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RESUMO 
 
 
 
O número de empresas de tecnologia da informação vem crescendo nas últimas 
décadas. Essa tendência é impulsionada pelos inúmeros modelos de negócio 
viabilizados através da internet, como o ecommerce. Dentro desse cenário surgiu o 
mercado de plataformas para vendas online, sendo catalisada com a pandemia de 
Covid-19, devido ao distanciamento social recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (2021). Dito isso, esse estudo tem como objetivo entender o processo de 
retenção de clientes de uma empresa multinacional B2B de tecnologia para lojas 
online fundada no Brasil. Para tal, foi realizado o levantamento da jornada do cliente, 
desde a assinatura do contrato até o lançamento da loja online (go-live), assim como 
o detalhamento do processo de suporte após o lançamento. Em seguida, foi montado 
um modelo de dinâmica de sistemas buscando a compreensão sobre as relações 
causais que influenciam a retenção do contratante do software. O mapa causal 
construído permitiu a visualização dos ciclos de realimentação envolvendo os 
investimentos no produto digital e variáveis como Volume de Vendas da Loja Online, 
Receita Recorrente da Empresa de Software, Satisfação do Cliente, Custo de Suporte 
e Margem Bruta da Empresa de Software. Por fim, foi possível sugerir políticas que 
levaram em conta a complexidade de um software como serviço que viabiliza milhares 
de lojas simultaneamente, assim como discutir as decisões de desenvolvimento de 
produto e de suporte ao cliente buscando a escalabilidade da empresa. 
 
 
 

Palavras-chave: Dinâmica de Sistemas, Jornada do Cliente, Retenção de CIientes, 
Software como Serviço, Satisfação do Cliente, Ecommerce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 

The amount of technology companies has been growing in recent decades. This trend 
is driven by the various business models enabled by the Internet, such as ecommerce. 
In this scenario, the online sales platform market emerged, catalyzed by the Covid-19 
pandemic, due to the social distance advocated by the World Health Organization 
(2021). That being said, this study aims to understand the customer retention process 
of a multinational B2B technology company for online stores founded in Brazil. For 
this purpose, a customer journey was developed base don the observations, from the 
contract signing to the launch of the online store (go-live), as well as the details of the 
support process. Then, a system dynamics model was set up, seeking to understand 
the causal relationships that influence the retention of the software contractor. The 
causal loop diagram built allowed the visualization of feedback cycles involving 
investments in the digital product and variables such as Online Store Sales Volume, 
Software Company Recurring Revenue, Customer Satisfaction, Support Cost and 
Software Company Gross Margin. Finally, it was possible to suggest policies that took 
into account the complexity of software as a service that enables thousands of stores 
simultaneously, as well as to discuss product development and customer support 
decisions, seeking the company's scalability. 
 

 
 
 
 
 

Keywords: System Dynamics, Customer Journey, Customer Retention, Software as 
a Service, Customer Satisfaction, Ecommerce. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTO 
 

Nas últimas décadas, parte significativa da sociedade mundial foi inserida no 

meio digital e passou a ter uma nova visão da realidade. No Brasil, o relatório do PNAD 

mostra que, em 2017,  69,8% das pessoas já tiveram acesso à internet (IBGE, 2018). 

O grande número de usuários na internet e a sua ampla disponibilidade propicia o 

desenvolvimento de negócios digitais, que suprem alguma necessidade latente para 

pessoas ou empresas.  

 

Desde o início da pandemia de coronavírus no fim de 2019, a internet foi o 

principal canal para o fluxo de informações, serviços e produtos, uma vez que o 

distanciamento social foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde como 

uma das maneiras mais efetivas de impedir a disseminação da COVID-19 ao redor do 

mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). Os hábitos de consumo foram 

modificados e as empresas que possuíam interface pela internet se diferenciaram em 

relação aos que somente tinham interface física. Inúmeras oportunidades de negócios 

digitais surgiram e a competição foi intensificada nesse período de crescimento de 

vendas. 

 

Durante os lockdowns, que são períodos de isolamento social com o objetivo de 

diminuir a pandemia, houve um grande aumento do número de vendas online no 

Brasil. Segundo o Relatório Webshoppers 42 (EBIT/NIELSEN, 2020), o primeiro 

semestre de 2020 foi recorde de faturamento do ecommerce brasileiro dos últimos 20 

anos, com variação de 47% em relação ao semestre anterior e aumento de 40% no 

número de consumidores comparado ao mesmo período do ano anterior, 

impulsionado pela pandemia. Conforme evidente na Figura 1, há um crescimento 

considerável de faturamento, número de pedidos e valor médio de pedido (ticket 

médio) das lojas após o início da pandemia. Destaca-se a variação de 103% no 

faturamento em 2020 na semana que antecede o Dia dos Namorados, em 

comparação com o mesmo período no ano anterior. O aumento das vendas online 

nos períodos comemorativos sugere que esse foi o principal meio de envio de 

presentes em um momento em que houve a necessidade de distanciamento social. 
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Figura 1: Faturamento, número de pedidos e ticket médio do comércio eletrônico brasileiro no 

começo de 2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior.  

 
 
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 42 (2020) 

 

Com o aumento da demanda e da concorrência, as lojas virtuais precisaram 

evoluir rapidamente para suportar o volume de acessos e para captar os novos 

usuários do comércio online, sem que a loja ficasse fora do ar pelos picos de acessos 

simultâneos. A preparação para o aumento de tráfego nos canais digitais e 

modificações nas lojas online deve ser feita por equipes especializadas de tecnologia. 

Para que o comerciante digital tenha crescimento nas suas vendas, é necessário que 

a tecnologia da sua loja online seja de fácil configuração, rápida manutenção, além de 

ser confiável.  

 

Com base nos crescentes desafios de tecnologia para os lojistas, uma categoria 

de negócio que se destaca é a de software de vendas pela internet, conhecido como 

plataforma de ecommerce, que oferece tecnologia para o comércio digital. Através 

desse tipo de sistema, muitos varejistas conseguiram construir lojas virtuais 

rapidamente no início da pandemia e, com isso, continuaram vendendo mesmo 

durante os períodos de isolamento, possibilitando que pessoas conseguissem realizar 

compras em supermercados e lojas de departamentos sem sair de casa.  Com o uso 

de um provedor de sistema de loja online, os comerciantes conseguiram focar nas 

vendas, que são a sua especialidade. 
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A contratação de uma plataforma de ecommerce busca garantir a escalabilidade 

da loja online, uma vez que toda a tecnologia será responsabilidade do fornecedor. 

Para comportar o número variável de visitantes e vendas, o modelo de computação 

em nuvem tem se tornado imperativo para essa categoria de software. Esse tipo de 

armazenamento é promissor pois tem uma capacidade variável, se adequando a 

quantidade de acessos no site. O sistema de computação em nuvem pode ser útil, 

principalmente, em três tipos de negócio: IaaS (Infraestrutura como Serviço), que 

serve como base para arquitetura de servidores; PaaS (Plataforma como Serviço), 

que disponibiliza servidores já prontos ou estruturas comuns que facilitam a criação 

de aplicações pelos desenvolvedores; e o SaaS (Software como Serviço), que 

possibilita o uso de um programa online pelos usuários finais, sem a necessidade de 

instalação local (MOHAMMED; ZEEBAREE, 2021). 

 

Dentre os modelos de negócio citados, um dos mais conhecidos atualmente para 

produtos de tecnologia é o SaaS (software as a service) ou software como serviço, 

que segundo Melo et al (2007, p. 2) é “um modelo de entrega de software onde as 

empresas pagam, não pela propriedade do software, mas pelo uso do mesmo”, 

existindo dois tipos principais de SaaS: um voltado para empresas e outro orientado 

ao público em geral. O primeiro é conhecido como B2B (business to business) e o 

segundo como B2C (business to customer). Os autores ressaltam através de uma 

tabela (2007, p. 5) que uma das diferenças em relação ao software tradicional é que 

ao invés de servir a uma empresa individualmente, o SaaS é “projetado para executar 

milhares de clientes diferentes em um único código” com atualizações frequentes e 

correção de problemas simultaneamente para todos os usuários.  

 

Segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Software - ABES 

(2020), que aborda panoramas e tendências desse mercado, o segmento de 

computação em nuvem voltado a softwares como serviço - SaaS cresceu 48,7% no 

Brasil em 2019. Segundo o relatório, o Brasil está na 11º posição do ranking mundial, 

com 1,5% da fatia de mercado internacional e um mercado interno de US$ 20,5 

bilhões no setor de softwares e serviços. Fica evidente, portanto, o potencial de 

expansão de plataformas de vendas online como soluções SaaS, dado ao 

crescimento dessa categoria de software e do próprio setor de ecommerce. 
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1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

Dado o crescimento do segmento de software como serviço e do ecommerce no 

mundo durante a pandemia, amplia-se a da concorrência entre os provedores de 

plataformas de comércio online. Mesmo antes desse cenário, estratégias de 

diferenciação já eram exploradas pelas empresas de tecnologia, visando sucesso em 

seus negócios. Um método conceituado por Mintzberg et al (2006) e que atualmente 

se torna cada vez mais relevante é a diferenciação de suporte, onde o serviço de pós-

venda distingue os produtos ou serviços de uma empresa. Um exemplo no Brasil é o 

caso da empresa de tecnologia financeira Nubank, que busca fidelizar os clientes 

através de sua facilidade de uso e excelente experiência do cliente (OLIVEIRA, 2019; 

QUARTIERO, 2018) 

 

O mapeamento da relação do cliente com uma empresa, também conhecida 

como jornada do cliente, é uma prática de mercado para a identificação dos pontos 

de interação e das oportunidades de fidelização dos clientes, sendo identificada pela 

McKinsey Brasil (MARTINS et al., 2019) como uma das 3 práticas de transformação 

digital mais desafiadoras para as empresas, sendo executada bem por 80% das 

empresas líderes digitais pesquisadas. Ainda de acordo com o relatório, uma jornada 

do cliente bem definida também permite a evolução de estratégias de personalização 

de serviços e de autoatendimento. 

 

O serviço de atendimento ao cliente é o suporte necessário para que se obtenha 

o máximo valor de uma aquisição durante a jornada de uso de um produto ou de um 

serviço, sendo um ponto determinante para a sua satisfação. Do ponto de vista de 

produto, os principais pontos do suporte ao cliente são durante a instalação, 

treinamento de usuários, consulta à documentação, manutenção, reparo, contato 

online, garantia e atualizações. Cada um desses pontos de contato deve ser pensado 

desde o início do desenvolvimento de um novo produto, propiciando um design que 

facilite o uso e o suporte durante o seu ciclo de vida (COFFIN; NEW, 2001). 

 

O processo de atendimento ao cliente de um software para ecommerce, que é 

um produto digital em constante desenvolvimento, é uma tarefa desafiadora, pois 

vários departamentos da empresa estão envolvidos na jornada do cliente, como o 
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departamento de vendas, de projetos, de suporte e de desenvolvimento de produto. 

Além disso, é necessário fazer a alocação de recursos na constante evolução do 

produto como serviço, investindo nas funcionalidades que tem mais valor para os 

clientes. Em alguns pontos da jornada, lacunas de informação atrasam ações 

importantes para o desenvolvimento do produto e do negócio, levando a não 

correspondência das expectativas dos clientes.  

 

Segundo elencado por Noronha (2020), as três principais causas de perda de 

clientes por uma empresa SaaS são: a insatisfação com a qualidade do serviço 

prestado, a má execução da ambientação do cliente no produto após a contratação 

(onboarding) e a falta de comunicação contínua com o cliente. No contexto observado 

no presente estudo, o cliente busca o sucesso para a sua loja virtual e tende a 

pesquisar por outras fornecedoras de software como serviço. Quando encontra um 

provedor que atende aos seus requisitos, o contratante pode cancelar o contrato em 

vigência com a plataforma de vendas online e a receita recorrente da empresa é 

afetada negativamente. Para uma análise mais apurada desse problema da empresa 

SaaS, torna-se importante pesquisar o processo que envolve a satisfação e retenção 

do cliente durante a sua jornada. 

 

 Tendo em vista a natureza não linear da experiência do cliente e sua percepção 

de valor, faz-se necessário o uso de uma técnica de análise que suporte essa 

premissa (PATTI; VAN DESSEL; HARTLEY, 2020). Dessa forma, a Dinâmica de 

Sistemas (DS) mostra-se uma ferramenta interdisciplinar promissora para 

entendimento desse problema ao longo do tempo, sendo um método de facilitação do 

aprendizado em sistemas complexos (STERMAN, 2000). Para compreender as 

interdependências, não é necessária a listagem de uma quantidade exaustiva de 

variáveis complexas, mas sim o entendimento das relações de causa e efeito que são 

determinantes para o sucesso ou falência do sistema (MORECROFT, 2015). A 

dinâmica de sistemas também mostra-se  útil na análise de modelos de negócio, uma 

vez que consegue conciliar uma visão interna externa da empresa, com elementos 

financeiros e não financeiros relacionados (COSENZ, 2017). A aplicação de DS 

também é recomendada para casos em que é necessário fazer comparações dos 

desdobramentos de ações no curto prazo e no longo prazo, explicitando as 

consequências em ambos os espaços de tempo (GONÇALVES, 2019). 
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1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 
 

O objetivo geral deste trabalho é compreender a retenção do cliente de uma 

plataforma como serviço (SaaS) de ecommerce através de sua jornada e dos 

processos internos que refletem nos pontos de contato com os clientes. A retenção 

do cliente é o indicador de maior valor para as empresas de serviços, uma vez que o 

seu potencial é proveniente de sua receita recorrente. Dessa forma, esse trabalho tem 

a finalidade de servir de auxílio para empresas de tecnologia entenderem como 

construir estratégias de aumento da satisfação dos clientes e de seus lucros.  

 
Para essa finalidade será usada a modelagem em Dinâmica de Sistemas pois 

essa técnica suporta a não linearidade da jornada do cliente e suas interações com 

as áreas de suporte ao cliente e de desenvolvimento de produto. Com essa ferramenta 

será possível compreender as variáveis pertinentes e a relação entre elas através de 

suas relações causais.  

 

Para alcançar tal feito, serão alcançados os seguintes objetivos específicos: 

 

• Mapear a jornada do cliente da empresa SaaS estudada, com as etapas 

de implementação e pontos de contato; 

• Mapear o processo de atendimento ao cliente da empresa estudada; 

• Entender as variáveis que regem o processo de satisfação e retenção do 

cliente, assim como o seu impacto na receita da empresa de software; 

• Criar um modelo de dinâmica de sistemas que reflita a não linearidade da 

retenção do cliente do software, com as relações entre as variáveis 

pertinentes; 

• Propor ações de melhoria dos processos internos de experiência do 

cliente e desenvolvimento de produto para promover a retenção do cliente 

SaaS, com base no observado no modelo do sistema. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 
 
 

• Qual é a jornada de um cliente empresarial que assina uma plataforma 

SaaS de comércio online? 
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• Como a dinâmica de sistemas pode ajudar na interpretação dos 

relacionamentos entre as áreas de experiência do cliente e 

desenvolvimento de produto, de forma a criar uma experiência que supere 

as expectativas do cliente, garantindo a retenção do cliente e crescimento 

de receita da empresa? 

 
1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo tem por objetivo entender como as relações internas entre as 

áreas da empresa estudada podem afetar a jornada do cliente, sua satisfação e 

retenção. Serão elencados principais pontos de interface entre as áreas, de forma 

simplificada. Não será considerada a interface do cliente com os concorrentes do 

mercado de plataformas de ecommerce. Não serão consideradas sazonalidades, tais 

como Black Friday e datas comemorativas. Os custos da operação e a análise 

quantitativa das variáveis também não serão considerados.  

 

Será analisada a relação do cliente com a área de atendimento e com o 

desenvolvimento do produto, sendo assim, essa será a dinâmica explorada. Não 

foram consideradas lojas que não estão em funcionamento, e as fases antes da 

assinatura do contrato de software como serviço para plataforma de ecommerce. 

