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RESUMO 

 

 

 O presente estudo é uma analise que busca compreender quais contextos de 

vulnerabilidade o empreendedor enfrenta em uma empresa familiar. Conhecer as 

situações as quais podem levar ao fracasso e o sucesso do empreendimento, 

visando à elaboração de formas de precaução. O método consiste em identificar, por 

meio de pesquisa o nível de satisfação dos serviços aos clientes. Serão 

apresentados vários conceitos de diferentes autores sobre empreendedorismo, 

empreendedor e empresa familiar. Este trabalho acadêmico responderá a 

questionamentos que visam auxiliar os empresários de micro e pequenas empresas 

alcançarem os seus objetivos, bem como na obtenção de sucesso profissional e 

pessoal. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study is an analysis that seeks to understand what contexts of 

vulnerability entrepreneur faces in a family business. Knowing the situations which 

can lead to failure and success of the project, aiming at developing forms of caution. 

The method consists of identifying through research the satisfaction level of customer 

service. Will be presented several concepts of different authors on entrepreneurship, 

entrepreneurial and family business. This scholarly work will answer questions that 

are designed to help entrepreneurs of micro and small businesses achieve their 

goals, as well as in obtaining professional and personal success. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com uma visão contemporânea, mudanças estruturais e 

organizacionais transformaram as empresas no século XXI. Mesmo as 

microempresas familiares se encaixam no mercado de forma diferente e mais bem 

elaboradas. 

O uso de ferramentas administrativas podem dar uma visão mais 

ampla do negócio e aumentar a expectativa de sobrevida da organização. Recurso 

esse difundido amplamente pelo SEBRAE no mercado nacional, amparando e 

auxiliando as empresas a continuarem a desempenhar a sua função e papel. 

A presente pesquisa traz um estudo acerca da satisfação do cliente, 

que objetiva medir, avaliar e identificar o grau de satisfação dos clientes da 

Comercial Arabela, empresa de assistência técnica autorizada Citizen. 

 “A organização é uma atividade básica da administração, serve para agrupar e 

estruturar todos os recursos, sejam humanos ou não humanos – para atingir os 

objetivos predeterminados. De todos os recursos, o elemento humano é o mais 

importante, pois através da organização as pessoas são agrupadas para melhor 

realizarem as tarefas inter-relacionadas e para melhor poderem trabalhar 

efetivamente em conjunto.” 

(Chiavenato apud, Chiavenato, 1994, p.330) 

      A pesquisa é uma ferramenta muito valiosa do sistema de 

informação de um empreendimento, sendo que através dela é possível avaliar o 

mercado em que a organização está inserida e verificar a satisfação de seus 

clientes, bem como estudar os ambientes interno e externo. 

      A preocupação com as informações, com a satisfação de seus 

clientes e com a tomada de decisões é fundamental, pois o mercado está cada vez 

mais concorrido e aberto a mudanças. Para uma empresa continuar no mercado, é 

essencial estar em constante busca de novas tecnologias, obter dados do mercado 

e principalmente ouvir o seu cliente, para isso, as empresas precisam conhecer o 

seu consumidor. 

Análise de uma empresa familiar sempre despertou interesse, pois a 

grande maioria delas não sobrevive após um ano da sua constituição. O sonho de 

ser dono do seu próprio negócio acaba virando uma armadilha e a falência do 

sonhador. 
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Mesmo a Comercial Arabela tendo longo tempo de atividade, por volta de 23 anos, 

nunca realizou uma pesquisa de satisfação dos clientes. Com a viabilidade de se 

efetuar este estudo e pela aprovação da diretoria em querer melhorar o atendimento 

de seus clientes em todos os setores, foi possível o desenvolvimento deste trabalho. 

Assim, o presente estudo tem como foco a pesquisa como um meio de informação 

para regular o grau de satisfação do cliente. 
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2 JUSTIFICATIVA 

No Brasil do século XXI, as micro e pequenas representam mais de 

99% das empresas nacionais, empregando 60% da população economicamente 

ativa. Contudo, contribuem com somente 20% do PIB e a sua taxa de mortalidade é 

muito alta, representando mais de 50%, nos três primeiros anos de vida, dados 

esses apontados pelo IBGE e SEBRAE. 

Como elas são essenciais para o país, diversas leis foram criadas 

para regulamenta-las, como a Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas, que cria 

facilidades tributárias como o Super Simples. Além disso, o apoio dado pelo 

SEBRAE e o BNDES. 

Este trabalho vem analisar uma microempresa e encontrar os 

porquês desses dados alarmantes, que transforma sonhos em pesadelos em pouco 

tempo, fechando milhares de vagas de empregos todos os anos. Possibilitando, 

encontrar soluções para que não se cometa os mesmos equívocos de tantos outros, 

na sua nova empreitada como administrador. 

Este processo envolve todos os Stakeholders, pois o sucesso de 

qualquer empreendimento depende da participação de suas partes interessadas e 

por isso é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam 

conhecidas e consideradas pelos gestores. Abrangentemente, essas expectativas 

envolvem satisfação de necessidades, compensação financeira e comportamento 

ético. 

Vários problemas serão encontrados durante o percurso de uma 

empresa, como falta de planejamento ou cálculos errados, mas com as ferramentas 

certas, acessórias, e pessoal capacitado pode tornar a jornada menos árdua e com 

resultado positivo em tempo inferior ao planejado. 

Como são a maioria e de grande importância para o país, esse 

trabalho dará um parâmetro aos novos empreendedores e ponto de apoio, além da 

carência sobre o assunto, pois as pesquisas, em sua maior parte, abrangem as 

grandes empresas ou multinacionais. 

Nesse ambiente, os sócios normalmente efetuam as mais variadas 

funções dentro da organização. Acumulam todas as funções gerenciais da empresa. 

Sendo assim, empreendedores e gestores ao mesmo tempo. Elas também 

representam uma forma de empregar as famílias dos sócios, mesmo não tendo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica


 6 

know-how suficiente para o cargo, sendo mais um erro na sua constituição. 

Para execução desse trabalho, foi necessário utilizar os 

conhecimentos adquiridos durante os oito semestres do curso, as experiências 

profissionais adquiridas durante o tempo de vivência, bem como a bibliografia 

utilizada para analisar a gestão da empresa escolhida e propor melhorias. 
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3 PROBLEMA DE PESQUISA 

Para nortear a pesquisa, é primordial a elaboração do seu 

fundamento. Partisse do principio do questionamento de todo o processo e como 

está sendo visto pelo consumidor dos serviços, feedback. 

Sendo assim, surge a questão: 

 Como está o nível de satisfação dos clientes com a 

empresa? 

.  
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4 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é entender, analisar e encontrar soluções 

para os problemas mais comuns encontrados nas micro e pequenas empresas 

familiares. 

