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RESUMO 

 

O estudo a seguir apresenta uma pesquisa sobre a utilização do CRM VTIGER 

por uma empresa de pequeno porte, que atua no ramo de traduções simultâneas. O 

objetivo da pesquisa consiste em apresentar um estudo de caso sobre o uso da Tecnologia 

da Informação nos processos internos da empresa. A metodologia aplicada foi a pesquisa 

bibliográfica, documental e entrevista com um dos sócios para entender como é realizado 

a rotina do dia-a-dia utilizando o CRM. Desta forma, foi possível dimensionar alguns 

pontos a serem otimizados, como a automatização da contagem de palavras e elaboração 

do orçamento ao mesmo tempo, o que pode significar aumento de produtividade tanto 

dos funcionários, quanto também o aumento de atendimento mais ágil aos clientes. 

 

Palavras-chave: CRM. Atendimento. Cliente. 
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ABSTRACT 

 

The following document present a research about the utilization of VTIGER CRM 

system by a small size company which provides translation services. The objective of this 

research is to present a case study about the information technology usage in the internal 

process of the company. The used methodology was bibliographic research, documental 

and interviewing one of the company’s partner to understand how the daily activities are 

performed using the CRM. By doing that, it was possible to estimate some points of 

improvements as words counting automation process and cost estimation preparation in 

the same time, which can represent a significant productivity increase of the employees 

as well as provide a more accurate end users treatment. 

 

Keywords: CRM. Attendance. Client. 

  



6 
 

Sumário 

	
1. Introdução ................................................................................................................. 10	

1.1 – Tema .................................................................................................................. 10	
1.2 – Delimitação ....................................................................................................... 10	
1.3 – Justificativa ....................................................................................................... 11	
1.4 – Objetivos ........................................................................................................... 11	
1.5 – Metodologia ...................................................................................................... 12	

2. Fundamentação Teórica ........................................................................................... 15	
2.1 – A Tecnologia da Informação ........................................................................... 15	

2.1.1. Recursos humanos ........................................................................................ 17	
2.1.2. Recursos de hardware ................................................................................... 18	
2.1.3. Recursos de software .................................................................................... 18	
2.1.4. Recursos de dados ......................................................................................... 19	
2.1.5. Recursos de rede ........................................................................................... 20	

2.2 – Gerência de Relacionamento com o Cliente .................................................. 21	
2.3 – Ciclo do Processo de CRM .............................................................................. 22	
2.4 – Utilização e gerenciamento do CRM .............................................................. 23	
2.5 – Tipos de tecnologia CRM ................................................................................ 26	

2.5.1. CRM Operacional ......................................................................................... 27	
2.5.2. CRM Analítico .............................................................................................. 27	
2.5.3. CRM Colaborativo ........................................................................................ 27	

2.6 – Softwares de CRM ............................................................................................ 27	
2.6.1. Sales Force .................................................................................................... 28	
2.6.2. Microsoft CRM ............................................................................................. 28	
2.6.3. Oracle CRM .................................................................................................. 28	
2.6.4. Sugar CRM ................................................................................................... 28	
2.6.5. Workbooks Approach ................................................................................... 28	
2.6.6. Inghtly ........................................................................................................... 29	
2.6.7. Zoho CRM .................................................................................................... 29	

3. Projeto e Recomendações ......................................................................................... 34	
3.1 – Caracterização da empresa ............................................................................. 34	
3.2 – Problemas levantados na pesquisa e entrevista............................................. 36	
3.3 – Desenvolvimento para o VTIGER .................................................................. 37	

3.4.1. Modelagem de dados .................................................................................... 39	



7 
 

3.4.1.1. Definição de dados ................................................................................. 39	
3.4.1.2. Organização de tabelas .......................................................................... 39	
3.4.1.3. Relacionamento ...................................................................................... 40	

3.4.2. Cadastro e gerenciamento de clientes ........................................................... 40	
3.4.2.1. Formulários ............................................................................................ 40	
3.4.2.2. Interação com cadastro na base de dados .............................................. 40	

3.4.3. Contagem automática de palavras ................................................................ 41	
3.4.3.1. Análise de requisitos .............................................................................. 41	
3.4.3.2. Desenvolvimento ................................................................................... 41	
3.4.3.3. Testes Integrados e Correções de bugs .................................................. 41	
3.4.3.4. Aceite pelo usuário ................................................................................ 41	
3.4.3.5. Arquitetura da funcionalidade ................................................................ 42	
3.4.3.6. Outras vantagens .................................................................................... 42	

3.4.4. Orçamento Automático ................................................................................. 42	
3.5 – Arquitetura do Sistema / Rede ........................................................................ 42	

4. Conclusão ................................................................................................................... 44	
4.1 – Conclusões ........................................................................................................ 44	
4.2 – Sugestão para novos trabalhos ....................................................................... 44	