Também não serão considerados os impactos de marketing sobre a retenção do 

cliente.  

 
1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Esse estudo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a não linearidade da 

jornada dos clientes SaaS e as variáveis internas que afetam uma decisão de 

assinatura de um software como serviço.  

 

O Brasil possui muito potencial de se desenvolver como polo tecnológico, 

catalisando a geração de empregos qualificados, uma vez que, segundo a ABES 

(2020), o país possui somente 1,5% da fatia do mercado mundial e cerca de 40% do 

mercado latino-americano de software e serviço. Esse movimento é importante uma 

vez que os Estados Unidos possuem cerca de 50% de todo o mercado desse setor. 

Criar conhecimento sobre a satisfação e retenção de clientes de dentro do contexto 
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de uma empresa de tecnologia fundada no país deixa uma base para outras empresas 

SaaS brasileiras que virão a se desenvolver no futuro. O campo de estudo de jornada 

do cliente não é muito explorado no caso de softwares no Brasil.  

 

Do ponto de vista mercadológico, é evidente a necessidade de entendimento 

da complexidade das decisões em uma empresa de tecnologia e como a dinâmica de 

negócio pode influenciar na sua sustentabilidade financeira, identificando ações de 

melhoria da experiência do cliente que podem auxiliar empresas SaaS a minimizar as 

taxas de cancelamento de serviço. 

 
1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A apresentação do trabalho ficou dividida em 5 capítulos: 

 

O primeiro capítulo é a introdução ao mercado de ecommerce e de software 

como serviço, trazendo o objetivo do estudo, as questões da pesquisa, o escopo do 

trabalho e suas respectivas delimitações, além da importância do estudo e de sua 

organização.  

 

No segundo capítulo, foi apresentada a revisão da literatura relacionada a 

dinâmica de sistemas e sobre a jornada do cliente de uma empresa de software como 

serviço. Além disso, também foram abordados tópicos que estão relacionados com o 

problema, como retenção e satisfação do cliente. 

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia do estudo de caso realizado.  

 

O quarto capítulo será apresentado o estudo de caso desenvolvida na empresa 

de software, assim como a jornada do cliente que contrata o serviço, com as 

respectivas análises qualitativas sobre satisfação e retenção e métodos observados, 

utilizando a dinâmica de sistemas. Também foram sugeridas políticas com base nas 

observações e ciclos observados no diagrama causal.  

 

No quinto capítulo, de conclusão, foram feitas as considerações finais, 

recomendações de melhoria e sugestões de abordagens para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 DINÂMICA DE SISTEMAS 

 
Segundo Meadows (2008, p. 11), um sistema é um conjunto de elementos 

interconectados que propicia o atingimento de um objetivo em comum. A colaboração 

e sincronia entre as partes transforma o conjunto em algo maior que o todo, por isso 

é possível notar uma infinidade de sistemas presentes no universo e suas inúmeras 

camadas. Em síntese, a autora afirma que um sistema é composto de elementos, 

interconexões e um propósito. Uma empresa, uma cidade ou o planeta terra são 

exemplos de sistemas.  

 

Quando algum agente interno ou externo do sistema deseja mudar o seu 

objetivo, há a necessidade de observar o seu funcionamento para que seja possível 

implementar a ação que traga o resultado desejado. Para compreender os fenômenos 

que os cercam, os humanos observam e constroem modelos mentais, que são lentes 

simplificadoras da realidade, moldando a forma de agir dos indivíduos. No entanto, 

esses modelos também podem ser fontes de limitações devido a sua inércia, 

impedindo a aprendizagem. As empresas saudáveis são aquelas que têm a 

capacidade de desenvolver os melhores modelos mentais para catalisar o 

aprendizado em qualquer situação (SENGE, 1990).  

 

De acordo com Forrester (1961), o gerenciamento consiste na criação e 

controle de sistemas de produção, com o auxílio de métodos estruturados. Tendo em 

vista o grande número de fluxos operacionais que regem uma empresa, é preciso 

simular cenários para que seja possível prever os efeitos das decisões dos gestores, 

buscando a diminuição de riscos e a efetividade de políticas organizacionais. Dentro 

desse contexto, o autor conceitua a análise das variações temporais de interações 

dentro de um sistema gerenciado como Dinâmica Industrial (FORRESTER, 1961, p. 

9). Com base nos estudos de Dinâmica Industrial, foi formado o campo de estudo da 

Dinâmica de Sistemas, também referida pela sigla DS.  

 

Após o seu surgimento no ambiente fabril, os estudos de DS se estenderam a 

modelagem da sociedade e do mundo, como no livro World Dynamics de Jay Forrester 
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(1971), em que foi desenvolvido um modelo que levou em conta variáveis como 

população, recursos naturais e produção de alimentos para discutir quais seriam os 

limites de crescimento sustentável da humanidade. Além disso, muito foi desenvolvido 

em DS sobre como sistemas corporativos, sociais e ambientais se comportam ao 

longo do tempo, com suas variáveis e as relações de causa e efeito que geram 

perturbações no sistema (COSENZ, 2017; GONÇALVES, 2019; REHAN et al., 2011). 

É importante notar que a maioria dos problemas não são simplesmente causados por 

eventos isolados e que eles coexistem com as soluções, sendo ambos 

interdependentes (MORECROFT, 2015, p. 34).  

 

Morecroft (2015, p. 6) afirma que o propósito da criação de modelos dinâmicos 

para simulações é estabelecer bases para novos futuros, tanto para organizações 

como indivíduos. A modelagem ajuda os envolvidos a enxergarem cenários 

complexos de forma sistêmica e a tomarem decisões a respeito das variáveis que vão 

fazer diferença para o resultado desejado, implementando políticas com base em 

simulações. Para Mintzberg et al (2006), o entendimento da complexidade dinâmica é 

uma das mais importantes formas de alavancagem empresarial. 

 

Atualmente, a maioria das pessoas já considera que o mundo é interconectado, 

no entanto, a visão de algumas delas ainda se mostra linear. Esse comportamento é 

apontado por Sterman (2000, p. 10) como uma visão do mundo orientada a eventos 

(Figura 2), em que é assumida a linearidade entre a causa e efeito, além de existência 

de fluxos unidirecionais de ação. Com essa abordagem, no entanto, há uma limitação 

no entendimento da reação dos sistemas às ações neles realizadas.    

 

Figura 2: Visão de mundo orientada a eventos 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (STERMAN, 2000) 
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Para a compreensão da dinâmica de forma holística, Sterman (2000, p. 11) 

afirma que é preciso identificar quais são os efeitos desencadeados por cada uma das 

decisões sobre as variáveis do sistema, também conhecida como visão de mundo 

orientada a feedbacks (Figura 3). Os feedbacks são as respostas que o sistema dá a 

cada interação, que não necessariamente ocorrem no mesmo momento da ação 

realizada. A demora na resposta é devido a inércia dos sistemas (AMARAL, 2012, p. 

58). Além disso, devido à complexidade do mundo, não é fácil isolar as variáveis e 

identificar as respostas do sistema, pois muitas delas permanecem invisíveis aos 

olhos e somente observadores treinados conseguem notar a sua sutileza 

(MORECROFT, 2015, p. 38).  

 

Figura 3: Visão de mundo orientada a feedbacks. 

 

 

Fonte: Adaptado de (STERMAN, 2000) 

 

Amaral (2012) afirma que todo sistema tem uma fronteira, que delimita qual 

parte da realidade está sendo considerada naquela abstração, sendo suas variáveis 

exógenas (externas ao sistema) ou endógenas (internas ao sistema). Toda ação, por 

mais adequada que pareça, pode gerar uma resposta indesejada do sistema. Ainda 

segundo Amaral (2012, p. 76), cada uma das relações de causalidade entre variáveis 

tem polaridades que são representadas por setas, sendo que uma conexão positiva 
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indica uma relação diretamente proporcional e uma relação negativa, o oposto. 

Morecroft (2015, p. 56) ressalta que o efeito sobre uma variável não é somente 

causado pela outra variável pertencente à relação causal, mas por uma soma de 

outros fatores cumulativos associados. Por isso, o autor faz a observação de que a 

conexão de polaridade serve para mostrar que os efeitos são maiores com a ação da 

variável do que se não houvesse a existência dela, mas que não dependem 

exclusivamente da mesma. 

 

Dessa forma, a polaridade das relações causais não é capaz de descrever o 

comportamento das variáveis de forma absoluta, mas sim evidenciar o que 

aconteceria caso houvesse uma mudança em alguma das variáveis presentes no 

sistema (STERMAN, 2000, p. 139). De acordo com Morecroft (2015, p. 55), cada 

variável deve ser representada por um substantivo, pois assim o entendimento das 

relações de causa e efeito fica evidente através da polaridade da seta. Um exemplo 

de relação de causalidade positiva citada pelo autor é a mudança no orçamento de 

marketing levando a uma mudança nas vendas (Figura 4). Quanto mais investe-se em 

marketing, infere-se que maior será o aumento das vendas.  

 

Figura 4: Representação da relação de causalidade no aumento do orçamento de marketing 

gerando aumento das vendas. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Morecroft (2015) 

 

Já um exemplo de causalidade negativa (Figura 5) foi proposto por Sterman 

(2000), quando o aumento nos custos de uma empresa gera a diminuição do lucro. 

Essa representação não assume que somente o aumento do custo foi a única causa 

da diminuição dos lucros, mas indica que essa diminuição é mais expressiva do que 

se não houvesse o aumento da variável custos.   
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Figura 5: Representação da relação de causalidade com a diminuição do lucro com o aumento 

dos custos 

 
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (STERMAN, 2000) 

 

Além das relações causais e suas polaridades, também podem existir ciclos de 

feedback entre as variáveis, que ocorrem quando dois fatores são mutuamente 

dependentes. Um ciclo de feedback pode ser de realimentação (positivo) ou de 

balanceamento (negativo) (MORECROFT, 2015, p. 40). Segundo Amaral (2012, p. 

85) quando existe um ciclo positivo, acabam sendo formados um ou mais ciclos 

negativos que combatem o seu crescimento. Os ciclos de balanceamento podem ser 

de equilíbrio ou voltados ao atingimento de uma meta, já os ciclos de reforço podem 

levar as crescimento exponencial ou ao colapso do sistema (MEADOWS, 2008). 

Sterman (2000, p. 148) ressalta que cada ciclo de feedback deve ser numerado e ter 

um nome único, sugerindo usar a letra R como sigla de realimentação e a letra B como 

sigla de balanceamento, ajudando o leitor a identificar os processos.  

 

Na Figura 6, Sterman (2000) descreveu os feitos das vendas “boca a boca” e 

da taxa de perda de clientes sobre a base de clientes. De acordo com o exemplo, as 

vendas “boca a boca” tem um efeito diretamente proporcional ao tamanho da base de 

clientes, uma vez que é capaz de aumentá-la. Da mesma forma, quanto maior a base 

de clientes, mais pessoas irão conhecer o produto ou serviço prestado, aumentando, 

assim, as vendas boca a boca. Dessa forma, é gerado o ciclo de reforço da base de 

clientes com base nas vendas “boca a boca”, representado pela sigla R na Figura 6. 

 

Também é possível observar na Figura 6 que o aumento de clientes tem uma 

relação diretamente proporcional com a taxa de perda de clientes que, por sua vez, 

diminui a base de clientes. Esse fenômeno forma o ciclo de balanceamento da base 

de clientes com base na taxa de perda de clientes, representado pela sigla B. Ainda 

de acordo com Morecroft (2015, p. 44), um ciclo de balanço possui um número ímpar 

de relações causais negativas e um ciclo de reforço possui um número par de relações 
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causais negativas. Com base nessa regra, torna-se mais fácil identificar longos ciclos 

nas análises dos mapas causais.  

 
Figura 6: Efeitos das vendas “boca a boca” e da taxa de perda de clientes sobre a base de 

clientes: exemplo de polaridade das relações causais e ciclos de realimentação 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Sterman (2000) 

 

Os ciclos de feedback também são responsáveis por gerar atrasos nas 

respostas entre as variáveis, dificultando a identificação das relações de causa e efeito 

para criação de uma política efetiva. Os atrasos, como visto, são gerados pela inércia 

dos sistemas, que resistem à mudança uma vez que tem estoques de recursos 

disponíveis (AMARAL, 2012). Os atrasos devem ser retratados de acordo com o 

horizonte de tempo que seja coerente com a dinâmica observada (STERMAN, 2000, 

p. 150).  

 

O atraso entre a variação do abastecimento em função do preço é retratado na 

(Figura 7), com base no exposto por Sterman (2000) em um exemplo sobre a dinâmica 

da demanda energética. O autor explica que a demanda por gasolina no curto prazo 

é inelástica, ou seja, as pessoas teriam dificuldades de se desvincular desse tipo de 

energia no caso de um aumento de preço. No longo prazo, a sociedade se adaptaria 

ao novo cenário e a elasticidade-preço da demanda se tornaria elástica. Já no caso 

de aumento da demanda, não poderão ser construídas refinarias rapidamente para 

que haja crescimento na produção desse produto no curto prazo. Com essas 

possibilidades, os reflexos entre variações no preço e variações na capacidade de 

abastecimento dessa fração do petróleo podem levar anos.  
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Figura 7: Representação de atraso na resposta entre as variações de preço e abastecimento, 

uso de caixa retangular. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Sterman (2000) 

 

Conforme exposto na Figura 7, o atraso pode ser representado por uma caixa 

retangular incluída na seta de conexão entre as variáveis. Também são válidas 

representações desse fenômeno como dois traços cortando a seta de conexão, 

conforme a Figura 8. 

 

Figura 8: Representação de atraso na resposta entre as variações de preço e abastecimento, 

uso de dois traços 

 

 

Fonte: Adaptado de Sterman (2000) 

 

Um vez definidas as variáveis, relações de causalidade, estruturas de feedback 

e de atraso, é possível construir diagramas causais, que são ferramentas de 

visualização das respostas dos sistemas e capazes de revelar as suas interconexões 

(MORECROFT, 2015). Nesses diagramas, todas as variáveis definidas como parte do 

sistema são retratadas, assim como os seus relacionamentos e ciclos de 

balanceamento ou reforço, caso existam.  É recomendado que esse diagrama, ou 

mapa, seja construído gradualmente, permitindo a iteração do modelo e a 

aperfeiçoamento da técnica de modelagem (STERMAN, 2000). 
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Amaral (2012) descreve o processo de criação de um diagrama causal (mapa 

sistêmico) para descrever o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro e sua 

relação com as catástrofes urbanas recorrentes na cidade, como alagamentos e 

deslizamentos. O autor começa a análise fazendo uma série de questionamentos para 

entender o cenário. São realizadas perguntas como: “o que acontece se essa variável 

aumentar?” e “E se essa variável diminuir?”.  Ele inicia o questionamento pela variável 

chuva, que é exógena ao sistema, e desdobra as suas implicações, como o aumento 

da erosão, que aumenta a probabilidade de ocorrência dos deslizamentos e, por fim, 

a ocorrência dos desabamentos. Um fator central desse cenário são as ocupações 

irregulares de terrenos em encostas, mas sabe-se que as pessoas precisam de 

moradia dado ao aumento populacional e migração para as cidades. São feitas 

inúmeras rodadas de questionamentos sobre as causas e efeitos de cada uma das 

variáveis do problema, sendo levados em conta, por exemplo, fatores como geração 

de lixo, congestionamentos e alagamentos e mortes. Após várias iterações, foi criado 

o mapa sistêmico do problema (Figura 9).  

 

Figura 9: Mapa causal sobre o planejamento da cidade do Rio de Janeiro e catástrofes urbanas 

 

Fonte: Amaral (2012) 
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Com base no diagrama causal da Figura 9, Amaral (2012) define linhas de ação 

a serem tomadas, criando as políticas de programas e projetos coordenados a serem 

desenvolvidos para mitigar as dinâmicas que são maléficas para a sociedade no longo 

prazo. Essa metodologia de análise de cenários para construção do mapa sistêmico 

usada pelo autor pode se aplicar a qualquer outro cenário, desde haja observação e 

experiência sobre qual são as causalidades do sistema observado. Esse artefato, por 

sua vez, pode ser usado para análises qualitativas e criação de planos de ação 

(AMARAL, 2012).  