Para KOHN apud CHIAVENATO (1994), os objetivos naturais de 

uma empresa são: 

 Proporcionar satisfação das necessidades de bens e serviços: 

produzindo bens e serviços requeridos pela sociedade; 

 Proporcionar emprego produtivo para todos os fatores de 

produção: o administrador deve analisar o custo-benefício 

para empregar os recursos necessários para produzir bens e 

serviços; 

 Aumentar o bem-estar da sociedade através do uso 

econômico dos fatores de recurso: com a utilização e 

aplicação dos recursos de modo eficaz e integrado, a 

empresa acrescenta vantagem para a sociedade; 

 Proporcionar o retorno justo aos fatores de entrada: 

compensação justa para a contribuição pela produção. 

 Proporcionar um clima em que as pessoas possam satisfazer 

uma porção de necessidades humanas normais: através do 

trabalho, as pessoas podem mais facilmente realizar-se como 

pessoa e viver dignamente. 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Nortear o administrador a lidar com a visão do empreendedor 

familiar, identificando o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados 

pela empresa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Descrever e ilustrar os problemas e soluções para uma gestão 

harmônica e de sucesso da empresa. 
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Conjecturar a respeito da temática tão abrangente. 

Verificar a relação entre empreendedor, colaborador e clientes. 

Analisar o círculo de convivência entre os integrantes da empresa. 

Identificar, avaliar e medir o clima organizacional e satisfação dos 

clientes. 
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5 METODOLOGIA 

                        Metodologia de pesquisa é a formulação das questões de pesquisa – 

ou hipóteses – a serem examinadas e escolha da sequência de ações a ser 

seguidos, dos métodos de trabalho, meios de interpretação dos resultados, inclusive 

procedimentos de amostragem, construção dos instrumentos de avaliação, 

questionários, etc. (OLIVEIRA, 1995, p. 107 apud VIEIRA e VIEIRA, 2004, p. 5). 

                         Método é o "caminho pelo qual se chega a determinado resultado, 

ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e 

deliberado" (HEGENBERG, 1976 apud MORESI, 2003, p. 12). 

                         "Em seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor 

aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado 

desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o 

espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade" 

(CERVO e BERVIAN, 1978 apud MORESI, 2003, p. 13). 

No trabalho será realizada uma análise de uma microempresa 

familiar, para evidenciar as necessidades e dificuldades que apresenta durante a 

sua vida, bem como os erros casualmente cometidos, através da pesquisa. 

Foram realizados dois tipos de coleta de dados: a documentação 

indireta e a documentação direta extensiva. 

Na documentação indireta, foi realizada a pesquisa bibliográfica, 

enquanto que na documentação direta extensiva foi estruturado um questionário 

quantitativo, para ser aplicado junto aos clientes, a fim de medir e avaliar o seu grau 

de satisfação. 

O tempo necessário para a pesquisa foi de 40 horas, divididas em 

dez dias de estágio. 

O estudo de caso conta com dados obtidos dentro da empresa, bem 

como do ponto de vista exterior.  

A pesquisa mercadológica, com emprego de questionário, 

envolvendo os clientes, aponta as fraquezas e pontos fortes da empresa no 

mercado. 
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5.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo de caso foi realizado em uma microempresa familiar do 

ramo de assistência técnica na cidade de Belo Horizonte. Ela emprega o total de um 

funcionário, além dos seus dois sócios proprietários. 

O questionário foi apresentado a 20 clientes como forma de 

amostragem da satisfação dos mesmos com o atendimento e serviços prestados. 

5.2 TÉCNICA, ANÁLISE E INTREPRETAÇÃO DE DADOS  

A análise e interpretação realizada se baseia apoiada nos recursos 

de gráficos comparativos. 

5.2.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A falta de tempo dos clientes em responder o questionário. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO  

A Comercial Arabela Ltda. é uma microempresa de sociedade 

limitada, genuinamente belo-horizontina, localizada no bairro Floresta, na Rua 

Caputira, Nº 32, telefone/fax: (31) 3421-4672, e-mail: citezenbh@gmail.com, criada 

em 1990 pelo patriarca, o Sr. Erivaldo, que posteriormente veio ser sucedido pelo 

sócio diretor, administrador de empresas e relojoeiro, o Sr. Alberto Henrique Costa 

Franco (50% das cotas). Por ser uma empresa familiar, conta ainda como sócia a 

Sra. Arabela (50% das cotas), economista, filha do fundador e esposa do Sr. Alberto, 

cujo nome deu origem a razão social da empresa. 

Abaixo, segue uma foto da faixada da loja tirada pelo Google map. 

 

 

Figura 1: Faixada da Loja. 

 
A organização é a única assistência técnica autorizada da marca 

mailto:citezenbh@gmail.com
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internacional Citizen no estado de Minas Gerais, são 18 assistências em todo país. 

Realiza manutenção e concertos nos relógios, com a qualidade e seriedade que a 

fabrica exige, confirmando a credibilidade que o nome Citizen leva no Brasil e no 

mundo.  

A empresa conta com dois sócios, o Sr. Alberto e a Sra. Arabela, 

sendo que o primeiro administra e dá manutenção como chefe relojoeiro na loja. A 

sócia auxilia na parte financeira da empresa. 

Cada empreendimento tem seu modo de agrupar, organizar e 

sincronizar todos os seus recursos e habilidades de acordo com sua estratégia 

empresarial, e será o nível estratégico o responsável por conduzir as ações, os 

planos, diretrizes, além de escolher o desenho organizacional mais apropriado para 

a empresa de tal sorte que as tarefas a serem realizadas, as pessoas que 

participam, os relacionamentos entre os grupos integrados com a tecnologia sejam 

coerentes em torno de um único objetivo. 

Desta forma, segundo CHIAVENATO (1994), para a empresa atingir 

seu objetivo de bens ou serviços, ela necessita de recursos, que podem ser 

classificados em: recursos materiais ou físicos, recursos financeiros, recursos 

humanos, recursos mercadológicos e recursos administrativos, não esquecendo 

ainda do recurso informação, primordial para que cada um destes funcione. Estes 

são os conhecidos cinco “Ms” da administração, em inglês: material, money, man, 

marketing e management. 

A empresa consta com um só colaborador, o relojoeiro André. Desta 

forma, não há na empresa um setor formalizado de recursos humanos.  

O Sr. Alberto é responsável por realizar todo o controle da parte de 

recursos humanos. Por ser uma microempresa, o sócio administrador acumula 

diversas funções ao mesmo tempo, mesmo tendo conhecimento técnico sobre o 

assunto. 

É política de a empresa formar seus colaboradores. Sendo assim, o 

atual relojoeiro começou como auxiliar, assistente, até chegar o ponto de se tornar 

relojoeiro em 20 anos de profissão. 

O treinamento dos relojoeiros é realizado pelo Sr. Erivaldo, instrutor 

credenciado pela Citizen, Seiko, Orient e Dummont. Os cursos de novos produtos 

são feitos em São Paulo, ofertados pelo distribuidor. 