Bibliografia .................................................................................................................... 46	
 
  



8 
 

Lista de Figuras  

 

Figura 1: Características da informação quanto ao nível administrativo 

Figura 2: O processo de gerenciamento de CRM  

Figura 3: Ciclo de vida de um projeto Scrum  

Figura 4: Organograma da empresa pesquisada  

Figura 5: Diagrama de Arquitetura de Rede 

  



9 
 

Lista de Tabelas  

 

Tabela 1: Criação da Backlog 

Tabela 2: Estimativa de Custos da Backlog 

Tabela 3: Delimitação das Sprints  

 
 

  



10 
 

Capítulo 1  

1. Introdução  
 

1.1 – Tema 

 

O presente trabalho trata de um estudo sobre uma empresa do ramo de traduções 

simultâneas, sugerindo uma forma de uso da tecnologia da informação para poder 

contribuir na gestão e na automação dos seus processos internos. 

 

1.2 – Delimitação 

 

Este trabalho foi escrito sob a ótica de um empresário que atua no Rio de Janeiro 

e presta serviços de traduções, versões e interpretações simultâneas. 

O CRM (Customer Relationship Management) segundo Greenberg [1] é uma 

estratégia de negócios que as empresas utilizam para administrar o relacionamento com 

os clientes, visando sempre os resultados em longo prazo. Ainda segundo o autor, a 

filosofia empresarial em que o CRM atua também é fator preponderante para dimensionar 

a importância do relacionamento com o cliente. Desta forma, o CRM é uma ferramenta 

que visa auxiliar a liderança da empresa na tomada de decisões no dia-a-dia. 

Para Barreto [2] é importante salientar que o planejamento e a gestão dos clientes 

devem ser acompanhados de forma satisfatória para otimizar os resultados esperados, pois 

sem ter nenhum direcionamento, o relacionamento com o cliente e demais fatos podem 

diminuir o resultado esperado.  

A partir deste contexto, levantar as informações de um CRM em funcionamento 

para dimensionar o que é preciso adaptar ou melhorar nas rotinas diárias da empresa, é 

preciso detalhar como o sistema funciona e assim propor melhorias nos pontos 

estratégicos levantados. 
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1.3 – Justificativa 
 

No cenário competitivo entre as empresas, um dos bens mais valiosos que as 

organizações possuem é a informação e quase todos os processos ou atividades geram 

informações e estas precisam ser tratadas e armazenadas. 

Uma das mídias mais utilizadas é o papel. Mas este tipo de armazenamento pode 

gerar vários contratempos como: ocupação de espaços e manuseios de grandes volumes 

do mesmo, que dificulta a recuperação das informações. O outro método mais utilizado e 

mais moderno é o uso da tecnologia da informação, onde há ligações entre as 

informações, e podem ser coletadas, armazenadas e disseminadas. Este sim, permite uma 

maior agilidade, menor custo, maior eficiência para utilização em geral. 

A partir deste contexto, as empresas de pequeno porte, como a empresa estudada 

neste trabalho, têm o desafio de gerir suas informações de forma simples e eficiente, já 

que, não disponibiliza de recursos para adquirir algum sistema ou programa capaz de 

atender a demanda. Por isso, a utilização de sistemas, como o VTiger®1 (que será 

detalhado ao longo do trabalho) aparece como uma saída para a gestão de informações da 

empresa. 

Assim, este trabalho apresenta uma síntese de como a gestão da informação é 

fundamental para o desenvolvimento e dia-a-dia da empresa, e como um sistema CRM 

open source contribui para esta demanda, e a partir disso, se avalia os pontos 

preponderantes nesta demanda. 

 

1.4 – Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um estudo de caso sobre o uso da 

Tecnologia da Informação nos processos internos de uma empresa que presta serviços de 

traduções, versões e interpretações simultâneas. Neste sentido, os objetivos específicos 

são: 

 

• Reunir informações bibliográficas acerca do tema do trabalho; 

• Levantar informações sobre a gestão e os processos internos da empresa foco de 

pesquisa;  

 
1  O VTiger é um sistema de CRM (Customer Relationship Management) que significa Gestão de 
Relacionamento com o Cliente. 
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• Sugerir uma configuração de uso da TI para suportar o problema de negócio; 

• Relatar as vantagens e benefícios trazidos pelo uso da Tecnologia da Informação 

na empresa pesquisada. 

 

1.5 – Metodologia 

 

A metodologia e abordagens deste trabalho foram realizadas em processo 

investigativo por meio de pesquisa bibliográfica, sites na Internet, documentos da 

empresa, entrevista e questionário aplicado ao sócio proprietário e demais colaboradores, 

trabalhos acadêmicos em relação ao tema estudado, de forma descritiva e qualitativa 

exploratória, estando sujeito a uma caracterização que é apresentada a seguir. 