 

Já para as análises quantitativas da dinâmica de sistemas, Amaral (2012) 

explica que são necessárias estruturas de estoque, que é uma variável que se 

acumula ao longo do tempo e estruturas de fluxo, que causam variações nesse 

estoque. Segundo Meadows (2008, p. 23), uma variável do tipo estoque tem um atraso 

em sua variação devido aos recursos que foram acumulados dado aos fluxos 

incidentes. Somente após algum tempo da interrupção do fluxo que é possível notar 

o esgotamento do estoque. Na Figura 10, é possível visualizar o retângulo como uma 

variável do tipo estoque representando a “quantidade de petróleo disponível”, 

sofrendo variações causadas pelos fluxos de extração e consumo de petróleo.  

 

Figura 10: Representação das variáveis do tipo estoque e fluxo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amaral (2012) 

 

Com base nas ferramentas expostas, é possível iniciar análises utilizando a 

dinâmica de sistemas para capturar as nuances e perspectivas individuais dos 

problemas causados pela dinamicidade de algum cenário de interesse. Deve-se 

capturar as percepções de quem está "mergulhado no problema", construindo uma 

visão sistêmica das relações de causa e efeito existentes e propondo soluções 

(MORECROFT, 2015). 
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2.2 JORNADA DO CLIENTE 

 
A revolução digital promoveu a mudança da era da produção em massa para a 

era da customização em massa, viabilizando a personalização de experiências 

(WATKINSON, 2013). Nessa perspectiva, a maioria dos indivíduos quer se sentir 

especial e único nos relacionamentos, incluindo-se as transações comerciais. Na 

relação com as empresas, o caminho percorrido desde o seu primeiro contato com a 

marca até o fim da relação comercial também deve ser customizado e é conhecido 

como a jornada do cliente.  

 

De acordo com Norton e Pine (2013), a jornada do cliente é a “sequência de 

eventos que permitem as empresas gerem valor aos seus clientes, tenham lucro e se 

diferenciem dos seus competidores”. Ainda segundo os autores o gerenciamento da 

jornada é um catalisador para a inovação, facilita a alocação de recursos e norteia o 

modelo de negócio, viabilizando uma visão centrada do cliente com o objetivo de 

aumentar a lucratividade da companhia. 

 

 Følstad e Kvale (2018) afirmam que esse campo de estudo ainda é recente e 

imaturo, mas com muitas oportunidades de desenvolvimento da metodologia. Mesmo 

com poucos referenciais teóricos, essa ferramenta é amplamente utilizada nos 

campos de marketing e design, pois serve de base para a criação de processos 

centrados no usuário, focando na resolução das fontes de dificuldades do cliente.  

 

Estratégias de relacionamento com o cliente devem ser construídas de maneira 

que haja criação de valor em cada um dos pontos de contato, através do fornecimento 

de uma experiência consistente envolvendo todos os canais com os times de 

marketing, vendas, atendimento ao cliente e desenvolvimento de produto. Tendo em 

vista a tendência de crescimento do número de canais de interação com o cliente, a 

complexidade do mapeamento é intensificada, uma vez que há um consequente 

aumento no fluxo de dados transacionais. Para que haja um entendimento da 

dinâmica de troca de valor entre cliente e empresa, é necessário definir a performance 

em cada ponto das jornadas específicas do negócio e disponibilizar essa informação 

em painéis de controle, de forma ampla para empresa (PATTI; VAN DESSEL; 

HARTLEY, 2020). 
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 A chave para uma experiência multicanais fluida é entender como os clientes se 

movem entre os pontos de contato (WATKINSON, 2013). No caso dos negócios, a 

generalização da história entre o cliente e a empresa permite a construção do enredo 

geral, pois nem todos os clientes percorrem o caminho da mesma forma. A geração 

de valor mora na interseção entre a interação humana com um provedor de produto 

ou serviço, organizada sobre uma linha de tempo definida, do início ao fim (KALBACH, 

2015). 

 

A construção dessa cronologia pode ser realizada por diagramas de alinhamento 

de valores, compostos por mapeamentos complementares. Segundo Kalbach (2015), 

existem 4 tipos de diagramas cronológicos (Tabela 1) que podem ser usados para 

entender as trocas de valor de um relacionamento: mapa da experiência, mapa do 

ciclo de vida do cliente, mapa da jornada do cliente e o blueprint de serviço. O autor 

pontua que não é necessário se ater estritamente a essas definições, mas que elas 

servem como delineadoras para o objetivo do mapeamento, que é identificar as 

fricções nas relações entre clientes e empresa, direcionando o desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

 

Há uma linha tênue entre o mapa do ciclo de vida e o mapa da jornada do 

cliente. O mapa do ciclo de vida se refere ao relacionamento do cliente com a marca, 

priorizando a lealdade e conexão emocional do cliente, contemplando o 

relacionamento de uma forma holística. Já o mapa da jornada do cliente é mais focado 

no engajamento com uma parte específica desse ciclo, contendo mais detalhes 

(KALBACH, 2015). 

 

Tabela 1: Diagramas cronológicos de alinhamento de valor 

 

Nome Definição Interação  Ponto de vista 

Mapa de 

experiência 

Foco total na experiência humana, não 

abordando um processo de decisão ou 

relação com empresa.   

Pontos 

de 

contato 

Pessoa 
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Mapa do 

ciclo de vida 

do cliente 

Apresenta a perspectiva do cliente 

durante a relação com uma empresa ou 

uma marca, focando na lealdade e 

conexão emocional do cliente. 

Pontos 

de 

contato 

Cliente 

(Individual) 

Mapa da 

jornada do 

cliente 

Apresenta a perspectiva do cliente 

durante a interação com um produto ou 

serviço, focando no engajamento do 

usuário.  

Pontos 

de 

contato 

Cliente 

(Individual) 

Blueprint de 

serviço 

Foca nas interações em tempo real, 

mostrando as ações dos consumidores 

e os mecanismos envolvidos nos 

processos internos do provedor de um 

serviço. 

Linha de 

interação 

Indivíduo 

como 

recebedor do 

serviço.  

 

Fonte: Adaptado de Kalbach (2015). 

 

O mapeamento da jornada não precisa contemplar somente o “caminho feliz” 

da relação entre empresa e cliente. Há também um tipo de diagrama que aborda a 

jornada da reclamação do cliente, retratando a falha do produto/serviço, a resposta do 

cliente (reclamação), as emoções negativas geradas e a recuperação do serviço 

prestado. Esse tipo de estudo identifica os atores e emoções que influenciam uma 

reclamação, permitindo a proposição de uma reação rápida a falhas, o que minimiza 

os impactos na satisfação do consumidor (KOUSSAIFI; HART; LILLYSTONE, 2020). 

 

A construção da jornada do cliente deve ser precedida do questionamento: 

“qual problema do negócio está sendo analisado?”. Esse exercício deve levar em 

conta o ponto de vista do consumidor, pois o mapa deve servir de ponto de partida 

para a tomada de decisão. Ele deve viabilizar a ação no curto prazo e conter todos os 

passos significativos para a experiência. É recomendado que a estrutura da jornada 

não ultrapasse mais de 12 estágios, definindo quais são as necessidades, 

sentimentos e pontos de contato do consumidor com a empresa em cada um deles 

(PENNINGTON, 2016). 

 



 31 

Temkin (2010) recomenda alguns passos antes da construção efetiva do 

mapeamento da jornada. Eles são responsáveis pela construção de contexto e 

propriedade sobre o relacionamento com o cliente. São elas: 

 

• Coleta de conhecimento interno: fazer o levantamento de todas as bases de 

dados disponíveis sobre os clientes da empresa, sejam eles qualitativos ou 

quantitativos. O conhecimento empírico dos times que tem interface com o 

cliente também é valioso; 

• Desenvolvimento da hipótese inicial: agregação do conhecimento disponível 

em premissas sobre a jornada, que possam ser usadas como uma primeira 

aproximação; 

• Pesquisa de processos, necessidades e percepções do consumidor: 

momento de observação dos consumidores e os sentimentos envolvidos. Deve 

ser feita a análise crítica dos recursos disponíveis para o mapeamento, assim 

como o mapeamento de processos existentes; 

• Analisar a pesquisa do consumidor: Momento de criação das personas que 

representam o conjunto de clientes da empresa, compilando os padrões de 

comportamento. 

 

A análise prévia proposta por Temkin (2010) facilita a criação de contexto para a 

construção do mapeamento, que será um resultado natural desse processo. O autor 

pontua que, caso não seja possível generalizar a persona, pode ser criado um mapa 

para cada uma delas. É importante que sejam adicionados os detalhes importantes 

para a identificação de valor, mas ao mesmo tempo o mapa precisa ficar simples de 

ser compreendido.  

 

Segundo Kalbach (2015), o mapeamento da jornada do cliente deve focar no 

indivíduo que está passando pelo processo e desconsiderar os processos internos 

envolvidos. O autor ainda especifica que, no primeiro momento, deve ser calculado o 

esforço de construção do mapa, “determinando o ponto de vista, escopo, foco e 

estrutura do diagrama”, tendo definido qual será o uso do diagrama. Em seguida, 

devem ser identificados os pontos de contato nos sistemas e os momentos de 

verdade. O foco deve ser mantido na criação de valor através do artefato. Tendo esses 

artefatos, é possível tirar o foco somente do momento da tomada de decisão e abrir o 
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horizonte para todos os estágios que culminam para ela, criando uma visão holística 

sobre o processo em questão.  

 

2.3 RETENÇÃO DO CLIENTE 

 

Uma estratégia de retenção do cliente tem por objetivo manter clientes valiosos 

de uma empresa. Para tal, é necessária uma análise criteriosa para se definir quais 

clientes devem ser mantidos, focando naqueles com maior potencial de geração de 

lucros ou por alguma característica estratégica desejável para a empresa, como a 

capacidade de se tornar um defensor da marca. A qualidade e a consistência de um 

serviço são fatores determinantes para que os clientes sejam retidos (NASIR, 2015). 

 
Kotler e Keller (2006) ilustram o processo de perda de clientes como um 

pequeno furo em uma panela cheia de água. Quanto maior esse fluxo de saída, maior 

é o índice de rotatividade de clientes. Eles reconhecem que o marketing tem maior 

foco na atração de novos clientes, e não na retenção dos atuais, o que depende da 

construção de um relacionamento. Os autores pontuam que existem duas formas 

básicas de se reter um cliente: (1) criando mecanismos que tornem a sua mudança 

complicada e custosa e (2) proporcionando um elevado grau de satisfação para o 

contratante, pois os concorrentes dificilmente conseguem se diferenciar somente 

oferecendo preços baixos.  

 

A existência do primeiro mecanismo indica que a retenção não 

necessariamente é uma boa referência para a lealdade dos clientes, principalmente 

em mercados pouco competitivos ou em cenários B2B, uma vez que alguns deles 

podem estar insatisfeitos e presos em relações comerciais pois acham complicado ou 

financeiramente inviável mudar de fornecedor (PENNINGTON, 2016). 

 

A taxa de retenção é, de certa forma, influenciada pela satisfação do cliente, 

sendo essa relação não linear (RUST; ZAHORIK, 1993). No entanto, a satisfação do 

cliente não é unicamente suficiente para gerar a sua retenção, mas sim um fator que 

gera uma ligação emocional com a empresa (NASIR, 2015). Sendo assim, a 

satisfação propicia a retenção de forma indireta (ALMOHAIMMEED, 2019). O 

aumento da qualidade percebida de um serviço reforça a confiança do cliente em o 
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provedor de serviço (GOUNARIS, 2005). O valor percebido e a confiança em uma 

empresa provedora de serviços, por sua vez, influenciam a retenção dos clientes, 

sendo essa afirmação suportada estatisticamente pelo alto coeficiente de 

determinação entre essas variáveis (EBERLE; TONI; MILAN, 2017).  

 

A retenção dos clientes é uma das varáveis de maior importância para 

empresas que funcionam com o modelo de negócio de assinatura, como no modelo 

SaaS (LE, 2019). Sendo assim, algumas estratégias para a retenção dos clientes são: 

assegurar a satisfação dos clientes, assim como oferecer um serviço superior a 

concorrência, dar suporte às reclamações recebidas, construir produtos com 

customização em massa e realizar uma gestão de marketing efetiva (NASIR, 2015).  

 
2.4 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 
No contexto contemporâneo, mostra-se cada vez mais evidente a importância 

da satisfação do cliente, sendo esse um diferencial competitivo (PENNINGTON, 

2016). Kotler e Keller (2006) afirmaram que a satisfação pode ser reconhecida como 

uma ferramenta de marketing, pois com a internet e suas mídias, as reclamações dos 

clientes podem estar publicamente disponíveis e facilmente acessíveis.  Sendo assim, 

essa métrica tem sido cada vez mais usada pelas empresas, uma vez que ter clientes 

satisfeitos pode ter impacto sobre a reputação e a imagem corporativa da empresa 

(ÖZKAN et al., 2020).  Apesar da relação entre a satisfação e lealdade não ser exata, 

empresas com clientes leais tem mais chances de serem lucrativas dos que as que 

negligenciam esse aspecto (PENNINGTON, 2016). Além da lealdade, a alta 

satisfação também é capaz de impulsionar diretamente as intenções de compra dos 

consumidores (DASH; KIEFER; PAUL, 2020). 

 
Conforme proposto pelo Índice Americano de Satisfação do Cliente (ASCI) 

(FORNELL et al., 1996), presente na Figura 11, a satisfação do cliente é um produto 

do valor percebido em função das expectativas e da qualidade percebida pelo cliente 

sobre um produto ou serviço, sendo uma medida intrinsicamente subjetiva. Além 

disso, essa métrica tem impacto direto na quantidade de reclamações e na lealdade 

do cliente. Com esse constructo, é possível ter em mente os fatores antecedentes e 

as consequências diretamente relacionadas a essa variável. 
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Figura 11: Estrutura metodológica do modelo do Índice Americano de Satisfação do Cliente - 

ASCI 

 

Fonte: Adaptado de Fornell et al. (1996) 

 

Além dos desdobramentos na lealdade e na reclamação dos clientes propostos 

pelo modelo ASCI (FORNELL et al., 1996), a satisfação do cliente também possui 

uma relação diretamente proporcional com a lucratividade do cliente 

(ALMOHAIMMEED, 2019), uma vez que clientes que são mais satisfeitos tem maior 

probabilidade de ser tornarem leais (NASIR, 2015). Por isso, essa é uma variável 

que deve ser acompanhada de perto pelos gestores das empresas, tendo em vista 

as suas repercussões sobre o negócio. 

 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

 
Foram selecionados na literatura alguns modelos de dinâmica de sistemas que 

tinham afinidade com os temas pesquisados no presente trabalho. Esses trabalhos 

foram dispostos de forma cronológica nessa seção, com detalhamentos de acordo 

com as suas principais características.  

 

O trabalho de Waren et al (1997) investigou os impactos de decisões de 

negócio sobre as taxas de crescimento de empresas. Foi realizado um estudo de caso 

em uma rede de restaurantes europeia que passou por uma década de grande 

expansão. O objetivo do modelo foi guiar gerentes no processo de lidar com os 

conflitos entre qualidade do serviço e os custos operacionais em fases de crescimento 

nos negócios. 
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O diagrama causal inicial construído na publicação usou a notação de S (same 

direction) para a polaridade positiva e O (opposite directions) na polaridade negativa 

das setas. O ciclo de balanceamento (identificado pela letra R) proposto pelos autores 

na (Figura 12) evidencia que o crescimento da base de clientes gera o aumento do 

tempo de espera e a diminuição da satisfação do cliente após um período (atraso). 

Essa variável, por sua vez, é diretamente proporcional ao crescimento da base de 

cliente, fechando o ciclo. Em síntese, a base de clientes é regulada pela sua dinâmica 

com tempo de espera e a satisfação dos clientes. 