O clima organizacional é muito bom, com um convívio agradável, 
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sem brigas, e liberdade para agir, realizar mudanças e opinar. Fica evidente pelo 

tempo de serviço do colaborador, mais de 20 anos. 

O organograma da empresa é assim constituído: 

 

 

 

Figura 2: Organograma da Comercial Arabela. 

 
 A missão da Comercial Arabela é o mesmo da Citizen, manter o foco 

nas necessidades e estilo de vida dos cidadãos, com um olhar apurado para suas 

expectativas e esperanças.  

 Um dos modelos que a organização realiza assistência técnica é 

mostrado na figura 3. Os relógios quando vendidos em lojas especializadas, 

recebem garantia de um ano contra defeitos, mas não cobre danos causados pelo 

mau uso do usuário. 

 

Sócio-diretor 
Alberto 

Relojoeiro 
André 

Sócia-
diretora 
Arabela 
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Figura 3: Um dos modelos de relógios que a empresa dá assistência. 

 
 A Citizen é conhecida nacionalmente e reconhecida pelos 

consumidores como marca de confiança, o que agrega maior valor à marca e 

fazendo a diferença na escolha do produto no ponto de venda. Sendo o ponto de 

visão da assistência. 

 Para KOHN apud CHIAVENATO (1994), os objetivos naturais de 

uma empresa são: 

 Proporcionar satisfação das necessidades de bens e serviços: produzindo 

bens e serviços requeridos pela sociedade; 

 Proporcionar emprego produtivo para todos os fatores de produção: o 

administrador deve analisar o custo-benefício para empregar os recursos 

necessários para produzir bens e serviços; 

 Aumentar o bem-estar da sociedade através do uso econômico dos fatores de 

recurso: com a utilização e aplicação dos recursos de modo eficaz e 

integrado, a empresa acrescenta vantagem para a sociedade; 

 Proporcionar o retorno justo aos fatores de entrada: compensação justa para 

a contribuição pela produção. 

 Proporcionar um clima em que as pessoas possam satisfazer uma porção de 

necessidades humanas normais: através do trabalho, as pessoas podem mais 

facilmente realizar-se como pessoa e viver dignamente. 

O objetivo é sempre proporcionar uma boa prestação de serviços e 

apoio as necessidades dos consumidores da marca. 

A empresa utiliza tecnologia de ponta para realizar as manutenções 
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nos produtos Citizen. Cada qual produto deve ser tratado como manda às 

especificações da fábrica, mantendo a garantia e qualidade do produto. 

As peças e insumos são comprados do distribuidor nacional, que 

está localizados na cidade de São Paulo, S.P., e enviados, semanalmente, através 

de malotes dos Correios. 

O controle de qualidade segue as normas da fábrica, bem como as 

regras de segurança. Tudo segue um controle rígido e complexo. 

Os produtos e insumos utilizados são todos de acordo com as 

especificações da fábrica. 

Os técnicos são qualificados, realizando cursos e reciclagens 

constantes. Quando há lançamentos de novos produtos, há demonstração e 

ambientação das novas tecnologias empregadas via web, direto da fábrica do Japão 

ou através do distribuidor nacional. 

A manutenção acontece de acordo com a ordem de chegada dos 

produtos, respeitando prazos e a qualidade do serviço. Tudo de acordo com a 

demanda. 

O tempo médio de entrega dos concertos gira em torno de 10 dias. A 

troca de baterias e pulseiras é imediata. 

As compras acontecem de acordo com a demanda, duas vezes na 

semana. Os produtos químicos, como a benzina, são comprados por fornecedores 

locais. 

As peças de reposição são fornecidas pelo distribuidor nacional 

Citizen em São Paulo. Remetidos via Correios, em malotes, duas vezes na semana.  

O estoque de peças é muito pequeno. As peças são pedidas de 

acordo com o volume de serviços a serem feitos. Só os insumos de grande 

utilização, como a benzina e baterias, é que consta com maior quantidade. A 

empresa prática o Just in time. 

A empresa busca tratar o seu lixo, com coleta seletiva. As baterias 

em desuso são recolhidas pelo menos uma vez no mês por empresa especializada, 

bem como resto de líquidos químicos usados na limpeza e manutenção dos relógios. 

O uso de água é muito baixo e, por conseguinte não possui política 

de reciclagem. A energia elétrica, também, é o mesmo caso, somente entra no caso 

com o início do horário de verão brasileiro. 

Não há programas de educação ambiental, mas sim, discussões 
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sobre o tema e como fomentá-los na vida de cada um.  
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7 REFERENCIAL TEÓRICO 

O brasileiro nasceu com o espirito empreendedor. O Brasil é o país 

com o maior número de empreendedores entre os 20 países mais ricos do mundo. 

Em 2010 cerca de 21,1 milhões de brasileiros atuavam em empreendimentos com 

até três anos e seis meses de vida, como mostra uma pesquisa divulgada pelo 

SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), de acordo com o site 

R7. 

Como diz Dolabela (1999) sobre a importância do 

empreendedorismo para o desenvolvimento da sociedade: 

 

Em uma economia movida pelas grandes empresas e pelo Estado, nada mais 

natural do que formar empregados. Este modelo, dirigido à criação de empregados 

para as grandes empresas, cumpriu sua missão. Esgotou-se, porém, diante das 

profundas alterações nas relações de trabalho e na produção. Ao ter seu eixo 

deslocado para os pequenos negócios, as sociedades se veem induzidas agora a 

formar empregadores, pessoas com uma nova atitude diante do trabalho e com 

uma nova visão de mundo. 

 

Mas não adianta ser empreendedor se não houver capacitação e 

capital disponível. Muitas empresas fecham as portas antes do tempo pela falta de 

dinheiro e desorganização. 

A Comercial Arabela tem como sócios Arabela e Alberto, filha e 

genro, respectivamente, do fundador, Sr. Erivaldo. Ao assumirem a empresa, 

modificaram a gestão e o modo de atuação e organização, permanecendo no 

mesmo ponto de localização. De acordo com Dolabela (2006), o termo 

empreendedorismo também considera a pessoa que compra uma empresa e 

introduz inovações, assumindo riscos, seja na forma de administrar, vender, fabricar, 

distribuir, seja na forma de fazer propaganda dos seus produtos, agregando novos 

valores, isso significa todo fruto de uma inovação e/ou aproveitamento de uma 

oportunidade de negócio.  

O empreendedor é aquele que está preparado para aprender a agir 

e pensar por conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para inovar 

e ocupar o seu espaço no mercado, transformando esse ato também em prazer e 

emoção. (DOLABELA, 2006). 
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A pesquisa foi escolhida para ser à base deste trabalho. Com o 

intuito de conhecer a fundo a organização em um dado momento, através de um 

processo analítico de estudo sobre os problemas e oportunidades, com a finalidade 

de corrigir e aproveitar. 