Para iniciar o estudo e entender melhor o assunto abordado, foi feita pesquisa 

bibliográfica em livros acadêmicos. Segundo Köche (p. 122) [3] “a pesquisa bibliográfica 

é a que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento 

disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres”.  

De acordo com Cervo e Bervian [4] a pesquisa bibliográfica feita a partir de 

documentos publicados com referências teóricas científicas explica de forma sucinta o 

que de fato o item pesquisado quer dizer, sendo um meio de excelência e constitui 

procedimento básico para os estudos acadêmicos. 

Foi feito neste trabalho pesquisa exploratória, que segundo Cervo e Bervian (2002 

p. 69): “o estudo exploratório, designado por alguns autores como pesquisa quase 

científica ou não científica é, normalmente, o passo inicial no processo de pesquisa pela 

experiência e um auxílio que traz a formulação de hipóteses significativas para posteriores 

pesquisas”. Para Köche p. 126) “o objetivo fundamental de uma pesquisa exploratória é 

o de descrever ou caracterizar a natureza das variáveis que se quer conhecer”. Sendo 

assim Cervo e Bervian (p. 69) afirma que “a pesquisa exploratória realiza descrições 

precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos 

componentes da mesma”.  

Também foi abordada neste trabalho, a pesquisa qualitativa que segundo 

Richardson [5], a pesquisa qualitativa difere da quantitativa à medida que não emprega 

um instrumental estatístico com base do processo de análise do problema, mas faz uma 

imersão detalhada dos significados e características situacionais.  
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Pesquisa descritiva também foi aferida neste estudo, sendo que de acordo com 

Cervo e Bervian (p. 66) na “pesquisa descritiva se observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos e fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Sendo assim Marconi e Lakatos [6] 

aponta este estudo como um simples fenômeno descrito. 

A unidade de análise define a intenção do que está sendo abordado e estabelece 

limites nos dados a serem coletados e diagnosticados. Nesta pesquisa, a unidade de análise 

é uma empresa real, do segmento de tradução simples e juramentada nos mais diversos 

idiomas, além de outros serviços como revisão de textos, transcrição de áudio e vídeo e 

tradução simultânea. 

Foi feita uma entrevista com um dos sócios proprietários para delimitar o espaço 

de estudo que segundo Andrade (p.126) [7] “a entrevista constitui um instrumento eficaz 

na recolha de dados fidedignos para a elaboração de uma pesquisa, desde que seja bem 

elaborada, bem realizada e interpretada”, confrontando assim com as referências 

bibliográficas coletadas ao longo do trabalho. Para tanto Marconi e Lakatos afirma que a 

amostragem abordada neste trabalho é a não probabilista intencional. 

 
“Nesta, o pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção etc.) de 
determinados elementos da população, mas não representativos dela. Seria, por 
exemplo, o caso de se desejar saber como pensam líderes de opinião de 
determinada comunidade. O pesquisador não se dirige, portanto, à “massa”, 
isto é, a elementos representativos da população em geral, mas àqueles que, 
segundo seu entender, pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio 
social, exercem as funções de líderes de opinião na comunidade. Pressupõe 
que estas pessoas, por palavras, atos ou atuações, têm a propriedade de 
influenciar a opinião dos demais” (MARCONI E LAKATOS, 1999, p. 54). 

 

Os dados coletados neste trabalho foram realizados com base na pesquisa de 

documentos e o questionário aplicado a um dos sócios proprietários a fim de entender a 

cultura e organização da empresa em relação à administração das informações. Andrade 

(p.132) afirma que “para a coleta de dados deve-se elaborar um plano que especifique os 

pontos de pesquisa e os critérios para a seleção dos possíveis entrevistados e dos 

informantes que responderão aos questionários ou formulários”.  

Como afirmado neste estudo, foi entregue ao sócio proprietário um questionário 

para entender e embasar algumas definições na análise de dados para levantar 

informações para análise e diagnóstico. Cervo e Bervian (p. 48) afirmam que: 

 
“O questionário é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir 
com melhor exatidão o que se deseja. Em geral, a palavra questionário refere-
se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio 
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informante preenche. Assim, qualquer pessoa que preencheu um pedido de 
trabalho teve a experiência de responder a um questionário. Ele contém um 
conjunto de questões, todas logicamente relacionadas com um problema 
central”. 

 

Sendo assim, Andrade ( p. 129) expõe que: 

 
“Para elaborar as perguntas de um questionário é indispensável levar em conta 
que o informante não poderá contar com explicações adicionais do 
pesquisador. “Por este motivo as perguntas devem ser muito claras e 
objetivas”. 
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Capítulo 2  

2. Fundamentação Teórica  
 

2.1 – A Tecnologia da Informação 

 

Com o aumento da competitividade, os gestores das empresas precisam tomar 

muitas decisões estratégicas que influenciam o caminho a ser trilhado pela empresa. Isso 

reflete também numa maior interação com os concorrentes, consumidores e fornecedores. 