 

Figura 12: Diagrama causal para o entendimento da dinâmica dos limites de crescimento de 

uma empresa 

 

Fonte: Waren et al (1997) 

 

Paralelamente, no lado direito da Figura 12, há um ciclo de reforço no sistema 

(identificado pela letra R), quando o crescimento da base de clientes implica no 

aumento da lucratividade, que permite investimentos de manutenção, aumentando a 

atratividade do restaurante. Quanto mais atrativo o restaurante for para os seus 

potenciais fregueses, maior será a sua base de clientes. Esse ciclo tem um 

comportamento exponencial e regula a base de clientes juntamente com o ciclo 

balanceamento envolvendo tempo de espera e satisfação. 

 

Conclui-se que o estudo de Waren et al (1997) foi interessante para ilustrar os 

limites de crescimento de uma empresa, levando em conta a satisfação do cliente e 

as limitações impostas pelos custos operacionais. O levantamento desse trabalho é 

interessante pois evidencia uma dinâmica comum a empresas de diversos segmentos. 
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No livro Business Dynamics, Sterman (2000) expõe o cenário de diferenciação 

de produtos ao analisar os mecanismos de crescimento de negócios, criando um 

diagrama causal  que relaciona investimentos nos produtos, atratividade do produto, 

market share, preços, vendas e demanda com a receita financeira da empresa 

(Figura 13).  

 

Analisando o loop R18, é possível verificar que ao investir nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de novas funcionalidades, as empresas aumentam a 

atratividade do produto, impactando em aumento da fatia de mercado da empresa e 

no orçamento de vendas, refletindo no crescimento da receita da empresa, assim 

criando a diferenciação de seus produtos. Com a melhoria do produto, também há 

uma geração natural de demanda causada pelo reconhecimento sobre as suas 

capacidades, possibilitando novas vendas e aumentando a receita da empresa, 

conforme exposto no loop R19. 

 

Figura 13: Modelo de dinâmica de sistemas para diferenciação de produtos 

 
 
Fonte: (STERMAN, 2000, p. 372) 
 

 
O autor também pontua que ao oferecer um produto que se destaca positivamente 

em comparação com os seus concorrentes, é possível cobrar um preço superior, 
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aumentando a receita sem necessariamente aumentar a base de clientes, conforme 

evidenciado no loop R20. Dessa forma, é possível continuar investindo mais em 

funcionalidades, gerando ainda mais diferenciação.    

 

Como conclusão, Sterman (2000) afirma que a diferenciação não se limita 

somente ao desenvolvimento tecnológico de novas funcionalidades, mas também à 

identificação dos atributos que são realmente importantes para os clientes. Ele ainda 

cita o caso da IBM, que entendeu a necessidade de seus clientes de sentirem 

confiança (peace of mind) nas soluções fornecidas pela empresa. Ao aumentar a 

confiabilidade de seus produtos e investir em suporte ao cliente, a empresa de 

tecnologia fazia com que os gerentes das empresas contratantes se sentissem  

seguros, sendo essa uma estratégia de diferenciação bem sucedida por décadas.  

 

O estudo de King (2001) fez uma compilação dos fatores disponíveis na 

literatura sobre a relação entre a satisfação do cliente e a lucratividade de uma 

empresa de bens duráveis. O autor ressaltou que alguns estudos anteriores sobre o 

tema consideraram uma relação linear entre a satisfação, retenção do cliente e 

lucratividade, e que essa visão limitou as análises. entanto elas continuaram válidas 

como base para a evolução dessa abordagem para o pensamento sistêmico proposto 

por ele no artigo. Foi construído um diagrama causal para descrever essa dinâmica 

presente na Figura 14. 

 

A variável de satisfação do cliente foi retratada afetando de forma diretamente 

proporcional a retenção e, consequentemente, o número total de clientes. O modelo 

assume que o aumento do número total de clientes gera o crescimento da 

lucratividade, que permite investimentos de marketing e assim aumentando a 

satisfação do cliente, fechando o ciclo de reforço desse fenômeno. Paralelamente ao 

crescimento da base de clientes, existe um ciclo de balanceamento que considera 

uma queda na importância dos clientes para a empresa, uma vez que a base está 

maior, gerando a diminuição na necessidade de satisfazer todos os clientes, afetando 

negativamente a satisfação total.  
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Figura 14: Diagrama causal sobre a relação entre satisfação do cliente e lucratividade da 

empresa  

 

Fonte: King (2001) 

 

O autor também indica que há atrasos entre o aumento da satisfação e a 

retenção dos clientes e entre a queda na necessidade que a empresa tem de 

satisfazer os clientes e o seu impacto efetivo na satisfação.  Com base na Figura 14, 

um segundo modelo (Figura 15) é proposto por King (2001), incluindo variáveis como 

receita, qualidade e valor, evidenciando a não-linearidade da relação entre satisfação 

do cliente e lucratividade da empresa. 

 

Figura 15: Diagrama causal sobre a relação entre satisfação do cliente e lucratividade da 

empresa contendo a influência do valor percebido pelos clientes 

 

Fonte: King (2001) 
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King (2001) concluiu que o modelo final conseguiu abordar de forma satisfatória 

a relação entre satisfação do cliente e lucratividade da empresa de bens duráveis 

analisada, evidenciando a limitação em abordar essa causalidade de forma linear.  

 
O trabalho de Hsieh e Yuan (2010) aborda o gerenciamento da expectativa dos 

cliente e como os provedores de serviços devem administrá-la para que possam 

alcançar seus objetivos de negócios. Foi analisada a influência desse fator e da 

percepção do cliente sobre a sua satisfação, uma vez que o desencontro entre a 

expectativa e a percepção pode levar a insatisfação. Os autores propuseram um mapa 

causal para auxiliar na criação de experiências de serviços que indica uma relação 

diretamente proporcional entre a satisfação do cliente e os lucros da empresa. Com o 

maior lucro, é possível realizar investimentos em tecnologia, qualidade dos 

trabalhadores e melhoria do ambiente de prestação de serviço, aumentando a 

capacidade do provedor e, consequentemente, afetando a percepção e expectativas 

dos clientes, formando a retroalimentação do sistema.  

 

Figura 16: Mapa causal do processo de criação de experiência de serviços 

 

 
 
 

Fonte: (HSIEH; YUAN, 2010) 
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Os atrasos estão presentes nos impactos de investimentos na qualidade dos 

funcionários, tecnologia, melhoria do ambiente de serviço e capacidade de prestação 

de serviços. Com base no diagrama causal acima, foi desenvolvido um diagrama de 

estoque e fluxo para a situação estudada. Os autores definiram o lucro, a satisfação 

do cliente e a capacidade de prestação de serviço como variáveis de estoque. Esses 

indicadores de performance foram considerados chave para o processo de prestação 

de serviço e sua natureza dinâmica, pois os gerentes conseguem identificar os seus 

efeitos de forma simples.  

 

Figura 17: Diagrama de estoque e fluxo para o processo de criação de experiência de serviços 

 

 
Fonte: Hsieh e Yuan (2010) 

 
 Hsieh e Yuan (2010) concluem que considerar as expectativas do cliente 

durante a criação de experiências de serviço eleva a qualidade da prestação da 

empresa e a sua competitividade, uma vez que o aumento da satisfação do cliente 

com o provedor impacta no aumento de receita e essa dinâmica de retroalimentação 

causa a diferenciação dos serviços da empresa em questão, frente a outros 

prestadores.  

 

O estudo de Hesamamiri e Bouroni (2016) buscou construir um sistema 

dinâmico que impactasse positivamente a satisfação dos clientes de uma empresa de 

óleo e gás, através da melhoria da qualidade dos atendimentos. Conforme exposto no 
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artigo, algumas das solicitações dos clientes não eram respondidas ou resolvidas 

completamente, seja por falta de conhecimento da equipe de atendimento ou pelo 

envio das requisições em momentos de indisponibilidade do time. Com base nisso, os 

autores desenvolveram um diagrama de estoque e fluxo (Figura 18 e Figura 19) com 

o objetivo de diminuir o tempo médio de resposta do departamento de suporte de 

tecnologia da informação da empresa. Os autores ressaltam que essa variável tem 

uma relação diretamente proporcional com a qualidade percebida dos clientes.  

 

Figura 18: Diagrama de estoque e fluxo do processo de suporte ao cliente de uma empresa de 

óleo e gás (parte 1) 

 

Fonte: Hesamamiri e Bouroni (2016) 

 

As variáveis de estoque propostas pelo modelo são o número de chamados 

recebidos pelo time de atendimento, a quantidade de chamados respondidos, a 

quantidade de chamados não respondidos, a quantidade de clientes satisfeitos e a 

satisfação geral dos clientes. O conhecimento do analista foi usado como variável, 

pois os autores assumem que quanto mais conhecimento a pessoa possuir, mais 

rapidamente o chamado poderá ser resolvido, impactando positivamente a satisfação 

do cliente. 
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Figura 19: Diagrama de estoque e fluxo do processo de suporte ao cliente de uma empresa de 

óleo e gás (parte 2) 

 

 
Fonte: Hesamamiri e Bouroni (2016) 

 
 

Hesamamiri e Bouroni (2016) incluíram o nível de conhecimento médio dos 

analistas de atendimento como determinante para a satisfação do cliente, assim como 

o tempo médio de espera, sendo esse o atributo mais importante do sistema e, por 

isso, os autores combinaram os outros parâmetros para que houvesse a diminuição 

dessa variável através de uma técnica de otimização com as variáveis do modelo.   

 

O trabalho de Hosseinzadeh et al (2021) utilizou dinâmica de sistemas para 

analisar os aspectos que afetavam a satisfação do cliente em uma operação de 

distribuição omnicanal. Após revisão da literatura e entrevistas com especialistas, 

foram elencadas 42 variáveis que fizeram parte do diagrama de estoque e fluxo 

construído, entre elas a atratividade da marca, habilidade de customização do 

produto, a criação de valor, margem bruta (Figura 20). Os autores assumiram o tempo 

de entrega, custo e satisfação dos clientes como variáveis do tipo estoque. 
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Figura 20: Diagrama de estoque e fluxo para a relação entre tempo de entrega, custo de 

produção e satisfação dos clientes em uma operação de distribuição omnicanal 

 

Fonte: Hosseinzadeh et al (2021) 

 

Na Figura 21, há o recorte do diagrama criado pelos autores, detalhando o 

estoque de satisfação com o cliente, que é um dos temas de interesse do presente 

estudo. Os fatores que influenciam diretamente o estoque de satisfação são a criação 

de valor e atratividade da marca. O modelo assume que existem relações entre 

satisfação do cliente e margem bruta da empresa, através do relacionamento com o 

cliente e da quantidade de mercadorias vendidas. 

 

Um dos desdobramentos da margem bruta está no aumento da confiabilidade 

do sistema, sendo essa refletida sobre a atratividade da marca e, consequentemente, 

sobre a satisfação do cliente, que se encadeia sobre o relacionamento com o cliente 

e a experiência do usuário. Essa variável, conforme citado anteriormente, tem uma 

relação diretamente proporcional com a margem bruta, caracterizando um notável 

ciclo de reforço entre margem bruta e satisfação do cliente. 
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Figura 21: Diagrama de estoque e fluxo para a satisfação do cliente 

 

 

Fonte: Hosseinzadeh et al (2021) 

 

Por fim, o trabalho de Hosseinzadeh et al (2021) realizou uma otimização 

através da construção de cenários com 11 das variáveis do modelo, e um desses 

cenários apresentou crescimento da satisfação através da diminuição do tempo de 

entrega, tendo o menor custo possível. Sendo assim, o estudo serve como base para 

construção estratégias de omnicanalidade que garantam eficiência financeira e 

satisfação do cliente. 

 

 Com base na literatura explorada nessa seção, foi possível construir uma tabela 

(Tabela 2Tabela 2: Comparação entre trabalhos analisados e as variáveis de 

interesse) para elencar as variáveis presentes nos modelos. As variáveis mais comuns 

nos modelos foram a satisfação do cliente, atratividade, lucro e investimento. As 

variáveis receita, preço, tempo de espera e qualidade foram encontrados em 2 

trabalhos. Já a variável de retenção do cliente só foi encontrada em um trabalho, 

evidenciando a escassez de literatura sobre o tema.  
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Tabela 2: Comparação entre trabalhos analisados e as variáveis de interesse 

 

Autoria Descrição do Trabalho 
Satisfação 
do Cliente 

Lucro Atratividade Investimento Receita Preço 
Tempo de 

espera 
Qualidade 

Retenção 
do Cliente 

Waren et al 
(1997) 

Estudo de caso em uma cadeia de 
restaurantes sobre relações entre 
satisfação do cliente, qualidade do 
serviço e os custos operacionais 
no crescimento dos negócios. 

    
  

 

  

Stermam 
(2000) 

Modelo de dinâmica de sistemas 
para diferenciação de produtos 
através da análise dos 
mecanismos de crescimento de 
negócios. 

      

   

King (2001) 

Estudo de caso sobre a relação 
entre satisfação do cliente e a 
lucratividade em uma empresa de 
bens duráveis. 

    
  

 
  

Hsieh e Yuan 
(2010) 

Estudo sobre o gerenciamento da 
expectativa do cliente durante 
criação de experiências de 
serviço. 

    
   

 

 

Hesamamiri e 
Bouroni 
(2016) 

Estudo de caso sobre a satisfação 
dos clientes com o atendimento de 
uma empresa de óleo e gás 
iraniana. 

 

     
 

  

Hosseinzadeh 
et al (2021) 

Estudo de caso sobre a relação 
entre tempo de entrega, custo de 
produção e satisfação dos clientes 
em uma operação de distribuição 
omnicanal. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado em uma empresa multinacional de software 

como serviço para o setor de ecommerce, com o modelo de negócio B2B (business-

to-business), focado em grandes empresas de varejo. A autora ingressou na empresa 

um pouco antes do início da pandemia de Covid-19 e verificou o surgimento de 

desafios globais a serem resolvidos, principalmente nos processos de atendimento ao 

cliente, sendo esses os catalisadores para a motivação de construir essa pesquisa. 

Para a elaboração do trabalho, ele foi estruturado em 5 capítulos, com as 

seguinte macro fases: levantamento do setor de ecommerce e do segmento de 

software como serviço, definição dos objetivos e do escopo, levantamento de dados 

sobre os processos da empresa para entendimento da jornada do cliente, definição 

de objetivo, levantamento bibliográfico sobre os principais temas do trabalho, 

caracterização da empresa, construção da jornada do cliente, estudo de caso usando 

dinâmica de sistemas, proposição de políticas com base no cenário encontrado e a 

conclusão do trabalho. Os detalhes de cada uma das etapas estão disponíveis na 

Figura 22. 

O primeiro passo foi o levantamento de dados qualitativos da empresa sobre os 

processos para a criação de um contexto sobre o seu funcionamento, levando em 

consideração os processos internos. Foram explorados processos da área de 

atendimento ao cliente e do time de especialistas de produto para que fosse possível 

ter uma visão completa sobre os pontos de interação e estágios de relacionamento 

com o contratante. A observação direta foi explorada, uma vez que a autora fez parte 

do quadro de colaboradores da empresa durante o período de construção do trabalho. 

Foram adaptados e melhorados documentos internos de mapeamento de processo.  

Com a visão geral construída, foi possível definir o objetivo do trabalho. A 

satisfação do cliente e retenção se mostraram desafios interessantes, pois sintetizam 

o sucesso do cliente e da empresa SaaS. Com esses pontos iniciais da pesquisa 

definidos, o capítulo 1 foi concluído. 