 

“Para que as empresas possam agir na busca de seu melhor desempenho em 

qualquer nível hierárquico, há necessidade de se estabelecer políticas e diretrizes 

de ação, relacionadas com sua inserção no ambiente da economia, compatíveis 

com planejamento de qualidade suficiente para que estas se implementem nos 

padrões de risco que sejam suportáveis pela empresa.” (João da Rocha L. Junior, 

1994) 

 

 Para arquitetarmos um diagnóstico de qualquer firma, com o objetivo 

de verificar o desempenho da política, do sistema inserido e da tecnologia aplicada, 

precisamos focar a interface empresa-mercado (pessoas, tarefas, tecnologia e 

estrutura x ambiente). 

 Conforme ROCHA LIMA JUNIOR (1994), este relacionamento tem a 

tendência de manter-se em equilíbrio instável, tendendo a afetar a qualidade de 

desempenho da empresa. Daí a necessidade do planejamento estratégico. 

 Para que aja equilíbrio sustentável, o planejamento deve ser levado 

a sério, pois será o responsável direto por manter o comportamento de acordo com 

as políticas adotadas, principalmente em meio à micro e pequenas empresas. 

 Mesmo negócios com vários anos de experiência no mercado, a 

organização deve rever as suas políticas e estratégias ao longo do tempo. O 

feedback dos clientes, fornecedores e colaboradores são de suma relevância para 

dar norte ao gestor. 

 As diretrizes resultantes da política empresarial, segundo ROCHA 

LIMA JUNIOR (1994), podem orientar para três vetores de ação que as 

caracterizam: 

 Rentabilidade: são diretrizes voltadas para a busca da 

manutenção do padrão de rentabilidade; 

 Crescimento: são diretrizes voltadas para o crescimento da 

empresa, aumentando sua participação no mercado em que 

atua, e; 
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 Flexibilidade: são diretrizes que mostram a atuação da empresa 

de modo flexível frente à sua posição no mercado. 

 Além destas vertentes que as ações empresariais podem seguir, 

devemos lembrar que a administração das empresas está fortemente marcada pelo 

estilo que os administradores dirigem o comportamento das pessoas dentro delas. A 

seguir são apresentados quatro sistemas que são apontados por LIKERT apud 

CHIAVENATO (1994) como sistemas de administração de empresas, que servem 

para caracterizar a organização: 

 Sistema coercitivo: é um sistema administrativo autocrático e 

forte que controla rigidamente tudo o que ocorre dentro da 

empresa. A decisão está totalmente centralizada na cúpula da 

empresa. O sistema de comunicação é muito precário e o 

relacionamento interpessoal é considerado prejudicial ao bom 

andamento do trabalho. Há ênfase nas punições e medidas 

disciplinares, gerando um ambiente de temor e de desconfiança; 

 Sistema autoritário benevolente é mais atenuado que o 

coercitivo. O processo decisorial está centralizado na cúpula 

administrativa, permitindo diminuta delegação de pequenas 

decisões. O sistema de comunicações é relativamente precário, 

o relacionamento interpessoal tolera que as pessoas se 

relacionem entre si, mas ainda há a ênfase nas punições e nas 

medidas disciplinares, mas é menos autoritário; 

 Sistema consultivo: é um sistema administrativo que pende mais 

para o participativo. O processo decisorial é o tipo participativo e 

consultivo, já que as decisões específicas são delegadas aos 

diversos níveis hierárquicos e as opiniões e pontos de vista são 

considerados na definição das políticas e diretrizes. O sistema 

de comunicação prevê comunicações verbais mais diretos, 

facilitando o sistema de informações. São dados votos de 

confiança ainda que não totalmente para o relacionamento 

interpessoal e há ênfase nas recompensas materiais e 

simbólicos, mesmo ainda ocorrendo menos punições; 

 Sistema participativo: é um sistema democrático que se mostra 

mais aberto. As decisões são totalmente delegadas aos diversos 
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níveis hierárquicos, o sistema de comunicação flui em todos os 

sentidos e a empresa faz investimentos em sistemas de 

informação, pois são básicos para sua flexibilidade e eficiência. 

O trabalho é feito em equipes, organizadas de forma que haja 

participação e envolvimento de todos os níveis hierárquicos, 

existe a confiança mútua entre as pessoas. Há ênfase em 

recompensas simbólicas e sociais, além das materiais e muito 

raramente ocorrem punições. 

 Vale deixar bem claro que existem, além destes conceitos, outros, 

mas os escolhidos resumem bem o posicionamento da empresa. 

 “É interessante observar que estes fatores determinantes do clima 

organizacional influenciam a motivação das pessoas, estimulando os seus 

componentes em níveis diferentes de satisfação e de produtividade” (TANIGUCHI e 

COSTA, 2010, p. 213). 

 Neste sentido, exalta-se o dito por Vieira e Vieira (2004, p. 1): 

 

Uma grande mudança de mentalidade das empresas coloca as pessoas em lugar 

de destaque. Nenhuma empresa atinge o sucesso se não tiver pessoas satisfeitas 

trabalhando para elas. Cada vez mais as empresas estão preocupadas com o 

bem-estar das pessoas. O fator humano tem sido considerado o grande diferencial 

das empresas para vencer a competitividade. 

 

 De acordo com Vieira e Vieira (2004, p. 3) a organização competitiva 

se caracteriza pela capacidade de escolher e manter adequadamente as pessoas 

em sua área de atuação profissional, mantendo-as satisfeitas ao longo do tempo. 

 Um dos erros mais comuns entre os microempresários é a decisão 

de colocar o preço certo em seus produtos e serviços. A grande maioria nem sabe 

por onde começar, e colocam os seus preços de acordo com a sua própria vontade. 

 De acordo com Dolabela (2006), para o estabelecimento do preço de 

um produto é necessário considerar o preço que o consumidor estaria disposto a 

pagar, o preço da concorrência e os custos daquele produto para empresa, 

verificando o estabelecimento de uma margem de lucro satisfatória. 

 “Qualidade no atendimento não se resume apenas em tratar bem ou 

não seu cliente/usuário, pois cada cliente que demanda um determinado tipo de 
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serviço cria expectativas próprias a respeito do atendimento ou do serviço” (NETO, 

SILVA, 2007, p. 15). 

 Haja vista do exposto que os atendentes têm que saber interpretar 

as necessidades do cliente para melhor atendê-lo. 

 “O cliente não está mais em busca de opções, ele sabe exatamente 

o que quer ou, pelo menos, sabe o que não quer. Mau atendimento, displicência, 

desinteresse, são atitudes que desencantam o cliente e ele desaparece” (MARTINS, 

1998, p. 3). 

 Para Paiva Neto e Silva, (2007, p. 7): 

 

A excelência no atendimento se traduz pela busca da economia de tempo, 

dinheiro e esforço ao cidadão, com a oferta de informações corretas, completas, 

atualizadas e compreensíveis, de modo que sirvam de referência para que todos 

falem “a mesma língua” e haja a satisfação das necessidades do usuário. 