Com a globalização dos mercados, e as várias mudanças que estes estão sujeitos, a Gestão 

da Informação é um dos fatores determinantes na tomada de decisão.  

 Por isso, Freitas et al. [8] afirmam que a importância da informação dentro das 

empresas aumenta proporcionalmente com o crescimento da complexidade da sociedade 

e da organização em si. Assim, a informação é um recurso fundamental nos níveis 

operacional, tático e estratégico, conforme figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Características da informação quanto ao nível administrativo. 

Freitas et al. (1997, p. 22). 
 

Ainda segundo os autores, a influência da tecnologia na sociedade moderna é 

muito intensa, e algum fatores repercutem diretamente na sociedade e nas empresas: 

 

• maior cultura em computação entre os líderes e a população em geral; 

• os progressos nas telecomunicações como fibras óticas, satélites, redes e bases 

de dados a nível internacional;  
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• surgimento, transformação e proliferação dos microcomputadores; 

• os microcomputadores nas empresas, conectados a computadores de grande 

porte, utilizando grandes bases de dados; 

• os computadores considerados como pensadores analíticos; 

• utilização de lasers para registrar informações em discos; 

• ser humano conversando com terminais de computador, utilizando a voz; 

• os chips utilizados na computação, etc. 

 

Desta forma, segundo Albertin [9] o tratamento dessas informações, também 

conhecido como Sistemas de Informações (SI), integram toda a atividade do negócio de 

uma determinada organização, que oferece produto ou serviço, que envolve o processo 

de concepção, planejamento e produção até a comercialização, distribuição e suporte. A 

partir destes conceitos, o SI tornou-se uma parte fundamental no planejamento estratégico 

corporativo. 

Para Freitas et al. as informações repassadas por um SI devem atender a alguns 

atributos importantes para embasar as tomadas de decisões tendo: 

Finalidade: a informação necessita ter uma finalidade quando é transmitida para 

um Sistema de Informações ou para uma pessoa; caso contrário, ela deixa de ser 

informação para ser apenas um ruído; 

Modo e formato: o ser humano se comunica por meio dos cinco sentidos e, em 

suas atividades dentro da organização, principalmente pela audição e visão em conversas 

ou leitura de relatórios, gráficos ou telas; a forma com que os sistemas recebem ou 

fornecem informações é muito importante para a realização de seus objetivos; 

Redundância e eficiência: a redundância é uma forma de se garantir contra os 

erros de comunicação; a eficiência na linguagem dos dados é o complemento da 

redundância; 

Velocidade: a velocidade de recepção ou transmissão da informação é o tempo 

gasto para se entender um determinado problema; os seres humanos possuem baixa 

velocidade em receber, armazenar ou transmitir informações; 

Frequência: a frequência com que se recebe ou transmite a informação é um 

indicador do valor desta; entretanto, a alta frequência da informação pode sobrecarregar 

o receptor; 
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Determinística ou probabilística: a informação probabilística admite um 

conjunto de resultados possíveis com suas probabilidades correspondentes, enquanto que 

as determinísticas normalmente admitem apenas um resultado; 

Custo: toda informação possui um custo; o responsável pelos Sistemas de 

Informações e os gerentes devem avaliar o valor da informação e o seu custo; 

Valor: o valor de uma informação é muito difícil de se determinar e depende 

muito de outras características como modo, velocidade, frequência, características 

determinísticas ou probabilísticas, confiabilidade e validade; 

Confiabilidade e precisão: em uma estimativa estatística, o valor real do 

parâmetro ficará dentro de um determinado intervalo, ao intervalo menor corresponde 

maior precisão, com menor confiabilidade; 

Exatidão: mede a proximidade de um número com o que deveria ser; 

Validade: mede o quanto a informação representa aquilo a que ela se propõe; 

Atualidade: designa a antiguidade da informação; 

Densidade: indica o volume de informação presente em um relatório ou tela; 

Corretiva: corrige uma informação passada; e 

Confirmatória: quando confirma uma informação já existente. 

 

Segundo Gonzalez [10] o modelo básico do SI (Sistema de Informação) apresenta 

um sistema que consiste em cinco recursos principais como: 

 

2.1.1. Recursos humanos 

 

São necessárias pessoas para a operação de todos os sistemas de informação. Esses 

recursos incluem os usuários finais e os especialistas em SI. 

 

• Usuários finais: são pessoas que utilizam um sistema de informação ou a 

informação que ele produz. 

• Especialistas em SI: são pessoas que desenvolvem e operam sistemas de 

informação.  