 47 

Figura 22: Fluxograma da metodologia utilizada no presente estudo 

O segundo passo foi realizar levantamento bibliográfico sobre dinâmica de 

sistemas, jornada do cliente, retenção do cliente e satisfação do cliente através da 

busca por autores e publicações de referências nas áreas, assim como artigos 

recentes no Periódicos Capes e no Google Scholar usando os termos de pesquisa 

“system dynamics” e “customer retention”, além de “system dynamics” e “customer 

satisfaction”, juntos e combinados. Na busca por “system dynamics” e “customer 

retention”, a pesquisa não retornou muitos itens. Na pesquisa sobre dinâmica de 

sistemas, foi explorada a origem da ferramenta de DS, principais conceitos, assim 

como aplicações semelhantes ao proposto nesse trabalho. Já na pesquisa sobre a 

jornada do cliente, foram explorados artigos sobre a técnica e sua aplicação para que 

fosse realizado o mapeamento da jornada do cliente usando as recomendações 

tradicionais. Os temas retenção do cliente e satisfação do cliente também foram 

explorados. Dessa forma, foi possível construir o capítulo 2.  
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O terceiro capítulo, no qual o leitor está localizado, foi construído inicialmente 

com base nos planos de pesquisa mas sofreu alterações de forma iterativa com base 

nos resultados encontrados. 

Uma vez construída a bagagem técnica através da revisão da bibliografia das 

ferramentas anteriores, foi possível iniciar o estudo de caso aplicado usando a 

dinâmica de sistemas.   Essa técnica foi escolhida tendo em vista a dinamicidade da 

relação do contratante com a empresa de software, além dos atrasos existentes nas 

relações de causa e efeito entre eles. Foi feito o mapeamento do processo de 

atendimento ao cliente, com os times envolvidos, sendo usado o insumo do 

levantamento bibliográfico para composição do estudo de caso com a dinâmica de 

sistemas. Com esses materiais, foram levantadas as variáveis importantes para a 

satisfação do cliente durante a sua jornada, além dos pontos de contato com as áreas 

da empresa, definindo as fronteiras do sistema. Foi realizada a identificação das 

relações causais entre elas para que fosse possível construir o mapa sistêmico 

proposto para a relação entre satisfação e retenção da empresa de software como 

serviço. Com o mapeamento concluído, foram identificados os ciclos mais importantes 

do sistema. Após essa caracterização, foi realizada a proposta de políticas com base 

no modelo observado e a análise crítica.  

A última etapa do trabalho foi a conclusão, que ficou localizada no capítulo 5, 

onde foram consolidados os resultados obtidos e a reflexão crítica sobre eles. 

Também foram expostas as limitações encontradas no percurso da pesquisa, assim 

como os pontos que podem ser explorados por trabalhos no futuro. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 
 
4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 
A empresa analisada no presente estudo é uma multinacional de tecnologia 

fundada no Brasil no início dos anos 2000, com o foco em desenvolvimento de 

soluções para o comércio digital. Atualmente possui clientes com cerca de 2500 lojas 

online ativas em mais de 32 países, com operação própria contando com mais de 

1400 funcionários espalhados em 20 escritórios pelo mundo. Tem o foco em se 

estabelecer como a referência no mercado internacional de software para a 

transformação digital de empresas de grande porte. Busca se diferenciar integrando 

marcas, fabricantes e distribuidores do varejo com o objetivo de promover eficiência e 

lucrabilidade da cadeia de comércio mundial.  

 

O organograma simplificado da empresa está descrito na  

Figura 23 e é composto por duas áreas principais: a presidência de serviços 

essenciais e a presidência de expansão. A presidência de serviços essenciais 

compreende toda a estrutura de pesquisa e desenvolvimento de produtos, assim 

como a área financeira. A presidência de expansão é responsável pelas operações 

locais nos países em que a empresa tem escritório, assim como o time de operações 

e de marketing de produto.  

 

Na estrutura de desenvolvimento de produtos há o diretor de design, que cuida 

de todas as interfaces dos produtos digitais; o diretor de operações de produto, que é 

responsável pela escalabilidade do processo de criação de produtos; o diretor de 

engenharia de software, que é responsável pela arquitetura e confiabilidade do 

sistema; o diretor de produtos, que organiza todos os gerentes de produto que criam 

as suas soluções. Cada gerente de produto possui pelo menos um analista dedicado 

para auxiliar nas demandas de pesquisa e desenvolvimento de negócio. 

 

Na estrutura de expansão, cada país tem o seu diretor de expansão que possui 

os departamentos de vendas, marketing, excelência do cliente/parceiro e de 

gerenciamento de parcerias. Cada uma dessas áreas possui a estrutura de gerência 

e analistas. Paralelamente à diretoria de expansão dos países, existe a diretoria de 



 50 

operações de expansão, que organiza os processos globalmente e centraliza recursos 

usados por todos os países. Aninhados nessa estrutura ficam o gerente de operações 

e o gerente de marketing de produto, com seus respectivos analistas.  

 

Figura 23: Organograma simplificado da empresa SaaS estudada – macro áreas 

 

 
 

A proposta da companhia está centrada na criação de uma experiência de 

compra unificada para o consumidor final, em que não haja distinção entre os canais 

de venda, sejam eles físicos ou digitais. Para isso, a mesma possui um grupo de 

soluções digitais com produtos voltados a gestão do varejo físico, integração logística 

simplificada entre transportadoras e lojistas, serviço de monitoramento de entregas 

em tempo real e duas plataformas de ecommerce com o modelo de negócio software 

as a service (SaaS). Uma das plataformas é voltada para pequenos lojistas e outra 

voltada para grandes empresas. Esse estudo abordará somente a retenção do 

contratante do software de comércio online voltado a grandes empresas.   

 

 Esse é o principal produto da Empresa Tech, composto por uma plataforma que 

permite a criação de uma loja digital inteiramente personalizada de acordo com as 

necessidades de negócio da contratante. É possível criar o catálogo de produtos, 

gerenciar categorias, customizar vitrines, cadastrar meios de pagamento, integrar 

soluções de rastreamento e entrega de pedidos, entre outras funcionalidades.  
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Como o modelo de negócio da Empresa Tech é de Software como Serviço - 

SaaS, os clientes podem ser enquadrados em 4 tipos diferentes de assinaturas. Cada 

uma delas incluem a mensalidade do software, certificação de segurança, 

atualizações contínuas, suporte técnico e monitoramento da disponibilidade das lojas. 

O tipo de plano adequado vai depender do tamanho do negócio que contratará o 

serviço, estando composto por um valor mensal fixo acrescido de uma taxa sobre a 

receita transacionada através da plataforma de ecommerce. O percentual sobre a 

receita da loja também pode variar dependendo do canal em que o pedido foi 

realizado. Com esse modelo de negócio, a empresa se estabelece como uma solução 

para o crescimento da loja online e não somente uma fornecedora de tecnologia.  

 

Toda a infraestrutura da plataforma é construída através da “computação em 

nuvem”, que é uma forma de armazenar, recuperar e compartilhar dados em um 

servidor externo. Com esse tipo de arquitetura de software, é possível ter uma 

capacidade elástica, variável de acordo com a demanda. Dessa forma, é garantida a 

escalabilidade do serviço de lojas digitais sem que seja necessária a compra de novos 

servidores físicos, uma vez que o número de acessos de clientes finais é variável, 

sofrendo picos de sessões em épocas como black friday e datas comemorativas. Esse  

tipo de armazenamento de aplicações tem três vantagens principais: diminuição do 

custo total de propriedade, diminuição do tempo de implantação do sistema e 

centralização do gerenciamento de informações (AMAZON, 2021).  

 

Após a contratação da plataforma de ecommerce, a customização da loja é 

geralmente feita por agências de desenvolvimento de software parceiras, sendo esse 

projeto contratado separadamente pelo cliente. Esses parceiros formam o 

ecossistema digital da Empresa Tech e podem ser segmentados como de 

implementação, marketing, gestão de ecommerce, soluções financeiras, fullfilment, 

customização da aparência da loja (Front-end) e de criação de integrações. 

Atualmente, existem cerca de 150 agências certificadas pela empresa, sendo 

reconhecidas por sua habilidade de desenvolvimento de lojas usando a plataforma de 

comércio digital. Para as agências serem reconhecidas como parceiras de 

desenvolvimento, as mesmas pagam uma taxa mensal para a Empresa Tech e os 

seus funcionários fazem provas de certificação técnica regularmente. A Empresa Tech 
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avalia periodicamente a capacidade de entrega de projetos das agências parceiras e 

colhe recomendações dos clientes.  

 

A Empresa Tech recebeu recentemente rodadas investimento de fundos de 

venture capital, somando cerca de um bilhão de dólares destinados ao 

desenvolvimento de seus produtos digitais e a expansão global de suas operações. 

Seu valor atual estimado de mercado é de aproximadamente 2 bilhões de dólares. 

 
4.2 JORNADA DO CLIENTE B2B SAAS 

 
Nesse trabalho, será considerado como o início da jornada do cliente o 

momento imediatamente após o processo de venda e negociação, onde a empresa 

contratante é encaminhada para a assinatura do contrato, conforme exposto na Figura 

24. Uma vez que o contrato de serviço é fechado, a empresa contratante passa a ser 

efetivamente cliente da Empresa Tech. O período mínimo de contrato é 1 ano. 

 

A cliente da Empresa Tech é uma outra empresa interessada na transformação 

digital das suas operações de vendas. Nessa relação B2B, a contratante geralmente 

possui um time especializado no negócio digital. Dentro desse time, existem 

geralmente cargos responsáveis pelo funcionamento de cada uma das partes da loja 

online, como o analista de ecommerce, analista de marketing digital, analista de 

métricas, analista de links patrocinados, desenvolvedores de software, gerentes de 

ecommerce, entre outros.  

 

Na etapa de implementação, um dos serviços oferecidos pela Empresa Tech é 

o suporte do time de serviços profissionais, em que um especialista na plataforma de 

ecommerce atua como o gerente de projeto da implementação da loja online. Caso 

esse serviço seja contratado, o time de ecommerce da empresa contratante faz uma 

reunião de lançamento do projeto com com o time de serviços profissionais. Caso não 

haja esse serviço incluso, a implementação fica a cargo do cliente e da agência de 

desenvolvimento de software envolvida. Nesse momento, deve ser discutido todo o 

processo de levantamento de requisitos da loja, contratação de serviços terceiros de 

entrega de mercadorias e fluxo de pagamento, criação de campanhas de marketing e 
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alinhamento de expectativas entre os envolvidos. O tempo entre a assinatura do 

contrato e o efetivo início da implementação da loja é em média 45 dias.  

 

 Uma vez que o projeto de implementação da loja esteja  com o escopo definido, 

inicia-se a criação de usuários no ambiente online de administração da loja. Este 

sistema possui uma interface que permite a configuração dos principais itens da loja. 

São cadastrados os responsáveis pela realização das configurações e customizações. 

Em seguida, constroem-se as integrações com o sistema de gerenciamento de 

estoque e entrega, assim como outros sistemas internos do cliente. É feita a definição 

das políticas comerciais da loja online, que são agrupamentos de configurações para 

cada um dos canais de venda que serão disponibilizados.  

 

  Com as configurações de canais de venda definidas, é possível iniciar a 

construção do catálogo e definição de preços. Os responsáveis por essa seção da loja 

fazem o upload de imagens, criam as segmentações de categoria e as coleções 

temáticas com mercadorias relacionadas. De forma subsequente a esse ajuste, é 

realizada a configuração de estoque e entrega. É feito o registro das estratégias de 

envio, cadastro de transportadoras, cadastro de docas, criação de estoques, definição 

de tarifas e registro de pontos de retirada por geolocalização. Finaliza-se assim, as 

configurações pertinentes a logística da loja online.  

 

 O lojista também deve definir quais serão os marketplaces aos quais a loja 

estará integrada, sendo esses canais externos de venda como a Magazine Luiza e a 

B2W. Com isso, o time de desenvolvimento é responsável por construir as integrações 

necessárias. É feito o cadastro de soluções de pagamento e serviços de análise 

antifraude. O credenciamento nas empresas que processam os pagamentos também 

é realizado nessa fase de implementação, para que seja possível o envio de 

transações financeiras uma vez que a loja esteja funcionando.  

 

A estruturação do layout da loja é realizada por designers e desenvolvedores 

de software, que geralmente fazem parte do time de customização da agência de 

ecommerce contratada. Nesse momento, também é personalizado o carrinho de 

compras, a aba de pesquisas e as páginas de finalização de compra (checkout). 
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Figura 24: Jornada do cliente da empresa de software como serviço B2B 
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Geralmente, os últimos ajustes realizados pelo time de implementação são: (1) 

configuração de e-mails transacionais, que são enviados aos compradores da loja em 

diversos momentos da relação de compra e (2) importação da base de clientes, caso 

exista.  Após esses ajustes, geralmente é realizada uma bateria de testes antes do 

lançamento oficial da loja, na fase conhecida como “pré go-Live”. Com a loja já 

funcional, é possível cadastrar as promoções diretamente no sistema de 

administração da plataforma de ecommerce, assim como modificar a estrutura do site 

para facilitar que ele seja encontrado pelos mecanismos de busca da internet (SEO - 

Search Engine Optimization). O cadastro em plataformas de campanhas de marketing 

online (Google Ads, Facebook Ads, entre outros) e estruturação dos relatórios 

gerenciais da loja também são realizados nessa fase de ajustes. 

 

Caso os testes realizados no período de “pré go-live” sejam bem sucedidos é 

possível liberar a loja para o público em geral, momento conhecido como lançamento 

da loja (go-live). O tempo médio de implementação de uma loja nessa plataforma é de 

90 dias. Nesse momento, a loja é disponibilizada ao público geral, recebendo 

visitantes e pedidos.  

 

Uma vez que a loja esteja funcionando, é iniciada a fase de adoção do produto, 

em que os usuários administrativos da loja aprendem as suas funcionalidades. A loja 

online é um trabalho em constante desenvolvimento, pois são necessárias 

atualizações periódicas de customização e otimização de desempenho, que compõem 

a manutenção e evolução da loja digital. Por isso, caso haja algum problema na 

realização de uma alteração, o time de ecommerce da contratante pode entrar em 

contato com o time de atendimento ao cliente da fornecedora de software para tirar 

dúvidas, solicitar tarefas específicas, relatar instabilidades ou problemas em 

funcionalidades.  

  

 Logo após esse período de adaptação, inicia-se a etapa de negócio pleno, que 

é quando as funcionalidades da plataforma deixam de ser uma preocupação e o time 

de ecommerce começa a se preocupar somente com as vendas. Caso o contratante 

seja considerado estratégico, recebe acompanhamento próximo do time de sucesso 

do cliente, que é responsável por construir um relacionamento próximo com o cliente 

e garantir que ele esteja usando o software da melhor forma possível. Com a loja 
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implementada e os funcionários tendo um nível de conhecimento satisfatório, inicia-se 

o período de crescimento das operações, onde os resultados do uso da plataforma 

são visíveis, permitindo a expansão escalável da operação de vendas e uso de 

múltiplos canais de distribuição. 

Antes da finalização do período de contrato, que geralmente dura de 1 a 3 anos, 

inicia-se o processo de renegociação para a renovação. Caso o cliente não esteja 

satisfeito com o software como serviço, ele não renova o contrato ou rescinde até 

mesmo antes do prazo de renovação, gerando a perda do cliente, também conhecida 

no segmento SaaS como “churn”. A rescisão de contrato acarreta diminuição da 

receita recorrente da empresa SaaS.  

 

4.3 PROCESSO DE ATENDIMENTO DA EMPRESA 

 
Após o lançamento da loja online (go-live), o suporte ao cliente é realizado 

majoritariamente por canais assíncronos, como o email ou formulário de atendimento. 

Cada uma das solicitações técnicas é criada através do preenchimento de 

informações específicas, se tornando uma solicitação de atendimento ao cliente. 

 

O time de atendimento da empresa está segmentado em: Excelência do 

Cliente, Excelência do Parceiro e Especialistas de Produto. Os mesmos atuam 

nos países em que a empresa está presente, sendo o suporte oferecido em português, 

espanhol e inglês. Cada uma dessas operações pode ter uma estrutura de grupos 

dependendo de seu estágio de maturidade, com segmentação de contas por volume 

de vendas transacionado. 

 

 Cada um dos times de atendimento é responsável por:  

 

• Equipe de Excelência do Cliente (N1): recebe chamados de clientes. Cada 

país tem uma equipe dedicada de Excelência do Cliente, que trabalha em 

grupos segmentado por tipo de cliente. Geralmente tiram dúvidas sobre 

configuração da área administrativa da loja ou de integrações específicas. 

