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Relacionamento com o 
Cliente focado em satisfação 
e resultados
Glauco Gonçalves

Resumo 

Ter a satisfação do cliente como o foco do trabalho é uma necessidade para 
empresas bem sucedidas. E, para isso, apenas um bom produto não é o bas-
tante. É necessário que a empresa atenda a todas as suas expectativas, e o 
conquiste, entregando a esse mais do que o esperado. Com esse intuito a UCJ 
desenvolveu processos de gerenciamento do relacionamento com o cliente 
que permitem o monitoramento das suas expectativas e percepções, possi-
bilitando que sejam traçadas estratégias que garantam que este fique mais 
que satisfeito, tornando-se um promotor da UCJ. Os processos são distribuí-
dos nas seguintes etapas: definição do perfil do cliente e de como o relacio-
namento será trabalhado, acompanhamento de sua satisfação e reuniões de 
alinhamento. Com a implementação desses processos, o número de clientes 
que tomaram conhecimento da UCJ através de indicações de ex-clientes e o 
número de clientes retidos aumentou consideravelmente.

Introdução:

Um cliente satisfeito pode gerar diversos benefícios 
para a empresa prestadora de serviços. Sua satisfa-
ção pode resultar desde sua fidelidade até a indica-
ção de novos clientes. Além disso, clientes satisfeitos 
impactam internamente na empresa, ao melhorar o 
seu relacionamento com a equipe executora do pro-
jeto, promovendo uma maior motivação e produtivida-
de desses e, conseqüentemente, a melhora do clima 
organizacional. Além desses benefícios salientados, é 
importante observar que clientes retidos ou que che-
gam por indicação custam menos para as empresas, 
ao reduzirem os esforços de Marketing e publicidade. 
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Para alcançar tal satisfação, é necessário que a empre-
sa conheça bem seus clientes, entenda suas necessi-
dades e expectativas e seja capaz de transformar isso 
em resultados excelentes para o contratante.

Com essa intenção, a UFMG Consultoria Jr. implemen-
tou processos de relacionamento com os clientes e os 
alinhou aos processos de atendimento, negociação, 
execução do projeto e implementação do serviço. Es-
ses processos permitem maior proximidade entre o 
cliente e a UCJ – tanto com a equipe executora do pro-
jeto, quanto com a célula de Marketing, departamento 
da empresa responsável por gerenciar esse relacio-
namento e prezar pela satisfação do cliente. Todas 
as informações desse processo são centralizadas em 
uma ferramenta de banco de dados, facilitando assim 
a gestão do conhecimento e, principalmente, a análise 
dos clientes da empresa como um todo de maneira di-
nâmica. Tal análise permite à UCJ definir melhor seus 
clientes-alvo e estratégias necessárias para conquistá-
-los, tornando as práticas de Marketing mais inteligen-
tes e assertivas. 

A identificação da necessidade de aprimoramento dos 
processos de relacionamento com cliente ocorreu no 
segundo semestre de 2008 – quando foi feita uma 
pesquisa e a elaboração dos processos - com sua im-
plementação no primeiro semestre de 2009. Desde os 
primeiros meses de operacionalização da ferramenta, 
a empresa obteve uma visível melhora nos índices de 
satisfação de seus clientes, impactando diretamente 
no número de clientes que chegaram à UCJ.

Desenvolvimento: Um dos maiores desafios de uma 
Empresa Júnior (EJ), na busca de sua consolidação e 
crescimento, se encontra na interação com o mercado, 
principalmente na captação de projetos. Essa dificul-
dade, decorrente da escassez de recursos financeiros 
e do desconhecimento do mercado quanto ao conceito 
empresa júnior, exige que as Células de Marketing das 
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EJs constantemente pesquisem, adaptem e desenvol-
vam novas técnicas e estratégias para captar projetos. 
Na UCJ, pode-se observar que as técnicas de captação 
ativa, demandam muitos esforços e trazem poucos re-
tornos. Sendo assim, o Marketing de Relacionamento 
foi priorizado e passou a ser estudado e adaptado à 
realidade da organização.

O estudo mais aprofundado sobre o Marketing de 
Relacionamento possibilitou à UCJ entender que um 
dos principais diferenciais de uma empresa durante 
uma prestação de serviços é garantir a proximida-
de e transparência entre o cliente e a prestadora do 
serviço, através de um fluxo de informações eficien-
te, alinhando melhor as expectativas dos clientes e 
as capacidades da organização. Entretanto, para que 
resultados concretos sejam obtidos, os processos e 
ferramentas utilizadas no relacionamento com o clien-
te devem estar adequados à realidade da empresa e 
de seu mercado consumidor. Portanto, após a confir-
mação de que o Marketing de Relacionamento seria 
a melhor solução, devido aos seus excelentes resul-
tados em outras empresas prestadoras de serviços e 
seu baixo custo, iniciou-se o processo de adaptação de 
suas técnicas à realidade de uma Empresa Júnior. Abai-
xo, estão descritos os processos de gerenciamento do 
relacionamento com o cliente adotado na UCJ.