• Analistas de Sistemas: projetam sistemas de informação com base nas 

demandas dos usuários finais. 
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• Desenvolvedores de Software: criam programas de computador seguindo as 

especificações dos analistas de sistemas. 

• Operadores do Sistema: monitoram e operam grandes redes e sistemas de 

computadores. 

 

2.1.2. Recursos de hardware  
 

Os recursos de hardware incluem todos os dispositivos físicos e equipamentos 

utilizados no processamento de informações. 

 

• Máquinas: dispositivos físicos (redes de telecomunicações, periféricos, 

computadores) 

• Mídia: todos os objetos tangíveis nos quais são registrados dados (papel, 

discos magnéticos). 

 

Exemplos de hardware em sistemas de informação computadorizados são: 

Sistemas de computadores – consistem em unidades de processamento central 

contendo microprocessadores e uma multiplicidade de dispositivos periféricos 

interconectados. 

Periféricos de computador – são dispositivos, como um teclado ou um mouse, 

para a entrada de dados e de comandos, uma tela de vídeo ou impressora, para a saída de 

informação, e discos magnéticos ou ópticos para armazenamento de recursos de dados. 

 

2.1.3. Recursos de software  
 

Os recursos de software incluem todos os conjuntos de instruções de 

processamento da informação.  

 

Programas - um conjunto de instruções que fazem com que um computador 

execute uma tarefa específica. 

Procedimentos - conjunto de instruções utilizadas por pessoas para finalizar uma 

tarefa.  

Exemplos de recursos de software são: 
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Software de sistema – por exemplo, um programa de sistema operacional, que 

controla e apoia as operações de um sistema de computador. 

Software aplicativo – programas que dirigem o processamento para um 

determinado uso do computador pelo usuário final. 

 

2.1.4. Recursos de dados 

 

Os dados constituem um valioso recurso organizacional. Dessa forma, os recursos 

de dados devem ser efetivamente administrados para beneficiar todos os usuários finais 

de uma organização. Os recursos de dados dos sistemas de informação normalmente são 

organizados em: 

 

• Bancos de dados - uma coleção de registros e arquivos logicamente relacionados. 

Um banco de dados incorpora muitos registros anteriormente armazenados em arquivos 

separados para que uma fonte comum de registros de dados sirva muitas aplicações.  

• Bases de conhecimento - que guardam conhecimento em uma 

multiplicidade de formas como fatos, regras e inferência sobre vários assuntos. 

 

O termo dados é o plural de datum, embora seja geralmente usado para representar a 

forma singular e plural. Os termos dados e informações são muitas vezes empregados de 

modo intercambiável. Entretanto, você deve fazer a seguinte distinção: 

 

Dados: são fatos ou observações cruas, normalmente sobre fenômenos físicos ou 

transações de negócios. Mais especificamente, os dados são medidas objetivas dos 

atributos (características) de entidades como pessoas, lugares, coisas e eventos. 

Informações: são dados processados que foram colocados em um contexto 

significativo e útil para um usuário final. Os dados são submetidos a um processo de 

“valor adicionado” (processamento de dados ou processamento de informação) onde: 

 

• Sua forma é agregada, manipulada e organizada 

• Seu conteúdo é analisado e avaliado 

• São colocados em um contexto adequado a um usuário humano. 
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2.1.5. Recursos de rede 

 

Redes de telecomunicações como a Internet, Intranets e Extranets tornaram-se 

essenciais ao sucesso de operações de todos os tipos de organizações e de seus sistemas 

de informação baseados no computador. As redes de telecomunicações consistem em 

computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por 

mídia de comunicações e controlados por software de comunicações. O conceito de 

recursos de rede enfatiza que as redes de comunicações são um componente de recurso 

fundamental de todos os sistemas de informação. Os recursos de rede incluem: 

 

• Mídia de comunicações (cabos de pares trançados, cabo coaxial, cabo de 

fibra ótica, sistemas de micro-onda e sistemas de satélite de comunicações.  

• Suporte de rede (recursos de dados, pessoas, hardware e software que apoiam 

diretamente a operação e uso de uma rede de comunicações. 

 

Segundo Gonzalez a conceituação de sistema contribui no entendimento do 

gerenciamento da informação, delimitando os conceitos de tecnologia, aplicações, 

desenvolvimento e administração das informações. Sendo assim, o sistema ajuda a 

entender o que é: 

 

Tecnologia: Que as redes de computadores são sistemas de componentes de 

processamento de informações. 

Aplicações: Que os usos das redes de computadores pelas empresas são, na 

verdade, sistemas de informação empresarial interconectados. 

Desenvolvimento: Que o desenvolvimento de maneiras de utilizar as redes de 

computadores nos negócios inclui o projeto dos componentes básicos dos sistemas de 

informação.  