 

 Segundo Martins (1998, p. 3), os clientes podem ser subdivididos em 

três categorias, de acordo com suas exigências de qualidade: 

1. Aqueles que veem o desempenho ou a singularidade de um 

produto como componente especial de valor. Eles estão 

interessados no melhor produto, em suas características que vão 

gerar os resultados desejados. Portanto o produto estabelece o 

valor. 

2. Aqueles que dão muito valor ao atendimento e aconselhamento 

personalizados. Eles estão mais preocupados com seus 

requisitos individuais e suas necessidades não podem ser 

satisfeitas por produtos padronizados ou preços justos. 

3. Aqueles que buscam o menor custo total, combinando preço e 

confiabilidade. 

   

 Os clientes buscam um atendimento rápido, esclarecedor e que 

resolva o seu problema. 

 Neto e Silva, (2007, p. 7) afirmam que: 

 

É impossível imaginar qualquer atendimento ao cidadão/usuário, seja em 

instituições públicas ou em organizações privadas, sem que haja um mínimo 

padrão de qualidade. É fundamental compreender que atender o usuário com 
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qualidade não se resume apenas a tratá-lo bem, com cortesia. Mais do que isso, 

significa acrescentar benefícios aos serviços, objetivando superar as suas 

expectativas. 

 

Ainda de acordo com Paiva Neto e Silva (2007, p. 17): 
 
É preciso investir continuamente na qualidade do atendimento, através do 
conhecimento da cultura e do clima organizacional, da contínua capacitação dos 
seus funcionários, do desenvolvimento profissional, da criação de recompensas 
pecuniárias, do incentivo à participação de todos na formação das políticas de 
atendimento e, principalmente, da definição clara para todos os seus integrantes 
dos propósitos da instituição em atender bem e com qualidade seu cliente/usuário. 

    

 O treinamento contínuo é fundamental para um bom atendimento, 

conseguindo acompanhar as necessidades do mercado e do cliente em potencial. 

 Como as pequenas empresas não possuírem condições de contratar 

profissionais especializados para a área financeira, é comum os sócios acumularem 

mais essa função. Isso é evidente na Comercial Arabela, contudo os sócios 

possuem formação acadêmica ideal, uma é economista e o outro administrador de 

empresas. 

 “Não é raro essa pessoa acumular outras funções e relegar 

(esquecer) a área financeira a um segundo plano, preocupando-se basicamente com 

a administração das disponibilidades.” (BRAGA, 1995, p. 35). 

 Diante do difícil contexto das micro e pequenas empresas, não há 

nenhuma dúvida de que esse profissional desempenhe uma atividade-chave para o 

bom funcionamento e permanência dessas empresas no mercado. Quando há um 

profissional ou mesmo um dos sócios com esse grau de instrução é pouco provável 

que a empresa vá à falência, visto que, os maiores motivos de fechamento é a falta 

de lucratividade e de recursos financeiros. Quanto maior a compreensão do 

processo decisório na área financeira, mais capacitado o administrador financeiro 

estará para tratar de questões financeiras e, portanto, conseguirão obter mais 

facilmente os recursos de que necessitam para atingir seus objetivos (GITMAN, 

2004). 

 Conforme aponta Lodi (1998), os principais pontos fortes das 

empresas familiares são: 

a) Recursos de capital disponíveis pela família; 

b) Aval pessoal e patrimônio de familiares que podem ser 

levantados nos momentos de crise; 
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c) Reputação e relações no país, onde a família estende o seu 

tradicional nome na proteção aos novos investimentos; 

d) Lealdade aos empregados, dirigida a pessoas concretas e não a 

objetivos impessoais; 

e) União entre acionistas, onde a compreensão transcende a sala 

do conselho; 

f) Sensibilidade para evitar atos contrários ao interesse social; 

g) Continuidade sucessória. 

 O uso da pesquisa mercadológica tem aumentado sua abrangência, 

sendo aplicada por todos os tipos de empresas para suprir uma ampla gama de 

objetivos. Dentre essas empresas, encontram-se de todos os portes e segmentos: 

micro, pequeno, médio e grande porte, indústrias, empresas de tecnologia, 

varejistas, serviços, escritórios contábeis, políticos e organizações sem fins 

lucrativos que usam as informações da pesquisa mercadológica para retratar como 

está à situação do mercado, as vendas, os produtos, entre outras variáveis. Alguns 

empresários estão chamando a pesquisa de marketing de “informação de negócio”, 

pois ela pode ser utilizada em toda a empresa. (MALHOTRA, 2006). 

 Segundo Nickels e Wood (1999), existem quatro formas principais de 

usar a pesquisa de marketing. A primeira tem o objetivo de analisar consumidores, 

suas necessidades e seu nível de satisfação; a segunda analisa mercados e 

oportunidades; já a terceira, analisa a eficácia da estratégia e das táticas de uma 

empresa; e, por fim, a quarta forma de uso da pesquisa consiste em analisar se o 

processo de marketing está atingindo os objetivos dos clientes e da organização. 

 A pesquisa mercadológica, então, possibilita a descoberta de 

dificuldades e de soluções, sendo considerada um instrumento importante para a 

tomada de decisões na empresa.  
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8 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados da 

pesquisa quantitativa realizada na empresa Comercial Arabela Ltda. Estes 

resultados apresentam as opiniões dos clientes quanto a sua satisfação e visão da 

mesma. 

De acordo com Prodanov (2005, p. 27), na análise e interpretação 

dos dados “é necessário agrupar os dados, sintetizando-os, para que sejam 

ordenados de forma lógica, e possam dar as respostas desejadas de forma clara e 

objetiva”. 

8.1 PROCESSO DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES  

  O processo de satisfação dos clientes da Comercial Arabela se dá a 

partir da tabulação dos dados obtidos com os questionários aplicados, seguida da 

análise estatística do tipo não probabilística. Cabe salientar que as informações 

foram coletadas das pesquisas feitas junto a 20 clientes da empresa, todos de Minas 

Gerais. 

  Em relação aos atributos de satisfação, foi apresentada ao cliente uma 

escala de seis pontos: 1- muito insatisfeito; 2- parcialmente satisfeito; 3- indiferente; 

4- parcialmente satisfeito; 5- muito satisfeito; e 6- sem condições de opinar. 

  Os requisitos avaliados foram: atendimento, serviço, preço, empresa, 

canais de comunicação e satisfação geral. 

  Através dos requisitos mais relevantes, referente aos serviços 

executados pela Comercial Arabela, permite-se, através da análise, o conhecimento 

dos atributos em que a empresa apresenta os melhores desempenhos. 

  No gráfico 1, está demonstrado o cargo dos 20 indivíduos que 

responderam o questionário, em que 10% têm a profissão de administrador, 10% 

são advogados, 15% médicos, 10% engenheiros, 35% são funcionários públicos e 

20% são aposentados. 



