nas etapas anteriores. 
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Fatores críticos de sucesso: 

 

1. Definição de um sponsor para o projeto, de preferência um executivo da empresa; 

2. Definição de todas as necessidades do projeto; 

3. Definição da infraestrutura necessária; 

4. Definição sobre criação de "escritório de processos" na empresa que será responsável 

pela criação, revisão e melhoria dos processos; 

5. Conhecimento a respeito dos processos e modelos de negócio da empresa; 

6. Engajamento e colaboração de toda a equipe para os objetivos do projeto. 

 

ETAPA 2: DETALHAMENTO  

 

 Nesta etapa, todos os processos devem ser detalhados e completamente descritos. 

Indicadores de desempenho e processos de controle são estabelecidos e cronogramas são 

elaborados, bem como a quantidade de recursos necessários de forma desagregada (recursos 

humanos, financeiros, tecnológicos e outros identificados). Este detalhamento deve ser 

realizado para cada etapa da sistemática proposta e deve levar em conta todas as dimensões do 

modelo. 

 

Tarefas a serem realizadas na Etapa 2: 

 

1. Mapeamento, detalhamento e descrição de todos os processos e tarefas; 

2. Estabelecimento de cronogramas detalhados para todas as tarefas; 

3. Definição de indicadores de desempenho para acompanhamento, avaliação e controle 

das atividades; 

4. Definição dos tempos para a realização de cada tarefa; 

5. Definição dos recursos necessários de forma desagregada; 

6. Validação, documentação e registro de todas as informações; 

7. Ao final, todos os processos, tarefas e rotinas devem estar devidamente mapeados, 

detalhados, descritos, documentados e registrados bem como seus processos de 

controle e gerenciamento, seus indicadores de desempenho, os recursos necessários e 

os tempos estabelecidos para a realização dos mesmos. 

 

Fatores críticos de sucesso: 
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1. Validação e definição dos processos junto às áreas envolvidas; 

2. Definição dos tempos previstos para as atividades dos processos junto às áreas 

envolvidas; 

3. Atenção ao impacto no cronograma caso muitos processos tenham que ser revisados; 

4. Disponibilidade das áreas e colaboradores da empresa para aceitar mudanças; 

5. Engajamento das partes interessadas e apoio da alta administração; 

6. Elaboração de uma documentação clara e objetiva de todos os processos para que 

possam ser desenhados no software. 

 

ETAPA 3: SIMULAÇÃO 

 

 Após o detalhamento e o estabelecimento de indicadores os processos podem então ser 

simulados em uma plataforma virtual. Esta etapa tem como objetivo detectar falhas, gargalos 

e outras desconformidades no processo, permitindo a remodelagem e ajuste dos mesmos antes 

da sua implementação, reduzindo custos e trazendo maior eficiência ao processo. 

 

Tarefas a serem realizadas na Etapa 3: 

 

1. Todos os processos devem ser imputados no software onde os testes serão realizados; 

2. Todos os cenários possíveis para cada processo devem ser definidos e testados; 

3. Alterações necessárias devem ser realizadas, registradas e documentadas; 

4. Ao final, todos os processos, tarefas e rotinas devem estar devidamente mapeados, 

detalhados, descritos, testados, documentados e prontos para serem implementados. 

 

Fatores críticos de sucesso: 

 

1. Necessidade de ter pelo menos 2 ambientes com o software disponibilizado, um 

ambiente para testes e homologações e outro ambiente para produção; 

2. Engajamento de pelo menos um colaborador de cada área na homologação dos 

processos; 

3. Envolvimento e comprometimento dos setores que fazem parte de cada processo; 

4. Apoio da alta administração; 
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5. Necessidade de conhecimento a respeito do funcionamento dos processos 

organizacionais. 

 

ETAPA 4: IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Após o detalhamento de todos os processos e atividades, bem como os ajustes 

realizados durante a fase de simulação os mesmos podem ser implementados, seguindo plano 

detalhado estabelecido na Etapa 2 ajustado na Etapa 3. Nesta fase é importante realizar 

acompanhamento das atividades, realizando os ajustes necessários para que as metas 

estabelecidas sejam cumpridas. 

 

Tarefas a serem realizadas na Etapa 4: 

 

1. Todos os processos, tarefas e rotinas estabelecidos devem entrar em 

funcionamento, em como os processos de acompanhamento e controle, seguindo o 

plano estabelecido; 

 

Fatores críticos de sucesso: 

 

1. Apoio da alta administração; 

2. Gestão da mudança; 

3. Engajamento de todas as áreas envolvidas; 

4. Capacitação e treinamento dos funcionários. 

 

ETAPA 5: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Os processos são acompanhados através de indicadores de desempenho previamente 

definidos. Avaliações para a identificação de pontos fracos e oportunidades de melhoria no 

processo são realizadas. 

Caso os processos não alcancem os resultados esperados em relação aos indicadores 

definidos, é necessário tomar ações para controlar os desvios observados. Com a identificação 

de pontos fracos e oportunidades de melhoria o processo retorna a Etapa 1, onde projetos de 

inovação e ajustes a sistemática são realizados, iniciando um novo ciclo. 
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Tarefas a serem realizadas na Etapa 5: 

 

1. Monitoramento, controle e avaliação dos processos; 

2. Identificação de desvios, pontos fracos e oportunidades; 

3. Propostas de alterações visando a melhoria; 

4. Priorização das melhorias; 

5. Proposta de planos de ação para as alterações a serem implementadas; 

 

Fatores críticos de sucesso  

 

1. Centralização das melhorias em um "escritório de processos" na empresa; 

2. Priorização das melhorias; 

3. A identificação de problemas deve ser constante, não pode ser realizada apenas no 

final dos ciclos; 

4. Apoio da alta administração. 

 