• Equipe de Excelência do Parceiro (N1): recebe chamados de agências de 

desenvolvimento de software que são parceiras certificadas. O chamado é 

atrelado a uma loja de um cliente específico. Esse time auxilia as agências 
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parceiras nos projetos de implementação e customização das lojas online, com 

um suporte mais técnico. 

• Equipe de Especialistas de Produto (N2): recebe chamados internos das 

equipes de Excelência do Cliente e Excelência do Parceiro, relacionadas a 

perguntas, falhas inesperadas ou tarefas específicas realizadas apenas por 

eles, como reindexação da base de catálogo de uma loja, em caso de erro. 

 

No primeiro nível de atendimento os clientes (N1) os grupos são segmentados por 

país de operação, pelo tamanho e pelo tipo (cliente ou parceiro). No maior país de 

operação, por exemplo, existem grupos distintos de Excelência do Cliente e 

Excelência do Parceiro, com suas segmentações internas. Nas operações novas, 

geralmente um único grupo atende todos os tipos de chamados recebidos, sejam de 

clientes ou de parceiros. A identificação do tipo de cliente é feita no momento de 

abertura do chamado, com base em bancos de dados internos da empresa. 

 

As métricas mais importantes do atendimento de primeiro nível são os tempos de 

primeira resposta, tempo de espera do solicitante, tempo total de resolução do 

chamado e o percentual de satisfação dos clientes. Todos os tempos são medidos 

somente durante as horas comerciais, de 9-18h, de acordo com o fuso horário da 

operação. 

 

Tabela 3: Definição das métricas do primeiro nível de atendimento (N1) 

 

Métrica Definição 

Tempo de primeira 

resposta 

Tempo entre a criação do chamado até a primeira 

resposta do analista. 

Tempo de espera do 

solicitante 

Tempo em que o solicitante aguarda a resolução do 

chamado. É o tempo total excluindo-se os momentos em 

que o analista aguarda a resposta do solicitante. 

Tempo total de 

resolução do chamado 

Tempo corrido entre a criação do chamado até a sua 

resolução. 

Satisfação dos clientes 

- CSAT 

Percentual de clientes que avaliam o atendimento como 

bom através da pesquisa de satisfação 
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Nos casos que não são resolvidos pelo primeiro nível, é enviado um chamado 

paralelo ao segundo nível com o pedido de ajuda técnica internamente através da 

ferramenta de gerenciamento de solicitações. Esse tipo de caso pode ser uma dúvida, 

uma tarefa ou relato de um problema no sistema da loja. No vocabulário informal de 

tecnologia, esses problemas são comumente chamados de “bugs”, e representam 

defeitos no software.  O ITIL 4 (2019, p. 175), faz a definição desses problemas como 

sendo “erros, falhas e vulnerabilidades que podem causar incidentes”. Ainda segundo 

o ITIL 4 (2019, p. 163), um incidente é “uma interrupção não planejada ou a redução 

na qualidade de um serviço”. Na empresa estudada, a maioria dos incidentes são 

causados por problemas conhecidos. 

 

Os problemas conhecidos de sistemas (known issues) são comuns na indústria de 

software e configuram funcionalidades que não trabalham da maneira esperada mas 

que já foram analisados e que tem a sua causa identificada e catalogada (ITIL 4, 

2019). Tendo em vista o massivo número desse tipo de ocorrências em um software 

complexo como uma plataforma de ecommerce, não é possível solucioná-las 

simultaneamente. A priorização das correções de known issues geralmente é feita 

com base no impacto no negócio. A maioria tem baixo impacto e é compartilhada de 

forma pública na central de ajuda online da empresa, com orientações sobre como 

conseguir alcançar as necessidades de negócio mesmo sem a correção ser realizada. 

Essa orientação é conhecida no setor de tecnologia como “workaround”, ou trabalhar 

ao redor do problema. Ainda de acordo com o ITIL 4 (2019, p. 176), um workaround é 

uma “solução que reduz ou elimina o impacto de um incidente ou problema enquanto 

a sua resolução ainda não está disponível” e é amplamente usada em casos quando 

a correção não é economicamente viável. 

 

O chamado de segundo nível é tratado de forma paralela ao chamado do primeiro 

nível pois foi convencionado na Empresa Tech que o N2 não falam diretamente ao 

cliente. O time de especialistas de produto é divididos em subtimes que são 

segmentados nas habilidades específicas dos módulos da plataforma, como catálogo 

ou gerenciamento de pedidos. Esses especialistas fazem uma análise profunda dos 

cenários de problema, tendo acesso a funcionalidades e bancos de dados somente 

disponíveis ao time responsável por aquela funcionalidade. Além disso, essas 

pessoas tem contato com os desenvolvedores, designers e gerentes de produto. 
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No segundo nível, a métrica mais importante é o SLA (nível de serviço), que tem 

metas de número de horas úteis para que um chamado do segundo nível seja 

resolvido, de acordo com a importância do cliente. 

 

Figura 25: Processo de atendimento da empresa SaaS estudada 

 

4.4 DESAFIOS DA EMPRESA ESTUDADA 

 

Após a definição da jornada do cliente e da estrutura do time de atendimento, foi 

possível explorar os desafios encontrados na empresa de software como serviço, no 
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que tange o seu processo de desenvolvimento de produto, atendimento e retenção de 

clientes. Para iniciar a análise do panorama de atendimento, foi construído um mapa 

de calor (Figura 26) contendo dados históricos de quantidade de chamados de 

atendimento abertos de Janeiro de 2016 até Junho de 2021. Os pontos em verde 

indicam meses de menor volume de chamados do ano e os pontos em vermelho 

indicam maior volume no ano. Através desse mapa, é possível identificar visualmente 

um aumento sazonal de chamados entre os meses de agosto de novembro, devido à 

proximidade do evento Black Friday, sendo esse um período muito importante para o 

setor de vendas online. Já os meses de Janeiro e Fevereiro tem, historicamente, 

menor volume de chamados abertos.  

 

Figura 26: Mapa de calor da quantidade de novos chamados criados entre janeiro de 2016 e 

junho de 2021 

 

Durante o ano de 2020, no contexto da pandemia, a Empresa Tech passou por 

um período de expansão intenso, dada a necessidade do comércio mundial ser 

integrado com o canais de venda online. Logo, o seu primeiro desafio é conciliar o 

rápido crescimento com a qualidade e custo do atendimento. Com o aumento da base 

de clientes, já em abril e junho de 2020 foi possível visualizar um aumento de 42,3% 

e 63,7%, respectivamente, no volume de chamados criados em relação ao mesmo 

período do ano anterior, conforme exposto na Figura 27. Com isso, foi necessário 

expandir o time para suportar o crescimento no volume de chamados, aumentando o 

custo da operação de atendimento. Nota-se que dezembro foi o mês com maior 

variação em relação ao ano anterior, recebendo 66,6% mais chamados do que 

dezembro de 2019. 
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Figura 27: Variação no volume de chamados em 2020 na comparação com mesmo período do 

ano anterior  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Já em relação ao tempo de primeira resposta, é possível verificar na Figura 28 a 

variação do tempo de primeira resposta por mês, em relação ao mês anterior, nos 

anos de 2019 e 2020. Em 2019, as variações mês a mês ficavam em torno de 20% a 

40%, exceto em março de 2019 que foi 59% maior que o mês anterior. Já no contexto 

da pandemia, houve um aumento expressivo no primeiro semestre de 2020, durante 

os meses de abril, maio e junho, chegando a mais de 81,3% de variação entre abril e 

maio. Logo após, houve uma diminuição do crescimento em função das contratações 

de analistas de atendimento para que fosse possível lidar com o aumento de demanda 

gerado pela pandemia. Caso não houvesse a contratação de mais analistas, o tempo 

de primeira resposta provavelmente continuaria sendo impactado.  

 

Figura 28: Variação do tempo de primeira resposta em relação ao mês anterior para os anos de 

2019 e 2020 
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Ao observar o aumento no volume de chamados (Figura 27) e o respectivo impacto 

sobre tempo de resposta (Figura 28), outros reflexos são possíveis de serem 

percebidos, como na satisfação do cliente. Após a finalização do chamado, o 

solicitante é convidado a fazer uma avaliação do atendimento recebido. Essa pesquisa 

de satisfação é comumente conhecida pela sigla CSAT (Customer Satisfaction 

Survey). O cliente pode avaliar a experiência como boa ou ruim, além de poder 

adicionar um comentário livre sobre a sua experiência. Caso a avaliação seja ruim, 

ainda é possível adicionar um motivo de insatisfação. A lista de motivos de insatisfação 

contém cinco opções predefinidas: o problema não foi resolvido, a atitude do 

atendente foi insatisfatória, o conhecimento do agente foi insuficiente, demora no 

atendimento ou alguma outra razão.  

 

Foi analisada uma amostra de 185 avaliações negativas que receberam um motivo 

de insatisfação. Essa amostra foi criada através de avaliações negativas enviadas 

pelos clientes atendidos no primeiro semestre de 2021, para o time de atendimento 

com maior volume de chamados (01/01/2021 até 30/06/2021), referido como time 

prime. Por motivo de confidencialidade, não foi possível expor o quanto essa amostra 

representa do total de avaliações ou o país de origem do time analisado. 

 

Tabela 4: Motivos de insatisfação do atendimento do time prime 

Motivo de Insatisfação 
% do total de avaliações negativas 

com motivo de insatisfação 

O caso não foi resolvido 64,9% 

Alguma outra razão 11,9% 

Demora no atendimento 9,2% 

A atitude do atendente foi insatisfatória 8,1% 

O conhecimento do agente foi insuficiente 5,9% 

 

Com base na Tabela 4, é possível notar que a maioria dos chamados do time prime 

em que há insatisfação é devido ao fechamento do chamado quando não há uma 

solução satisfatória. Com base na experiência da autora, nesses atendimentos o relato 

geralmente envolve problemas conhecidos do sistema, que não tem uma data definida 

para a resolução. Todos esses atritos na experiência do cliente influenciam no 
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desempenho da loja, levando possivelmente a queda nas vendas e na diminuição do 

crescimento do negócio. Quando os incidentes não conseguem ser sanados por 

completo ou tratados de forma satisfatória com “workarounds”, a empresa contratante 

fica insatisfeita. Dessa forma, o seu segundo grande desafio é lidar com o impacto dos 

problemas do software sobre a satisfação do cliente. 

 

Com base no conhecimento empírico adquirido através da observação direta 

da operação de atendimento, alguns problemas enfrentados por um cliente dessa 

empresa de tecnologia são: falta de documentação do sistema, impactos na 

disponibilidade do sistema, existência de problemas conhecidos, ausência de novas 

funcionalidades e usabilidade ruim. Sendo assim, o terceiro desafio da empresa é 

entender como esses problemas influenciam na retenção do contratante do software 

como serviço e como o time de atendimento impacta na satisfação do cliente e no 

sucesso da loja online, diminuindo o encerramento de contratos.  

 

4.5 MAPEAMENTO DAS VARIÁVEIS DOS PROCESSOS DA EMPRESA 

 

Com base nos processos descritos anteriormente, foram elencadas variáveis 

relativas à satisfação do cliente e sua retenção (Tabela 5). Algumas delas já haviam 

sido usadas por outros autores analisados na seção de trabalhos relacionados, sendo 

referenciadas na coluna “Fonte” da Tabela 5.  As variáveis restantes foram extraídas 

do mapeamento do problema e do conhecimento empírico adquirido pela autora 

através de sua vivência na empresa de software.  

 
Tabela 5: Classificação das variáveis propostas no modelo de dinâmica de sistemas 

Variável Descrição Processo Fontes 

Atratividade do 
software 

Medida qualitativa de quanto o 
software chama a atenção dos 
clientes em função de suas 
capacidades. 

Produto Sterman (2000) 
Hosseinzadeh et al 
(2021) 

Autosserviço Percentual dos problemas e 
dúvidas que são resolvidas pelos 
próprios clientes, sem necessidade 
de ajuda do time de atendimento da 
empresa fornecedora. 

Atendimento - 

Fila de chamados Agrupamento de novos chamados 
que ainda estão aguardando 
atendimento 

Financeiro  Hesamamiri e Bourouni 
(2016) 
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Custo de 
assinatura do 
software  

Valor da mensalidade paga pelo 
contratante da empresa de software 
pelo uso dos seus produtos. 

Financeiro - 

Custo de 
hospedagem da 
loja online 

Valor pago pela empresa de 
software para a sua fornecedora de 
computação em nuvem, variável em 
função do volume de acessos. 

Financeiro - 

Custo de 
propriedade 

Percentual da receita transacionada 
que é paga pelo contratante para a 
empresa de software pelo uso do 
sistema. 

Financeiro - 

Custo de suporte Custo em função da estrutura de 
atendimento oferecida pela 
empresa, sendo majoritariamente 
caracterizada pela folha de 
pagamento dos analistas que fazem 
parte do time de atendimento.  

Financeiro - 

Disponibilidade do 
software 

Percentual de tempo em que o 
serviço ficou disponível dentro de 
um período. 

Produto - 

Expectativa do 
contratante do 
software 

Desejos do contratante de software 
existentes antes do uso do produto 

Produto Hsieh e Yuan (2010)  

Facilidade de uso 
do software 

Medida de usabilidade que indica a 
compreensibilidade e simplicidade 
de um software. 

Produto - 

Gap entre 
expectativa e 
percepção 

Subtração entre a expectativa e 
percepção do contratante do 
software. Quanto menor for a 
diferença entre essas variáveis, 
melhor. 

Produto Hsieh e Yuan (2010)  

Incidentes no 
software 

Interrupção não planejada ou a 
redução na qualidade de um 
serviço 

Produto ITIL 4 (2019) 

Investimento em 
documentação do 
software 

Recursos destinados para criação 
de documentações, tutoriais e 
artigos de perguntas frequentes a 
serem disponibilizados ao público 

Produto - 

Investimentos em 
confiabilidade do 
software 

Recursos destinados para 
melhorias técnicas que garantam a 
disponibilidade do software 

Produto - 

Investimentos em 
correção de 
problemas do 
software 

Recursos destinados para correção 
de problemas conhecidos do 
software 

Produto - 

Investimentos em 
novas 
funcionalidades 
do software 

Recursos destinados para 
pesquisa, desenvolvimento e testes 
de novas funcionalidades do 
software 

Produto - 

Investimentos em 
usabilidade do 
software 

Recursos destinados para que o 
time de design pesquise e aplique 
melhorias na interface do produto 
digital, com o intuito de facilitar seu 
uso 

Produto - 

Lucro do 
contratante 

Receita da empresa contratante 
subtraindo o custo de propriedade 
do software 

Financeiro - 
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Margem Bruta da 
empresa de 
Software - Gross 
Margin 

Receita da empresa de software 
subtraindo o custo de suporte e o 
custo de hospedagem do software 
na nuvem. 