O gerenciamento do relacionamento com o cliente come-
ça a partir do primeiro contato dele com a EJ. Nesse primei-
ro momento é feito um diagnóstico, onde são coletadas 
informações mais básicas do cliente (nome, CNPJ, porte, 
ramo de atuação, data de fundação da empresa), bem 
como o que levou o cliente procurar a UCJ e de que forma 
ele a encontrou. Tais informações permitem identificar de 
que forma a empresa deve trabalhar sua imagem perante 
o mercado da maneira mais eficiente possível. Caso neste 
contato a empresa seja considerada uma potencial clien-
te, é feita uma pesquisa mais aprofundada, que visa en-
tender melhor suas necessidades e expectativas. 

Case: Relacionamento com o Cliente focado em satisfação e resultados
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A etapa de identificação do perfil do cliente também 
é crucial para todos os processos de relacionamento 
com o cliente, pois todas as ações a serem tomadas 
a partir dessa definição a terão como base. O perfil é 
definido a partir da análise da Célula de Projetos da 
empresa, responsável pelo processo de negociação, 
que identifica as características do cliente em relação 
a sua capacidade de assimilar e implementar a solução 
proposta pela UCJ, bem como seu nível de sensibilida-
de em relação a atraso, qualidade e inovação no pro-
jeto. Além disso, nessa etapa também são levantadas 
características estruturais da empresa cliente, a fim de 
poder identificar oportunidades de negócios.

A UFMG Consultoria Jr., a fim de conseguir categorizar 
seus clientes e averiguar se, de fato, conseguiu cap-
tar seu público-alvo e utiliza critérios pré-definidos. 
Os critérios para a priorização são: porte do cliente 
(com foco em micro e pequenas empresas), produto 
do portfólio da empresa (quanto maior a capacidade 
de gerar resultados para o cliente, maior a pontuação 
alcançada), forma de captação (é dada preferência aos 
que chegam por indicação), retorno de imagem (clien-
tes cuja marca é interessante de ser vinculada com a 
empresa) e impacto político (clientes cuja marca gera 
impacto positivo entre outros stakeholders da EJ, como 
universidade e Movimento Empresa Júnior).

Após essa primeira etapa de conhecimento do cliente, 
que ocorre junto ao processo de negociação, é dado 
início à fase de monitoramento da satisfação dos clien-
tes. Caso o projeto não seja vendido, o cliente responde 
a uma pesquisa, que avalia sua satisfação com o pro-
cesso de negociação e levanta os principais motivos 
para o não fechamento do negócio, além de críticas e 
sugestões. Tal pesquisa permite que a UCJ monitore as 
razões mais recorrentes de não-efetivação de vendas 
e corrija seus principais gargalos no processo de nego-
ciação. Além disso, a pesquisa consegue identificar se 
há oportunidades de entrar em contato com o cliente 
para negociar projetos futuramente.
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Caso o projeto seja vendido, o monitoramento da sa-
tisfação do cliente tem início imediato. A UCJ entra em 
contato com o contratante para levantar o grau de 
satisfação dele com o processo de negociação e suas 
expectativas com a execução do projeto vendido, de 
modo a selecionar informações essenciais que irão 
guiar os esforços da equipe executora do projeto.

Iniciada a execução do projeto, o gerenciamento da sa-
tisfação do cliente é composto por três etapas que se 
repetem até o fim da execução: a pesquisa de satisfa-
ção, a reunião de alinhamento e a reunião de projetos.
Após as apresentações parciais dos projetos, são fei-
tas pesquisas de satisfação pelo Gerente de Relacio-
namento Corporativo (GRC), o gerente da Célula de 
Marketing. Nela são coletados os níveis de satisfação 
geral do cliente com a execução do projeto, bem como 
possíveis críticas e sugestões de melhorias.

A reunião de alinhamento consiste em uma conversa 
quinzenal entre o GRC e os gerentes de projeto. Nela 
são repassadas as impressões coletadas com o cliente 
sobre o projeto e traçadas estratégias para garantir 
sua satisfação. Tal prática gera um aumento conside-
rável na qualidade dos serviços prestados. Todas as 
informações sobre a satisfação do cliente e sobre o 
andamento do projeto são então centralizadas no ban-
co de dados pelo GRC. 

A próxima etapa é a reunião de projetos, que ocor-
re quinzenalmente com a participação do gerente da 
Célula de Marketing, dos gerentes de projetos e do 
Diretor de Projetos. Durante a mesma, são analisadas 
as informações coletadas em todas as pesquisas de 
satisfação e nas reuniões de alinhamento, também 
são discutidas possíveis alterações na forma de exe-
cução dos projetos. 