 26 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Administrador Advogado Médico Engenheiro Func. Público Aposentado

  

 Gráfico 1: Profissão do entrevistado. 
 Fonte: Elaboração do autor. 
 
   

  O gráfico 2 mostra as cidades de origem dos entrevistados. Sendo 16 

de Belo Horizonte, 1 de Betim, 3 de Contagem, todas de Minas Gerais. 
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Gráfico 2: Cidade. 
Fonte: Elaboração do autor. 
  

   

  O próximo gráfico, de número 3, representa o sexo dos entrevistados, 

sendo: 60% masculino e 40% feminino.  
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Gráfico 3: Sexo. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

  Na parte do atendimento, com relação à agilidade, a maioria dos 

entrevistados respondeu que está muito satisfeito, com 70%, enquanto que 25% 

estão satisfeitos, apenas 5% estão parcialmente satisfeitos, e 0% estão insatisfeitos. 
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Gráfico 4: Nível de satisfação dos Clientes: Agilidade. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  No atributo “satisfação na cordialidade no atendimento”, constatou-se 

que a maioria está muito satisfeita, com índice de 90%, enquanto que 10% estão 

satisfeitos. 
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Gráfico 5: Nível de satisfação dos Clientes: Cordialidade no atendimento. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 
 
 De acordo com a educação do atendente em lidar com o cliente, 100% dos 

respondentes estão muito satisfeitos. 
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Gráfico 6: Nível de satisfação dos Clientes: Educação do atendente. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Com relação à capacitação do atendente em passar a informação, 

100% dos respondentes estão muito satisfeitos. 
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Gráfico 7: Nível de satisfação dos Clientes: Capacitação do atendente. 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

  Quanto à qualidade do serviço prestado, 100% dos entrevistados 

responderam que estão muito satisfeitos. 
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Gráfico 8: Nível de satisfação dos Clientes: Qualidade do serviço. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  No atributo da agilidade do serviço prestado, 70% dos entrevistados 

responderam que estão muito satisfeitos, 20% que estão satisfeitos e apenas 10% 

estão parcialmente satisfeitos. 
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Gráfico 9: Nível de satisfação dos Clientes: Agilidade do serviço. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Com relação à clareza da informação passada no serviço prestado, 

100% dos entrevistados responderam que estão muito satisfeitos. 
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Gráfico 10: Nível de satisfação dos Clientes: Clareza da informação passada. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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   O conhecimento técnico foi apontado por todos os entrevistados como 

muito satisfeitos. 
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Gráfico 11: Nível de satisfação dos Clientes: Conhecimento técnico. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Quanto ao valor do preço cobrado pela empresa referente aos seus 

serviços: 50% responderam estão muito satisfeitos, 30% satisfeitos, 25% 

parcialmente satisfeitos e 5% insatisfeitos. 
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Gráfico 12: Nível de satisfação dos Clientes: Valor cobrado pelo serviço. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Referente à satisfação ao prazo e forma de cobrança dos serviços: 

70% dos clientes disseram que estão muito satisfeitos, 25% satisfeitos e somente 

5% parcialmente satisfeitos. 
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Gráfico 13: Nível de satisfação dos Clientes: Prazo e forma de cobrança dos serviços. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Já quanto à forma de pagamento: 80% estão muito satisfeitos e 20% 

satisfeitos. 
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Gráfico 14: Nível de satisfação dos Clientes: Forma de pagamento dos serviços. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Referente à negociação dos serviços: 80% estão muito satisfeitos e 

20% satisfeitos. 
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Gráfico 15: Nível de satisfação dos Clientes: Forma de negociação dos serviços. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  O item imagem atingiu alto nível de satisfação, 90% disseram que 

estão muito satisfeitos e 10% satisfeitos. 

 

0%0% 10%

90%

Insatisfeito

Parcialmente Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

 

Gráfico 16: Nível de satisfação dos Clientes: Imagem da Comercial Arabela. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  O ambiente e organização da Comercial Arabela, também, obteve uma 

grande satisfação entre os clientes: 90% disseram que estão muito satisfeitos e 10% 

satisfeitos. 
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Gráfico 17: Nível de satisfação dos Clientes: Ambiente e organização da empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  A confiabilidade na empresa apresentou resultado unânime entre os 

pesquisados: 100% muito satisfeitos. 
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Gráfico 18: Nível de satisfação dos Clientes: Confiabilidade da empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Todos tiveram a mesma opinião a respeito dos equipamentos 

adequados nos serviços: 100% muito satisfeitos. 
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Gráfico 19: Nível de satisfação dos Clientes: Equipamentos adequados. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Quanto aos canais de comunicação dos clientes com a Comercial 

Arabela, os usuários de telefone opinaram que: 80% estão muito satisfeitos e 20% 

satisfeitos. 
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Gráfico 20: Nível de satisfação dos Clientes: Comunicação via telefone com a empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Já os usuários da internet, através do e-mail da empresa, chegaram ao 

consenso de: 100% muito satisfeitos. 
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Gráfico 21: Nível de satisfação dos Clientes: Comunicação via e-mail com a empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 

  

  A análise sobre a localização da empresa conseguiu um alto nível de 

satisfação, sendo: 70% dos clientes disseram que estão muito satisfeitos, 25% 

satisfeitos e somente 5% parcialmente satisfeitos. 

 

0% 5%

25%

70%

Insatisfeito

Parcialmente Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

 

Gráfico 22: Nível de satisfação dos Clientes: Localização da empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Porém, o estacionamento não foi tão bem quanto os outros itens, 

atingindo: 10% muito satisfeitos, 20% satisfeitos, 30% parcialmente satisfeitos e 40% 

insatisfeitos.  
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Gráfico 23: Nível de satisfação dos Clientes: Estacionamento da empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Quanto à questão do horário de funcionamento, todos chegaram ao 

consenso de: 100% muito satisfeitos. 
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Gráfico 24: Nível de satisfação dos Clientes: Horário de funcionamento. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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  Os pesquisados, no quesito satisfação geral, estão, em sua grande 

maioria, muito satisfeitos, 80%, enquanto os outros 20% satisfeitos.  
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Gráfico 25: Nível de satisfação dos Clientes: Comunicação via telefone com a empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Quando os pesquisados responderam a questão aberta sobre se 

recomendaria os serviços da Comercial Arabela, todos responderam que sim. Os 

fatores apresentados foram: longo tempo que conhecem a empresa; o fundador da 

empresa, Sr. Erivaldo; por ser a única assistência técnica autorizada em Minas 

Gerais da Citizen; confiança na marca. 

 

  



 39 

0%

100%

Não

Sim

  

Gráfico 26: Recomendação dos serviços da empresa. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  Os comentários e sugestões foram variados, como: melhoria do 

estacionamento para os clientes; venda de relógios da marca Citizen; conserto de 

outras marcas de relógios. Alguns citaram que a empresa sempre atende aos 

pedidos e sugestões dadas, rapidamente.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão de curso visou avaliar uma 

microempresa familiar, Comercial Arabela, através de uma análise avaliativa dos 

seus pontos forte e fracos. 