Financeiro - 

Nível de 
conhecimento dos 
analistas de 
suporte 

Experiência dos analistas de 
atendimento sobre o software da 
empresa de tecnologia 

Atendimento Hesamamiri e Bourouni 
(2016) 

Quantidade de 
analistas de 
atendimento 

Número de analistas que compõem 
o time de atendimento da empresa 
de software 

Atendimento - 

Problemas 
conhecidos do 
software 

Funcionalidades que não trabalham 
da maneira esperada, mas que já 
foram analisados e que tem a sua 
causa identificada e catalogada 

Produto ITIL 4 (2019) 

Qualidade do 
atendimento 

Percepção do contratante sobre o 
nível de excelência do atendimento  

Atendimento - 

Qualidade 
percebida do 
software 

Percepção do contratante sobre a 
qualidade do software após o seu 
uso 

Produto Hsieh e Yuan (2010) 
 

Quantidade de 
novos chamados 

Taxa do recebimento de novos 
chamados em um período 
específico 

Atendimento Hesamamiri e Bourouni 
(2016) 

Receita do 
contratante - GMV 

Soma do valor de todas as vendas 
efetuadas na loja online 

Financeiro - 

Receita recorrente 
da empresa de 
software - Gross 
Revenue 

Soma do valor de todas as vendas 
de todas as lojas suportadas pela 
empresa de software 

Financeiro Sterman (2000) 

Reclamação do 
contratante 

Queixa do cliente sobre alguma 
funcionalidade ou característica do 
software que não atendeu as suas 
expectativas 

Atendimento - 

Retenção do 
contratante 

Quantidade de clientes que 
continua utilizando o software como 
serviço da empresa de tecnologia 

- King (2001)  

Satisfação do 
contratante 
(CSAT) 

Percentual de clientes que avaliam 
o atendimento como bom através 
da pesquisa de satisfação 

Atendimento Warren et al (1997) 
King (2001) 
Hsieh e Yuan (2010) 
Hesamamiri e Bourouni 
(2016) 
Hosseinzadeh et al 
(2021)  

Tempo total de 
resolução do 
chamado  

Tempo corrido entre a criação do 
chamado até a sua resolução, em 
horas comerciais 

Atendimento - 

Volume de 
acessos da loja 

Soma de todos os acessos na loja 
online em um período de tempo 

Produto - 

Volume de vendas 
da loja online 

Soma de todas as vendas na loja 
online em um período de tempo 

Financeiro - 
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4.6 DIAGRAMA CAUSAL SISTÊMICO PROPOSTO PARA A RETENÇÃO DO 

CLIENTE 

 
Diagramas causais são ferramentas para capturar hipóteses sobre o 

comportamento dinâmico de sistemas (MORECROFT, 2015, p. 52). Com base nesse 

princípio, o mapa sistêmico da Figura 29 foi construído para guiar o entendimento 

sobre a retenção de um contratante do software como serviço oferecido pela empresa 

observada. Foram criados vínculos entre variáveis provenientes do contratante e do 

contratado para evidenciar como os sucessos de ambos estão correlacionados a 

satisfação do cliente. As variáveis do mapa estarão em negrito ao longo de texto, para 

guiar a compreensão do leitor durante o detalhamento das dinâmicas observadas 

nesse estudo de caso.  

 

Para entender o processo de retenção de clientes da plataforma SaaS de 

ecommerce com mais profundidade, é necessário ter em vista o principal objetivo de 

um lojista digital: o aumento do volume de vendas da loja online. Para que as vendas 

sejam possíveis, é necessário que haja um grande volume de acessos na loja 

online, sendo essa variável escolhida como ponto de partida da análise e detacada 

em amarelo na Figura 29. O tráfego de acessos na loja online precisa ser qualificado, 

ou seja, contenha pessoas interessadas nos produtos vendidos na loja e que possam 

comprá-lo. O processo de geração de tráfego online não será abordado nesse estudo 

de caso.  

 

O volume de acessos na loja online tem uma relação diretamente 

proporcional com o volume de vendas da loja online, uma vez que o incremento no 

tráfego de possíveis clientes aumenta a probabilidade de que algum deles finalize uma 

compra no site. Sabe-se que a taxa de conversão de acessos em vendas de uma loja 

online depende de inúmeros fatores, mas não haverá o detalhamento desses tópicos. 

O volume de acessos na loja online também é diretamente proporcional aos custos 

de hospedagem da loja online, uma vez que a cobrança na computação em nuvem 

é baseada na quantidade de acessos. O crescimento no volume de vendas afeta 

positivamente a receita do contratante do software, também referida como Gross 

Merchandising Value (GMV).  
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Figura 29: Mapa causal proposto para a retenção para o contratante do software como serviço para ecommerce 
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Como o modelo de negócio da plataforma de ecommerce é baseado em receita 

recorrente, o contratante pagará um percentual o volume de vendas da loja online 

para a empresa SaaS contratada, compondo o custo de assinatura do software, 

comumente conhecido como Annual Contract Value (ACV). 

 

O valor da receita bruta recorrente da empresa de software é composto, 

majoritariamente, pela soma de todas as assinaturas de seus clientes. O custo de 

assinatura do software pago pelo contratante também se reflete no custo de 

propriedade do software, que representa todos os desembolsos que o contratante 

tem para manter o software funcionando e, por conseguinte, a loja vendendo. O custo 

de propriedade do software como serviço deve ser considerado como variável 

chave, pois caso haja um aumento no custo de propriedade do software, há uma 

diminuição do lucro do contratante e o impacto negativo na retenção do 

contratante, uma vez que ele busca uma solução que tenha um custo sustentável, 

para que a loja seja lucrativa.  

 

Ao analisar o impacto financeiro das vendas sobre a plataforma de ecommerce, 

é possível constatar que a margem bruta da empresa de software é diretamente 

proporcional a sua receita recorrente da empresa de software e inversamente 

proporcional aos custos de hospedagem da loja online e aos custos de suporte. 

Nessa modelagem, são desconsiderados outros itens que podem influenciar a 

margem bruta. Dessa forma, quanto mais vendas os seus contratantes obtiverem 

através da plataforma de comércio online, maiores são os resultados financeiros da 

empresa de tecnologia, conforme evidenciado na Figura 30. Para a empresa analisada 

nesse estudo de caso, a margem bruta deve ser sempre maior que 75%.  
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Figura 30: Recorte 1 do mapa causal – Impactos do volume de acessos da loja online sobre a 

margem bruta da empresa de software para ecommerce 

 

 

 

 Conforme evidente na Figura 30, todas as variáveis elencadas até o presente 

momento convergem para a margem bruta da empresa de software. Nesse recorte 

do diagrama causal ainda não há a formação de ciclos de feedback. Com a inclusão 

das variáveis que são impactadas pela margem bruta da empresa de software, 

haverá a formação desse tipo de fenômeno no sistema estudado, conforme detalhado 

na seção a seguir, possibilitando uma visão sistêmica das alterações de variáveis.  

 

4.7 ENTENDENDO OS CICLOS DE FEEDBACK 

 
 Para garantir a competitividade da empresa SaaS no longo prazo e, 

consequentemente, na retenção de seus clientes, parte da margem bruta da 

empresa de software é reinvestida no desenvolvimento contínuo do produto digital. 

Com a evolução catalisada por esses investimentos, melhora-se o serviço prestado 

para endereçar o máximo das necessidades dos contratantes. Dessa forma, espera-

se refletir na satisfação do contratante (CSAT) e, consequentemente, na retenção 

do contratante, conforme proposto no modelo de King (2001) presente na Figura 14. 

Com isso, espera-se o aumento da receita recorrente da empresa de software. A 

seguir, serão analisados os caminhos e ciclos que são considerados pela autora como 

os mais relevantes para a compreensão da dinâmica do sistema proposto. Na Figura 
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31 os investimentos realizados pela empresa SaaS foram elencados em 5 principais 

categorias: novas funcionalidades, usabilidade, correção de problemas conhecidos, 

confiabilidade e documentação.  

 

Figura 31: Variáveis impactadas pelos investimentos no software 

 

 

 

 É importante ressaltar que os impactos gerados por esses investimentos só se 

refletirão depois de um período, pois a concretização das melhorias passa por 

pesquisa e desenvolvimento, além de testes de qualidade antes do lançamento da 

atualização do software. Com base nesse entendimento, há um atraso nas conexões 

dos investimentos com os seus desdobramentos diretos, conforme proposto na 

variável investment do modelo de Hsieh e Yuan (2010), presente na seção de 

trabalhos relacionados (Figura 16). Ainda deve-se observar que o modelo proposto no 

presente trabalho considera que todos os investimentos terão impactos sobre as 

variáveis subsequentes propostas na Figura 31 , desconsiderando casos em que não 

há retorno.     

 

4.7.1  CICLO DE REFORÇO R1 – ATRATIVIDADE E RETENÇÃO 
 

O segundo recorte analisado (Figura 32) teve por objetivo evidenciar como 

investimentos em novas funcionalidades são diretamente proporcionais a 

atratividade do software, pois o produto digital que segue as tendências e 

lançamentos do mercado de vendas online, deixa visível a sua capacidade de 

inovação. Um exemplo desse tipo de investimento é a evolução dos meios de 

pagamento disponibilizados pela plataforma de ecommerce, pois geralmente cada 

país tem uma série de provedores diferentes, tendo em vista as regulamentações 

locais. Com a disponibilização de novas funcionalidades de pagamento, os lojistas 

terão flexibilidade para montar as suas soluções de acordo com as suas necessidades 

e legislações regionais e isso faz com que o software se torne mais atrativo. 
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Infere-se que a atratividade do software é diretamente proporcional da receita 

recorrente da empresa de software, e em empresas SaaS essa conexão se dá pela 

retenção do contratante, compondo o ciclo de reforço R1. Tal inferência foi 

construída com base no diagrama causal de diferenciação de produtos proposto por 

Sterman (2000, p. 372) e analisado na seção de trabalhos relacionados do presente 

estudo. 

 

Figura 32: Recorte 2 do mapa causal – Ciclo de reforço R1 

 

 
 

4.7.2  CICLOS DE REFORÇO R2 E R3 – QUALIDADE E RETENÇÃO 
 

Seguindo com a análise dos investimentos, foi realizado o recorte 3 (Figura 33) 

do mapa causal da Figura 29, delineando os impactos dos investimentos em 

correção de problemas do software e dos investimentos em confiabilidade do 

software na qualidade percebida pelo cliente. Os investimentos em correção de 

problemas do software permitem que sejam dedicados mais recursos para a análise 

e reparo no código fonte da plataforma de ecommerce, diminuindo os tipos de 

incidentes no software que degradam a qualidade dos serviços. Os investimentos 

em confiabilidade do software, por sua vez, viabilizam melhorias que impactam 

positivamente a disponibilidade do software, diminuindo a chance de ocorrência dos 

tipos de incidentes no software que causam a interrupção do serviço e que deixam 

a loja online indisponível para os compradores.  
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Figura 33: Recorte 3 do mapa causal - Ciclos de reforço R2 e R3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os  incidentes impactam na satisfação e na percepção do cliente sobre o 

provedor de serviço (ITIL, 2019). Mesmo que exista uma forma de realizar a tarefa 

desejada através de um workaround, o transtorno causado pelo comportamento 

indesejado durante o uso do sistema deve ser mitigado. Com o aumento desses dois 

tipos de investimentos citados no último parágrafo, há diminuição de incidentes no 

software, aumentando a qualidade percebida do software. Assim como proposto 

no modelo causal de Hsieh e Yuan (2010), a diferença entre a expectativa do 

contratante do software e a qualidade percebida do software e a compõem o gap 

entre a expectativa e a percepção do cliente sobre o software, que é inversamente 

proporcional a satisfação do contratante (CSAT).  

 

A satisfação do contratante (CSAT) é diretamente proporcional a retenção 

do cliente, que se desdobra no aumento da receita recorrente da empresa de 

software e, consequentemente, da margem bruta da empresa de software, 

compondo os ciclos de reforço da satisfação R2 (relativo aos investimentos em 
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correção de problemas do software) e R3 (relativo aos investimentos em 

confiabilidade do software). 

 

4.7.3 CICLOS DE REFORÇO R4 E R5 – RECLAMAÇÃO AFETANDO 
DIRETAMENTE A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 
Além do impacto na qualidade percebida do software, um outro desdobramento 

da variável incidentes no software é na reclamação do contratante (Figura 34), 

gerando um impacto direto e negativo na satisfação do contratante (CSAT). 

Conforme detalhado anteriormente durante a explicação dos ciclos R2 e R3 

(Figura 33), essa variável vai refletir na margem bruta da empresa de software. 

Dessa forma, são formados os ciclos R4 (referente ao impacto dos investimentos em 

correção de problemas do software na reclamação do contratante) e R5 

(referente ao impacto dos investimentos em confiabilidade do software na 

reclamação do contratante). 

 
Figura 34: Recorte 4 do mapa causal - Ciclos de reforço R4 e R5 
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Esses ciclos devem ser observados pois os incidentes no software afetam a 

satisfação do contratante mesmo antes que ele entre em contato com o fornecedor. 

Independentemente se o incidente seja resolvido antes do cliente entrar em contato 

com o suporte da empresa de software, a sua satisfação já será impactada.  

 

4.7.4  CICLOS DE REFORÇO R6, R7, R8 E R9 – IMPACTO DA QUANTIDADE 
DE NOVOS CHAMADOS NA SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 
Uma outra repercussão da reclamação do contratante é observada na 

quantidade de novos chamados do time de atendimento, sendo essas duas 

variáveis diretamente proporcionais. Nesse cenário, a reclamação se materializa pelo 

contato realizado do cliente com a empresa em função de um comportamento não 

esperado do sistema. Considerando o cenário em que o volume de solicitações 

aumente e que a quantidade de analistas de atendimento não mude na mesma 

proporção, sendo a produtividade do time constante, haverá o crescimento da fila de 

chamados. Com isso, o tempo total de resolução do chamado será impactado 

negativamente e o cliente demorará mais para ser atendido 

 

Como esse contexto envolve o suporte ao cliente, acrescenta-se ao recorte 5 a 

variável nível de conhecimento dos analistas, que impacta na qualidade do 

atendimento. Conforme exposto durante a explicação dos ciclos R2 e R3, caso haja 

a diminuição da satisfação do contratante (CSAT) em função dessa dinâmica de 

atendimento, espera-se impacto negativo na margem bruta da empresa de 

software, formando os ciclos de reforço R6 (referente ao impacto dos investimentos 

em correção de problemas do software na quantidade de novos chamados)  e 

R7 (referente ao impacto dos investimentos em confiabilidade do software na 

quantidade de novos chamados) presentes no recorte 5 do mapa causal (Figura 

35).  

 

Prosseguindo com as análises dos ciclos no recorte 5, foram identificados os 

ciclos de reforço R8 e R9, referentes aos investimentos em usabilidade de software 

e aos investimentos em documentação do software. Os investimentos em 

usabilidade de software possibilitam a prática de pesquisas de design de produto 

que buscam simplificar o processo de realização de ações na plataforma digital. Essas 
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melhorias se materializam em botões, textos, estruturação dos componentes de 

configuração, uso de cores, entre outros. Dessa forma, criam-se interfaces mais 

amigáveis aos usuários finais. Dito isso, o resultado do incremento desse tipo de 

investimento é a maior facilidade do uso do software e diminuição das dúvidas 

sobre o uso do software. 

 

 

 
 

 
 

Figura 35: Recorte 5 do mapa causal - Ciclos de reforço R6, R7, R8 e R9 
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Já os investimentos em documentação do software possibilitam a 

disponibilização de artigos de forma pública na internet para que o cliente aprenda a 

realizar as tarefas e processos inerentes à rotina operacional de um ecommerce. A 

empresa estudada possui uma área especializada na criação desse tipo de conteúdo 

para os clientes, de todas as funcionalidades da plataforma de ecommerce. Infere-se 

que essa categoria de investimento influencia positivamente as taxas de 

autosserviço, uma vez que esse conhecimento estruturado permite que o usuário 

busque tutoriais através da internet. Quanto mais competência na plataforma digital o 

lojista possuir, menos ele precisará abrir chamados para a equipe de atendimento da 

empresa SaaS.  

 

Dessa forma, a variável autosserviço é inversamente proporcional a 

quantidade de novos chamados e a variável dúvidas sobre o uso do software é 

diretamente proporcional a quantidade de novos chamados. Os impactos nessa 

variável regulam a fila de chamados, afetando o tempo total de resolução de 

chamado, assim como observado no caso das reclamações, exposto no recorte 5 do 

mapa causal. Com base nessa dinâmica, e a relação entre satisfação do contratante 

(CSAT) e margem bruta da empresa de software, é possível caracterizar os ciclos 

de reforço R8 e R9.  