Administração: Que a administração da informática enfatiza a qualidade, valor 

para o negócio e a segurança dos sistemas de informação de uma organização. 
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Ainda segundo o autor, um sistema é composto por um grupo inter-relacionados 

que trabalham juntos rumo a um objetivo recebendo insumos e produzindo resultados em 

um processo padronizado de transformação, tendo três funções básicas de interação: 

 

• Entrada - envolve a captação e reunião de elementos que entram no sistema 

para serem processados; 

• Processamento - envolve processos de transformação que convertem insumo 

(entrada) em produto; 

• Saída - envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de 

transformação até seu destino final. 

 

2.2 – Gerência de Relacionamento com o Cliente 

 

De acordo com Greenberg define-se CRM como: 

 
“Cada vez que um consumidor procura uma empresa, ele chega com alguma 
expectativa. Pode ser a necessidade de um serviço, ou o interesse em um novo 
produto, mas de qualquer modo, ele tem uma expectativa que acompanha o 
interesse dele pela empresa. O que pode acontecer em seguida será uma 
experiência que vai determinar seu comportamento. Uma boa experiência vai 
fortalecer sua fidelidade e tendência de comprar posteriormente. Uma 
experiência ruim pode levá-lo aos concorrentes. A capacidade de reconhecer 
esse processo e de geri-lo ativamente constitui a base da gestão de 
relacionamento com o cliente, ou CRM”. 

 

Para Gummesson [11] CRM pode ser também uma estratégia de negócios, que é 

amparada por certos processos e sistemas. Tem como meta construir relacionamentos de 

longo prazo através da compreensão de necessidades e preferências individuais.  

Swift [12] afirma que CRM é um processo interativo que visa transformar as 

informações sobre os clientes em pontos positivos no que tange no relacionamento com 

os mesmos.  

Ainda segundo o autor, o CRM propõe a partir do conceito de utilização das 

informações dos clientes, em fontes de dados para aprendizagem e utilização efetiva das 

informações para aumentar a produtividade no relacionamento com o cliente. De fato, a 

iniciação do processo passa pela construção do conhecimento sobre o cliente, resultando 

maior interação.  



22 
 

Segundo Turban et al. [13] a proposta da Patrícia Seybold Group em 2002, 

classifica o CRM como: 

 

Aplicações Baseadas no Contato Pessoal com o Cliente: aplicações que dão 

suporte aos funcionários que trabalham no atendimento direto aos clientes, tais como a 

força de vendas e help desk; 

Aplicações Baseadas no Contato Impessoal com o Cliente: aplicações que 

interagem com outras aplicações utilizadas, por exemplo, no autoatendimento, 

acompanhadas de marketing e comércio eletrônico; 

Aplicações de Inteligência Centradas no Cliente: sistemas implementados para 

tratar e analisar os dados dos dois tipos anteriores, revertendo-os para aprimoramento dos 

próprios sistemas de CRM e melhoria no desempenho da empresa. 

 

2.3 – Ciclo do Processo de CRM 

 

Segundo Swift o CRM engloba elementos de processos ou grupo de ações 

apresentados na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: O processo de gerenciamento de CRM. 
Swift (2001, p. 36). 

 

Descoberta do conhecimento: processo de análise das informações do cliente 

para identificar oportunidades de mercado e estratégias específicas de identificação. A 
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análise é feita por meio de processo de identificação, segmentação e predição de clientes. 

A descoberta do conhecimento capacita a equipe de marketing com acesso a informações 

detalhadas de clientes, o que possibilita melhor análise de informações históricas e das 

características dos clientes, gerando tomadas de decisão mais adequadas. Um ambiente 

de data warehouse com informações históricas dos clientes oferece condições de 

combinar as diversas informações, junto a ferramentas de mineração de dados para 

melhorar as taxas de resposta. 

Planejamento de mercado: define ofertas específicas para os clientes, os canais 

de distribuição, programas e dependências. O planejamento de mercado permite o 

desenvolvimento de planos ou programas de comunicações estratégicas, define 

previamente os tipos de campanha específicos, preferências de canal e planos de 

tratamento e seleciona ou desenvolve acionadores de eventos para colocar em prática os 

planos a partir do conhecimento.  

Interação com clientes: importante fase de ação em que se estabelecem e se 

gerenciam comunicações com clientes existentes/em potencial com informações e ofertas 

relevantes e convenientes. Para isso são utilizados diversos canais de interação e 

aplicações administrativas, incluindo as aplicações de atendimento ao cliente. É a fase de 

ação sobre os planos e mensagens criados com base na descoberta do conhecimento e no 

planejamento do mercado.  