A pesquisa foi fundamental para embasar o trabalho, com a amostra 

de 20 clientes da empresa, opinando sobre aspectos diversos sobre a companhia.  

Foi com grande satisfação de todos, na averiguação dos resultados, 

obtendo indicies elevados de satisfação dos clientes, razão fundamental da 

existência da Comercial Arabela. 

A pesquisa foi realizada na maior neutralidade possível, com o 

intuito de evitar qualquer alteração da mesma, comprometendo o seu resultado final. 

Buscou-se medir, avaliar e identificar o grau de satisfação dos 

clientes em relação aos setores da empresa, visando rever os aspectos 

questionados e tentar melhorá-los, e na medida do possível, adaptá-los à realidade 

do cliente; precisar as reais necessidades do cliente através da pesquisa de 

satisfação; e verificar o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados 

pela firma. 

Sendo assim, podemos avaliar que a Comercial Arabela, empresa 

solidificado no mercado, está no caminho certo. Mesmo sendo uma empresa de 

cunho familiar e de pequeno porte, está muito bem administrada e seguindo o 

caminho certo, que atingir o bem maior, o cliente. 

A empresa é muito boa, vive um clima de harmonia e bem estar 

entre os seus constituintes. Uma das maneiras de comprovar são o longo tempo de 

permanência, satisfação do colaborador e a pesquisa com os clientes. 

A ideologia do fundador e que é levada muito a sério até hoje, é a 

satisfação do cliente, rapidez e excelência na realização dos trabalhos, e 

idoneidade. 

A filosofia corporativa de "contribuir e esforçar-se para ser respeitada 

pelos cidadãos do mundo" se manteve desde que a empresa foi fundada e 

permanecerá inalterada no futuro. É compartilhada por todas as empresas que 

fazem parte da grande família Citizen. 

A marca é pioneira no desenvolvimento de tecnologia e traz consigo 

constante inovação, garantindo qualidade e durabilidade. A Citizen é conhecida 
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nacionalmente e reconhecida pelos consumidores como marca de confiança, o que 

agrega maior valor à marca e fazendo a diferença na escolha do produto no ponto 

de venda. A Comercial Arabela leva os mesmos princípios em sua vida corporativa. 

A missão da Comercial Arabela é manter o foco nas necessidades e 

estilo de vida dos cidadãos, com um olhar apurado para suas expectativas e 

esperanças.  

 A Citizen é conhecida nacionalmente e reconhecida pelos 

consumidores como marca de confiança, o que agrega maior valor à marca e 

fazendo a diferença na escolha do produto no ponto de venda. Sendo o ponto de 

visão da assistência. 

 O objetivo é sempre proporcionar uma boa prestação de serviços e 

apoio as necessidades dos consumidores da marca. 

 O incidente crítico passado foi o afastamento do fundador da 

empresa, o Sr. Erivaldo, por motivos de saúde. Até o presente momento, a empresa 

ressente pela sua falta, mas os trabalhos continuaram na mesma proporção e 

qualidade, sem deixar os seus clientes fiéis perceberem as dificuldades. 

 Quando uma empresa é bem administrada, como no caso da 

Comercial Arabela, podemos constatar que os problemas são minimizados, 

satisfação dos clientes e colaboradores em alta, saúde financeira e muitos anos de 

atividades. 

 Como diz o ditado popular: “Quem não tem competência, não se 

estabeleça!”. Para iniciar qualquer negócio, a ideia principal é que mesmo sendo 

pequeno o empreendimento, deve ser levado como um grande projeto, com 

seriedade, planejamento, metas e objetivos bem delineados, escolha certa dos 

colaboradores, treinamento, utilização das ferramentas certas, e constante busca de 

novidades e conhecimentos da área de atuação. Caso contrário, é melhor nem 

tentar começar. 

As maiores dificuldades encontradas para fazer esse trabalho foi 

pela sua abrangência e forma de colocação.  

A busca por informações para fazer um trabalho coerente e bem 

embasado, levou a pesquisa em várias fontes e com diversos pontos de vista. 

O mais importante de realizar um trabalho dessa importância é 

observar e aprender com os erros dos outros e achar uma solução que não foi 

pensada por eles. Quem vê por fora, tem a possibilidade de ver diferente e com mais 
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calma. 

Os problemas não tem uma única natureza, possuem diversos 

desdobramentos e várias soluções. O importante é aprender. 
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GLOSSÁRIO 

 

Administração de Produção - Ou Administração de operações é a função 

administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de 

gestão da produção de bens e serviços. 

 

Alienista - s.m. e s.f. Especialista em tratamento de alienados. Adj. Relativo ao 

tratamento dos loucos. 

Clima Organizacional - É a de um conjunto de propriedades mensuráveis do 

ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem 

e trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas 

pessoas. 

 

Diagnóstico Organizacional - Consiste na primeira etapa de um processo 

de consultoria ou assistência técnica e visa proporcionar à organização as condições 

necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento de modo que seu 

desempenho atinja níveis satisfatórios de eficiência e eficácia. 

 

Eficácia – É fazer algum trabalho que atinja plenamente um resultado que se espera. 

É fazer "a coisa certa", ou seja, a coisa que leve ao resultado almejado. Ao elaborar 

um material excelente, um gerente, por exemplo, terá sido eficiente, mas se este 

trabalho não alcançar os resultados esperados, então não terá sido um Trabalho 

eficaz. 

 

Eficiência – É operar de modo que os recursos sejam mais adequadamente 

utilizados. O conceito é bem intuitivo: diz respeito a quem consegue obter o mesmo 

resultado com menos recursos. 

 

Empreendedor - adj. e s.m. Que ou o que empreende coisas difíceis; arrojado; 

realizador. 

Estratégia de Marketing - Estratégia é a produção de planos para atingir 

objetivos. Estratégias de Marketing são aqueles planos desenhados para atingir 

http://www.rhpro.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consultoria
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objetivos do marketing. Uma boa estratégia de Marketing deveria integrar os 

objetivos, políticas, e sequências de ação (tática) num todo coerente da 

organização. O objetivo de uma estratégia de marketing é colocar a organização 

numa posição de cumprir eficientemente a sua missão. 

 

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o conjunto dos 

seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma estratégia. Os 

objetivos representam os fins que a empresa está tentando alcançar, enquanto a 

estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se que apenas fazer o que 

outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não é propriamente ter uma 

estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma estratégia, precisamos atuar 

de forma diferente, com inteligência e planejamento. Implica, portanto, ter clareza 

dos limites para o alcance dos objetivos (como escassez de recursos, resistências 

de outros atores...) e as formas de superação. 