Esses processos geraram uma melhora significativa 
na qualidade dos serviços prestados pela empresa, 
uma vez que os executores de projetos estão cons-
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tantemente alinhados com a expectativa de seu clien-
te e cientes do seu nível de satisfação com trabalho 
que executam. Além disso, os clientes veem de forma 
muito positiva o fato de serem ouvidos e de saber que 
seus pontos de vista estão sendo defendidos, na figura 
do GRC, durante a execução do projeto.

Tão importante quanto garantir a qualidade dos ser-
viços, é prezar para que eles sejam implementados, 
de modo que possam, então, gerar os resultados es-
perados para o cliente.  Com isso, durante a imple-
mentação, ocorre a última fase do gerenciamento do 
relacionamento com o cliente. Esta etapa consiste no 
processo de pós-execução, feita pelo GRC. Neste pro-
cesso, o gerente terá uma conversa com o cliente onde 
irá tratar três questões principais: se houve alguma 
falha crítica na execução do projeto, se há alguma su-
gestão ou crítica a ser feita à Empresa Júnior e quanto, 
em uma escala de 0 a 10, ele indicaria os nossos ser-
viços. É utilizada a metodologia Net Promoter Score 
(NPS) para analisar, de acordo com a nota coletada, 
se o cliente é um promotor ou detrator da imagem da 
Empresa Júnior. Notas 9 e 10 evidenciam que o cliente 
é um promotor da imagem da empresa.  Notas de 0 a 
6 apontam que o cliente não ficou muito satisfeito e, 
sendo assim, se tornará um detrator. Caso seja dada 
a nota 8 ou 7, pode-se dizer que o cliente será neutro. 
Essa metodologia permite à empresa identificar se a 
satisfação do cliente poderá trazer retorno à EJ por 
meio da indicação de novos clientes. O NPS também 
é utilizado como indicador estratégico da Célula de 
Marketing, impulsionando que essa trabalhe cada vez 
mais em prol da satisfação de seus clientes.

Para dar suporte a esse gerenciamento do relacio-
namento com o cliente, a empresa conta com algu-
mas ferramentas, como banco de dados que consiste 
numa planilha que centraliza todas as informações 
supracitadas, facilitando a consulta e a análise das 
mesmas. Essa análise já permitiu, por exemplo, que a 
empresa identificasse a necessidade de inserir a reu-

GONÇALVES, Glauco



27Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 27 | jul-dez 2011

nião de alinhamento no processo de relacionamento 
com o cliente, no início de 2009.

Conclusão 

Esses processos de gerenciamento do relacionamen-
to com o cliente foram elaborados tendo como base 
processos de empresas líderes globais, prestadoras 
de serviços semelhantes aos da UCJ. Todas as etapas e 
ferramentas estão alinhadas ao processo de prestação 
de serviços da empresa, que é semelhante àquele das 
demais empresas juniores, de forma que, tais proces-
sos demandam a dedicação de apenas cerca de uma 
hora semanal por projeto do gerente da Célula de Ma-
rketing, destacando-se em aplicabilidade.

Apresentando alguns resultados, a satisfação dos 
clientes, identificada nas pesquisas de relacionamen-
to, aumentou de forma significativa após a implanta-
ção total do processo descrito elevando-se de 7,8 para 
8,13, em uma escala de 0 à 10, entre 2008/2 e 2009/1. 
No ano de 2010 a média de satisfação subiu para 9,22. 
E, como a principal forma de obtenção de clientes na 
empresa é a indicação a partir de ex-clientes, o nú-
mero de diagnósticos efetuados também aumentou 
de consistentemente. Foram 19 clientes em 2008/1, 
28 em 2008/2 e 38 em 2009/1, um aumento de 100% 
em relação ao primeiro semestre do ano anterior. No 
primeiro semestre de 2010 a UCJ fez 47 diagnósticos 
e 48 em 2010/2.

É importante salientar que para a implementação de 
um gerenciamento efetivo do relacionamento com 
clientes, é aconselhável que as empresas estudem 
formas de incorporar isso em sua estratégia. No caso 
da UCJ, os indicadores estratégicos da célula de Ma-
rketing - NPS, captação de clientes em conformidade e 
categorização de clientes – e de Projetos – qualidade 
de projetos - necessitam de um bom relacionamento 
para alcançarem bons resultados, impulsionando uma 
postura pró-ativa da EJ em relação ao mercado. 
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Anexo 1 – Classificação de Clientes

	  

Anexo 2 – Banco de Dados de Clientes
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Anexo 3 - Número de Diagnósticos Realizados
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Anexo 4 - Média de Satisfação de Clientes
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