Análise e refinamento: é a fase do processo de aprendizagem contínua a partir 

de diálogos com os clientes. Nesta fase, capturam-se e analisam-se dados de interações 

de clientes, refinando-se mensagens, comunicações, preços, volumes, localizações, 

abordagens e cronogramas e procura-se entender as respostas aos estímulos dados aos 

clientes. 

 

2.4 – Utilização e gerenciamento do CRM 

 

Segundo Stone [14] o processo de implantação de um CRM passa principalmente 

pela necessidade de descobrir, conhecer e manter comunicação com os clientes. Assim, 

ainda segundo os autores, as organizações oneram menos a empresa, pois, procuram 

manter e fortificar a relação com os clientes existentes, ao invés de investir pesado na 

prospecção de novos clientes. Swift afirma que é dez vezes mais caro gerar receita com 

novos clientes.  



24 
 

Para Stone a utilização do CRM no processo de gerenciamento de cliente, gera 

para a empresa os seguintes benefícios: 

 

• Melhor retenção e fidelidade do cliente: os clientes permanecem mais 

tempo, compram mais e com mais frequência – ou seja, maior valor em longo 

prazo. 

• Maior lucratividade dos clientes: não apenas por que cada um deles compra 

mais, mais também por causa dos menores custos para recrutá-los e da não 

necessidade de recrutar um número grande de clientes para manter constante 

o volume de negócios. 

• Custo reduzido de vendas: os clientes existentes, em geral, respondem mais. 

 

Swift complementa com outros benefícios sendo: 

 

• Não é necessário conseguir muitos clientes para manter um grande volume de 

negócios (especialmente em ambientes de marketing voltados para empresas).  

• Avaliação da lucratividade do cliente, sabendo que clientes são realmente 

lucrativos, os clientes devem ser avaliados e separados por classes. Classes de 

clientes que não dão lucro ou que dão lucro baixo, classe de clientes lucrativos, 

classe de clientes que nunca serão lucrativos e classe de clientes que devem 

render futuros negócios.  

• Menores custos de recrutamento de clientes, economia em marketing, mala-

direta, contato, acompanhamento, desempenho, serviços e outros.  

 

No gerenciamento do cliente, há três modelos de implantação de CRM que 

contribuem na discussão e importância desta atividade para a empresa no seu 

relacionamento e gerenciamento. 

O modelo Peppers e Rogers [15] abrange quatro passos básicos sendo: 

 

Identificar e conhecer os clientes: significa conhecer o cliente, a sua identidade, 

a forma de contato preferida, as transações e as interações realizadas com a empresa, as 

reclamações feitas e as providências tomadas pela empresa. Essas informações devem 

estar disponíveis em todos os pontos de contato com o cliente. 
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Diferenciar os clientes: corresponde à segmentação ou diferenciação dos 

clientes, separando-os de acordo com determinados perfis, para que a empresa saiba com 

quais vale a pena desenvolver uma relação de aprendizado. Os clientes são diferentes em 

seu valor para a empresa e em suas necessidades. Valor do cliente é o valor que esse tem 

em toda sua história transacional com a empresa, as referências que ele fez e que se 

transformaram em vendas. 

Interagir com os clientes: tendo segmentado os clientes em grupos, a empresa 

deve incentivá-los a interagir com ela para que possa conhecê-los cada vez melhor. 

Através do diálogo entre empresa e clientes, informações sobre os clientes são 

transmitidas por eles próprios e vão compor o conhecimento sobre clientes, que constitui 

uma vantagem competitiva real em relação aos concorrentes.  

Personalizar serviços e produtos: os serviços e produtos fornecidos pela 

empresa devem ser personalizados a partir do conhecimento das necessidades dos 

clientes. Assim a empresa faz negócios com o cliente de forma personalizada, agregando 

valor para o cliente e potencializando a sua fidelidade à empresa. 

 

Já o modelo de Flanagan e Safdic [16] o CRM deve ser implementado de forma 

cíclica, pelas fases de avaliação, planejamento e execução como descrito a seguir. 

 

Avaliação: desenvolvimento de um modelo de comportamento dos clientes, 

usando uma combinação de dados internos da organização, dados demográficos, 

psicográficos etc. Fontes internas e legadas de dados devem ser integradas através de 

tecnologias de armazém de dados. Os dados podem ser analisados com o uso de 

ferramentas OLAP (“on-line analytical processing”), mineração de dados e análises 

estatísticas na tentativa encontrar tendências escondidas entre os dados.   

Planejamento: decisão sobre a melhor forma de abordar os clientes definidos na 

fase anterior, projetando estratégias e campanhas de marketing.   

Execução: interação efetiva com os clientes é feita através da execução e 

gerenciamento das campanhas de marketing e estratégias de tratamento dos clientes 

através dos pontos de contato entre a empresa e os clientes e do rastreamento das respostas 

dos clientes. Nesta fase são coletados dados e são posteriormente usados no início do 

próximo ciclo ou na próxima vez que o cliente interagir com a empresa. 