 

Gestão de Pessoas - Ou administração de recursos humanos é uma associação 

de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo 

de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 

organizações. 

 

Just-in-time - É uma técnica de gestão e controle de mercadorias que procura 

minimizar o nível de stocks nos armazéns das empresas industriais. Criada em 1960 

pela nipônica Toyota, foi considerada como uma das ferramentas de gestão que 

mais contribuíram para o milagre industrial japonês. A ideia base é bastante simples: 

cada etapa do ciclo de produção só deve solicitar novas encomendas à etapa 

anterior na medida em que precisar delas. Implica igualmente uma redução do 

número de fornecedores. Richard Schonberger foi o primeiro autor a divulgar a 

metodologia just-in-time nos Estados Unidos.  

 

Logística - É a área da gestão responsável por 

prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as 

atividades de uma empresa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Meta – parte ou porção do objetivo a ser alcançado em um horizonte de tempo, 

sendo expressa geralmente em unidades quantificadas. 

 

Missão – é uma declaração explícita das razões da existência de uma instituição. Na 

declaração da missão, o propósito é estabelecido, normalmente, em termos do papel 

social desempenhado pela organização. 

 

Objetivo – situação que se pretende alcançar, considerando um dado problema ou 

compromisso assumido. 

 

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela organização que podem 

favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas 

satisfatoriamente enquanto perduram. 

 

Planejamento estratégico – é um processo gerencial que permite estabelecer um 

direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo de se obter uma 

otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, o planejamento 

estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a organização precisa 

apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de mudanças. Ele diz respeito à 

formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, 

levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução 

esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para 

que todo o processo tenha coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao 

planejamento de longo prazo e ao esforço de construção de sua viabilidade. 

 

Plano de ação – é composto por uma série de providências/tarefas a serem 

efetuadas a partir de um planejamento. Num plano de ação, as providências são 

devidamente priorizadas e listadas por ordem cronológica. 

 

Plano estratégico – formulação do produto final da utilização de determinada 

metodologia de planejamento. Documento formal que consolida as informações, 

atividades e decisões desenvolvidas no processo. Descrição do curso pretendido 

das ações. 

 



 49 

Política – é a programação de atos, são as regras norteadoras a serem cumpridas 

para atingir os objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada 

organização tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 

competitividade, expansão, internacionalização. 

 

Pontos fortes – situações que se apresentam dentro da organização e que estão sob 

seu controle, influenciando positivamente o seu desempenho. 

 

Pontos fracos – situações que se apresentam dentro da organização e que estão 

sob seu controle, influenciando negativamente o seu desempenho. 

 

Processo – série de etapas ordenadas que tenha por objetivo fornecer um produto 

ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada etapa 

produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se conclua o 

processo. Exemplos: processo produtivo de uma fábrica, atendimento ao cliente, 

etapas na manutenção de produtos, etc. 

 

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um produto ou 

serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e tempo limitados. 

Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).  

 

Qualidade Total - Segundo o European Foundation for Quality Management (EFQM) 

os esforços para a qualidade total (TQM - Total Quality Management) são 

caracterizados pelos seguintes fatores: excelência nos processos; cultura de 

melhoria contínua; criação de um melhor relacionamento com os clientes e 

fornecedores; envolvimento de todos os trabalhadores; e clara orientação para o 

mercado. Os melhores exemplos da aplicação da gestão da qualidade total são as 

empresas japonesas, que ironicamente foram ensinadas nos anos 40 e 50 pelos 

mestres americanos Deming e Juran. 

 

Reengenharia - Método usado para reprojetar e reformar sistematicamente toda uma 

empresa, função e processo. 

 

Rotatividade - É a indicação do número de vezes que um estoque se renovou. (Ra = 
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Ca/Em) onde Ca é o consumo total anual e Em é a média aritmética dos 12 

estoques mensais. 

 

Stakeholders - Palavra, que significa depositários. Pessoa ou grupo com interesse 

no desempenho da organização e no meio ambiente na qual opera. Parte 

interessada ou impactada pelas ações da empresa. 

 

Super Simples - A Lei Complementar nº 123/2006, instituiu, a partir de 01.07.2007, 

novo tratamento tributário simplificado, também conhecido como Simples Nacional 

ou Super Simples. O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações 

acessórias. 

 

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida cotidiana da 

organização e a dos seus integrantes. Exemplos: integridade, honestidade, respeito 

e consideração pelos clientes, cooperação e apreço pelos colaboradores. 

 

Vantagem Competitiva - Michael Porter demonstrou que as empresas bem 

sucedidas obedecem a padrões definidos de comportamento que podem ser 

resumidas em três estratégias genéricas (as fontes de vantagem competitiva sobre 

os concorrentes): (1) Liderança baseada no fator custo - Possuir custos mais baixos 

do que os rivais; (2) Diferenciação - Criar um produto ou serviço que é visto na 

indústria como único; (3) Focalização - Combinar as duas estratégias direcionando-

as para um alvo específico. 

 

Workshop – Treinamento em grupo de acordo com a técnica dominada pelo instrutor 

ou grupo. 

 

 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc123_2006.htm
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO – PESQUISA DE GRAU DE SATISFAÇÃO 

 

PERFIL DO CLIENTE  

 

1. Nome: ___________________________________  

2. Telefone: _________________________  

3. Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  

4. Cargo do entrevistado: ______________________  

5. Cidade: ___________________________  

6. Estado: _____________  

Data da entrevista: ____/____/2013. 

  

QUESTÕES ESPECÍFICAS: 

 

1. Nas questões a seguir, indique o seu grau de satisfação em relação a alguns 

atributos da empresa Comercial Arabela Ltda., sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito. Lembre que o grau 3 não apresenta ausência de opinião, mas sim um 

grau intermediário de satisfação. Se você não tiver condições de avaliar algum 

atributo, indique 6, sem condições de opinar:  

 
 
 

Atributos Muito Insatisfeito        Muito Satisfeito 
←                                              → 

 Sem 
Condições 
de Opinar 

ATENDIMENTO   

Agilidade   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Cordialidade   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Educação do atendente  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Capacidade do atendente  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

SERVIÇO   

Qualidade  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Agilidade  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Clareza da informação   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Conhecimento técnico  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

PREÇO   
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Valor cobrado  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Prazo e forma de cobrança  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Forma de pagamento   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Negociação  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

EMPRESA   

Imagem  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Ambiente/ Organização  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Confiabilidade   1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Equipamentos adequados  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 

  

Telefone  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Internet (E-mail)  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

SATISFAÇÃO GERAL   

Localização  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Estacionamento  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Horário de Atendimento  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

Satisfação Geral  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 

 
 

2. Observações, comentários ou sugestões:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Devido ao seu grau de satisfação com a empresa Comercial Arabela Ltda., você 

recomendaria os serviços prestados a outra empresa? Por quê?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO – SLIDES DEFESA DE TESE 
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