 
 

4.7.5  CICLOS DE REFORÇO R10, R11, R12 E R13 – IMPACTO DA 
QUANTIDADE DE NOVOS CHAMADOS NO CUSTO DE SUPORTE 

 
 

Buscando evidenciar as variáveis que se refletem diretamente no custo de 

suporte, foi realizado o recorte 6 do mapa causal (Figura 36). Quatro dos cinco 

investimentos no modelo proposto tem relação direta com a quantidade de novos 

chamados. Supondo um cenário em que os investimentos nessas áreas sejam 

insuficientes, os clientes abrirão cada vez mais chamados para o time de suporte ao 

cliente e a empresa precisará aumentar a quantidade de analistas de atendimento 

para suportar a demanda. 
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Figura 36: Recorte 6 do mapa causal – Ciclos de reforço R10, R11, R12 e R13 

 
 

A contratação de colaboradores é um processo com várias fases como: análise 

curricular, entrevistas, proposta salarial e assinatura de contrato empregatício. Tendo 

em vista essas etapas, há um atraso entre o aumento da demanda e a efetiva 

contratação dos analistas para suportá-la. Além disso, após a contratação, há o tempo 

a ser considerado pela curva de aprendizagem da pessoa que entra no time, pois será 

necessário entender o funcionamento do software e todos os seus módulos. Uma vez 

que há o crescimento da quantidade de analistas de atendimento, o custo de 

suporte aumenta e, por conseguinte, a margem bruta da empresa de software é 

negativamente afetada.  

 

 
4.7.6  CICLO DE BALANCEAMENTO B1 E CICLO DE REFORÇO R14 – 

RELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE NOVOS CHAMADOS E O 
TEMPO TOTAL DE RESOLUÇÃO 
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Para a última análise de ciclos presente nesse trabalho, foi realizado o recorte 7 

(Figura 37)  para evidenciar os reflexos da quantidade de analistas de atendimento 

sobre o tempo total de resolução do chamado, considerando que a produtividade 

do time seja constante. Caso haja um aumento da reclamação do contratante e isso 

se traduza em novos chamados, haverá uma necessidade de contratação de mais 

analistas para que o tempo total de resolução do chamado se mantenha dentro das 

metas declaradas pela empresa. Sabe-se que essa variável é inversamente 

proporcional a satisfação do contratante (CSAT) que, caso diminua em função da 

demora do atendimento, terá desdobramento no aumento de reclamações, fechando 

o ciclo de balanceamento B1 entre a quantidade de novos chamados e o tempo total 

de resolução do chamado.  

 
Figura 37: Recorte 7 do mapa causal – Ciclo de balanceamento B1 e Ciclo de reforço R14 

 

 
 

No caminho inverso, caso haja um aumento da satisfação do contratante 

(CSAT) e isso faça com que haja menos reclamações, haverá diminuição na 

quantidade de novos chamados e a quantidade de analistas de atendimento será 

reduzida com demissões ou realocações em outras áreas da empresa. Com menos 

analistas, mas uma quantidade constante de chamados, presume-se o aumento do 

tempo total de resolução do chamado e impacto negativo na satisfação do 

contratante (CSAT).  

 

Também se nota um caminho de ida e volta entre satisfação do contratante 

(CSAT) e reclamação do contratante, que se reforçam de forma inversamente 
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proporcional e independente dos outros eventos existentes no mapa, formando o ciclo 

R14. Esse comportamento deve ser acompanhado com detalhes na dinâmica 

operacional da empresa.  

 

4.8 POLÍTICAS SUGERIDAS 

 

A modelagem de sistemas deve ser feita para melhorar algo, antecipando 

efeitos e consequências das ações dos atores do sistema. Dessa forma, esse estudo 

propõe algumas políticas com base no mapa causal desenvolvido nos itens anteriores 

buscando o crescimento organizacional sustentável da empresa de software como 

serviço analisada (MORECROFT, 2015, p. 37).  

 

A primeira política sugerida visa fortalecer o ciclo virtuoso de diminuição dos 

custos de suporte através do contínuo investimento em melhorias, evoluindo a 

qualidade do produto atual para garantir a escalabilidade e satisfação do cliente. Os 

pontos de atrito do usuário com o produto são uma fonte da reclamação. Com a 

realização dessa política de melhorias com base nos pontos de dificuldades dos 

clientes, será possível diminuir progressivamente a quantidade de novos chamados e, 

consequentemente, o custo de suporte. Apesar desse posicionamento não trazer 

novos clientes diretamente, os atuais ficarão continuamente mais satisfeitos e cada 

vez mais receita será transacionada na plataforma, gerando aumento da margem 

bruta no longo prazo. Adicionalmente, a qualidade superior gerada pelo reforço desse 

ciclo cria a possibilidade de diferenciação que permite o aumento no preço do produto. 

Para que essa política seja eficaz, é preciso que o time de desenvolvimento de produto 

se mantenha próximo do time de atendimento ao cliente e ao parceiro, garantindo que 

os problemas que mais impactam a base sejam endereçados nas priorizações do 

desenvolvimento do software e que os novos produtos sejam pensados de forma a 

facilitar o seu suporte.  

 

A segunda política recomendada é que sejam utilizadas é estratégias de 

automatização do atendimento ao cliente para diminuir o custo de suporte.  Com o 

crescimento da base de clientes e, consequentemente, do número de chamados, a 

resposta sintomática ao aumento do tempo de resolução do chamado é a contratação 

de mais analistas. No entanto, se a empresa quiser ser escalável, deve investir em 
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ferramentas como chatbots com processamento de linguagem natural e outras 

soluções de inteligência artificial que consigam responder perguntas simples, 

buscando a escalabilidade do atendimento e impedindo o ciclo de reforço do custo de 

suporte. Paralelamente, devem ser exploradas estratégias de promoção do 

autosserviço através do conhecimento disponível na central de ajuda e na comunidade 

de clientes online da empresa, tendo como base as fases da jornada do cliente já 

mapeadas. Os casos só devem ser direcionados aos analistas se forem, de fato, 

complexos. 

 

A terceira política recomendada é o reforço contínuo do conhecimento dos 

analistas de suporte. Conforme exposto no modelo, a qualidade do atendimento é 

diretamente proporcional a satisfação do contratante. Sendo assim, devem ser 

realizados treinamentos periódicos para o time. Uma vez que seja criada uma camada 

de autosserviço e que o produto seja constantemente evoluído, caso o cliente 

realmente precise de um suporte realizado por um analista, será assegurada a 

excelência e agilidade nesse ponto de contato. 

 

Tendo em vista todas as recomendações propostas, é possível que a empresa 

evolua o seu produto com base nas necessidades do cliente, buscando o equilíbrio 

entre a excelência do serviço e o custo de suporte. Com isso, será construída uma 

reputação confiável e alta percepção de qualidade por parte dos clientes, perpetuando 

os ciclos virtuosos que compõem a dinâmica de negócio de um sistema SaaS. Assim, 

a empresa deixa de ter o pensamento orientado a eventos isolados e passa a ter o 

pensamento orientado aos feedbacks das áreas internas e dos clientes.  

 

4.9 ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA 

 
Após a montagem do modelo causal e da criação das políticas sugeridas, foi 

possível reconhecer o aprendizado proporcionado durante a elaboração desse 

trabalho. Identificar a interdependência entre as áreas de uma empresa de tecnologia 

e a complexidade dinâmica de oferecer um produto digital como serviço para milhares 

de clientes simultaneamente permitiu a visualização dos feedbacks que os contínuos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento trazem na receita financeira da 
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empresa. No entanto, algumas premissas usadas durante a construção do modelo 

devem ser observadas mais atentamente.  

 
O modelo tem a premissa de que o aumento da margem bruta sempre vai gerar 

investimentos nas 5 vertentes propostas, porém, isso nem sempre é verdade. Com 

possíveis pressões externas de clientes e investidores, a alocação de recursos tende 

a ser priorizada nas funcionalidades que geram crescimento da base de clientes do 

produto em detrimento dos investimentos que impactam na satisfação da base de 

clientes atual, refletindo uma visão linear. Tendo isso em vista, dependendo do 

cenário, algum dos investimentos propostos no modelo podem não estar presentes.  

 
Também não foi considerada a segmentação realizada pelo time de 

atendimento, que prioriza os clientes que trazem mais receita recorrente para a 

empresa SaaS.  Dessa forma, o impacto do aumento da fila de chamados e no tempo 

total de resolução não é homogêneo para todos os solicitantes, sendo refletido de 

forma maior em clientes menos desenvolvidos, uma vez que os clientes maiores são 

atendidos antes.  

 

Como objetivo de delimitar o modelo causal para que fosse aplicável a todas as 

empresas SaaS, algumas características importantes foram desconsideradas, como 

o fato de a empresa estudada atuar em diferentes vertentes de comércio digital e da 

diversidade de seu mix de receita. Também não foram consideradas outras variáveis 

presentes na literatura como a influência do “peace of mind” dos gerentes que 

contratam uma solução B2B e a erosão do conhecimento do time de atendimento ao 

longo do tempo, além dos impactos das ações dos times de marketing e vendas sobre 

a expectativa do cliente. Essas variáveis estão além da fronteira definida para essa 

análise.  

 

Adicionalmente é possível destacar que a jornada do cliente não está presente 

em sua totalidade no modelo, pois o mapa causal proposto só considera os clientes 

após o go-live da loja, ou seja, os clientes que estão efetivamente vendendo. Optou-

se por não incluir o processo de implementação no diagrama causal, embora a sua 

importância seja conhecida. Existem clientes que desistem do contrato antes mesmo 

das lojas serem lançadas, com o potencial de receita projetado sendo perdido antes 
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mesmo de ser materializado. O churn pode ocorrer a qualquer momento após a 

assinatura do contrato. Foi somente considerada a retenção de receita recorrente dos 

clientes que já estão produzindo.  

 

Como observação final, o mapa aborda somente o crescimento de receita através 

da retenção dos clientes existentes, desconsiderando o potencial de receita vinda da 

aquisição novos clientes para a plataforma. Também não foram abordadas as 

influências do mercado de software e dos competidores, de expansões geográficas, 

assim como o impacto do ecossistema de agências parceiras e de integrações sobre 

a plataforma de ecommerce. O ecossistema de agências tem um papel importante na 

qualidade percebida dos produtos por parte dos clientes, uma vez que as ações deles 

podem mitigar incidentes ou fornecer funcionalidades não existentes nativamente. 

Todos esses fatores foram considerados externalidades no modelo proposto e, por 

isso, não foram mapeados. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através do desenvolvimento desse trabalho, foi possível interpretar as relações 

entre decisões estratégicas tomadas por empresas SaaS e suas repercussões sobre 

a retenção de seus clientes. Essa interdependência havia sido observada pela autora 

durante sua atuação na empresa analisada nesse estudo de caso. Ao observar as 

fases da jornada de um cliente e seu relacionamento com o time de suporte, buscou-

se a construção de uma visão sistêmica sobre as decisões gerenciais em uma 

empresa de tecnologia, que é dinâmica por natureza. 

 

A observação direta da empresa e de seus processos foi facilitada pois a autora 

trabalhou na empresa durante a realização do trabalho, mas o cenário de isolamento 

social pandêmico foi um desafio uma vez que todas as interações para pesquisa 

ocorressem através de chamadas de vídeo. O último período da faculdade também 

se mostrou intenso, em que a autora trabalhou em tempo integral, estudou e escreveu 

o trabalho de conclusão de curso, sendo necessária muita resiliência para que o 

projeto fosse finalizado. 

 

Além disso, uma das dificuldades ao iniciar-se o trabalho foi a restrição de não 

poder usar dados quantitativos de desempenho financeiro da empresa e de seus 

clientes, limitando a quantidade de análises possíveis. Além disso, algumas das 

variáveis ainda não tinham sido completamente estruturadas dentro dos fluxos da 

empresa, devido ao seu rápido crescimento, impossibilitando um outro conjunto de 

análises. Foi possível acesso a somente uma parte dos dados operacionais relativos 

ao time de atendimento, restringindo a forma de apresentação para impedir exposição 

além do necessário para a elucidação do cenário. Essa condição definiu o escopo da 

pesquisa.  

 

Sobre as perguntas norteadoras da pesquisa, foi possível chegar a algumas 

conclusões importantes. Sobre a questão “Qual é a jornada de um cliente 

empresarial que assina uma plataforma SaaS de comércio online?”, foi possível 

visualizar as etapas presentes desde a assinatura do contrato, que ainda passa por 
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uma etapa de implementação decisiva para que esteja apto para operacionalizar a 

loja. Depois dessa etapa, o gerenciamento de uma loja ativa 24 horas por dia também 

se mostrou desafiador e, por isso, a empresa de software deve trabalhar para facilitar 

ao máximo esse processo. Tendo a visão da jornada, foi selecionado o momento em 

que o contratante está operando para entender os impactos das decisões da 

fornecedora da plataforma sobre o site. 

 

No panorama discutido nesse trabalho, foi possível realizar reflexões teóricas 

sobre as relações causais entre as áreas de atendimento e desenvolvimento de 

produto na satisfação e retenção do cliente empresarial de um software para 

ecommerce. Com isso, foi possível criar recomendações qualitativas que levaram em 

conta o reforço de ciclos virtuosos do sistema que podem ser testadas por gestores 

de empresas de tecnologia como serviço, buscando respostas para a questão “Como 

a dinâmica de sistemas pode ajudar na interpretação dos relacionamentos entre 

as áreas de experiência do cliente e desenvolvimento de produto, de forma a 

criar uma experiência que supere as expectativas do cliente, garantindo a 

retenção do cliente e crescimento de receita da empresa?”. Foi possível 

compreender que a satisfação do contratante exerce um papel importante nessa 

dinâmica, além dos ciclos de crescimento e equilíbrio viabilizados pelas decisões de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produto. 

 

O uso da dinâmica de sistemas permitiu a visualização da não linearidade da 

experiência do cliente e seus reflexos sobre a receita da empresa de tecnologia. Essa 

abordagem também proporcionou o entendimento sistêmico de como atender melhor 

os clientes, equilibrando essa necessidade com as restrições de crescimento da 

empresa e impactos em sua margem bruta.  Dessa forma, também ficaram evidentes 

as interconexões entre a área de desenvolvimento de produto e atendimento ao 

cliente, e sobre como as políticas dos gerentes da empresa devem levar em conta 

essas relações causais entre as áreas.  

 

Em suma, o uso da dinâmica de sistemas nesse desafio se mostrou um bom 

exercício para reflexão sobre o cenário analisado e deseja provocar discussões 

sistêmicas entre os engenheiros de produção que pretendem se tornar gerentes de 

produtos digitais. Com isso, espera-se também contribuir para o crescimento das 
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empresas SaaS no Brasil e promover decisões estratégicas que levem em conta o 

exposto nesse trabalho.  

 
5.2 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 
Dada a crescente importância do mercado de ecommerce e de software como 

serviço para a realidade contemporânea, especialmente durante a pandemia de 

Covid-19, espera-se que o presente trabalho possa servir de base para discussões 

futuras sobre esse modelo de negócio no Brasil, com estudos de caso sobre outras 

empresas SaaS e sugestões de políticas que gerem sucesso ao cliente e à empresa 

de tecnologia. Também se recomenda a investigação do impacto da lealdade do 

cliente na dinâmica apresentada entre satisfação e retenção. 

 

Com isso, sugere-se a criação de modelos quantitativos envolvendo variáveis 

que foram consideradas externalidades a esse sistema, juntamente com os relevantes 

como retenção do contratante, satisfação do contratante, tempo médio de 

atendimento, custo de suporte, receita da empresa de software e investimentos em 

desenvolvimento de produto. Além disso, também seria interessante a análise da 

influência do ecossistema de agências parceiras de uma empresa de tecnologia sobre 

as variáveis, uma vez que adicionaria uma camada a mais de complexidade a esse 

cenário. O relacionamento entre cliente, agência parceira e fornecedora de software 

se parece um interessante objeto de estudo.  

 

Por fim, recomenda-se a exploração de outras fases da jornada do cliente 

através da dinâmica de sistemas, assim como um estudo mais profundo sobre como 

os investimentos em desenvolvimento são priorizados em uma empresa de tecnologia. 

O equilíbrio entre aquisição de novos clientes e a retenção dos atuais também se 

parece um desafio instigante.  
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