Por fim, de acordo com Buttle [17], há também o modelo chamado Cadeia de 

Valor do CRM, sendo: 
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Análise da carteira de clientes: identificação dos clientes estrategicamente 

significativos. Organizações que não possuem históricos de clientes para basearem sua 

análise podem usar métodos de segmentação para identificar clientes estrategicamente 

significativos potenciais. 

Intimidade com o cliente: objetiva o melhor entendimento possível do cliente. 

Todas as empresas coletam informações sobre clientes através das mais diversas fontes, 

como cartões de fidelidade, dados demográficos, pesquisas de marketing, etc. Mas o 

grande desafio é a partir destas informações obter o entendimento sobre os clientes, ou 

seja, o porquê, quando, onde e como do seu comportamento. A mineração destes dados 

pode ser de grande proveito para as empresas e poder permitir que o passo anterior da 

cadeia seja feito de forma mais refinada. 

Desenvolvimento de rede: as redes são formadas pelos parceiros, empregados, 

fornecedores, investidores e donos das companhias. Envolve o comprometimento com 

investimentos em longo prazo em pessoal, processos e tecnologia. Toda a rede deve se 

alinhar para atender as necessidades dos clientes escolhidos pela empresa. 

Desenvolvimento de proposição de valor: não somente o produto, mas também 

as pessoas, processos e serviços são fontes de valor para os clientes. Como as coisas são 

feitas com e para os clientes é muito importante. A rede deve trabalhar para criar e 

entregar os valores escolhidos para os clientes selecionados. 

Gerenciamento do relacionamento: sugere-se que as estratégias de marketing 

das empresas sejam substituídas pelo conjunto formado por um plano de aquisição de 

clientes, um plano de retenção de clientes e um plano de desenvolvimento de clientes. 

Novas métricas, como custos de aquisição de clientes, taxa de retenção de clientes, 

participação no cliente, devem ser usadas juntamente com as métricas mais convencionais 

como satisfação de clientes e volume de vendas. 

 

2.5 – Tipos de tecnologia CRM 

 

De acordo com Greenberg existem três tipos de tecnologia CRM que serão 

descritos a seguir. 
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2.5.1. CRM Operacional 
 

O Operacional, está vinculado aos aplicativos voltados para o cliente podendo ser: 

automação de força de vendas, automação de marketing empresarial e pacotes para linha 

de frente de atendimento, que possibilita a fusão de todos os exemplos descritos.  

Este segmento se assemelha ao ERP (Enterprise Resource Planning) onde é 

possível aplicar funções empresariais típicas, como faturamento e contabilidade. 

 

2.5.2. CRM Analítico 
 

Este está vinculado à captação, armazenagem, acesso, processamento, 

interpretação e transmissão de dados dos clientes para o usuário do programa. A vantagem 

de aplicações desse tipo, não está somente nos algoritmos de armazenamento, mas 

também na capacidade de personalizar a utilização dos dados. 

 

2.5.3. CRM Colaborativo 
 

É o ponto de comunicação entre os clientes e a empresa, e pode ser automatizado 

a partir da aplicação da tecnologia da informação. Este pode ser via Web ou e-mail, canal 

de voz, ou correio convencional. 

 

2.6 – Softwares de CRM 
 

Existe uma grande variedade de CRM’s disponíveis no mercado, dividido em 

categorias, ou até mesmo busca apresentar soluções para necessidades específicas das 

empresas. A seguir é apresentado alguns softwares disponíveis no mercado 2[18]: O 

software utilizado pela empresa foco da pesquisa, o VTIGER, será apresentado na Análise 

de Dados. 

 

  

 
2  http://www.sucessoemvendas.pt/noticias/melhores-softwares-crm-vendedores/. 
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2.6.1. Sales Force 
 

O Sales Force software é baseado em nuvem, ocupa 15% do mercado e conta com 

muitas funcionalidades, entre elas permite encontrar os melhores leads com grande 

facilidade, entra rapidamente em contato com os clientes e tem a melhor aplicação mobile 

do mercado. Os preços variam conforme as funcionalidades que a empresa necessita. 

 

2.6.2. Microsoft CRM 
 

É um software criado pela Microsoft e que integra com os outros aplicativos como 

o Outlook e o Office. Atualmente também integra com o Windows Phone, ou seja, para 

as empresas que trabalham com softwares da Microsoft, garante maior interação com os 

demais softwares. 

 

2.6.3. Oracle CRM 
 

A Oracle ocupa mais de 10% do mercado e tem maior foco nas redes sociais, ao 

contrário do que acontece com outras opções do mercado, a comunicação com o cliente 

vai estar integrada num único local. 

 

2.6.4. Sugar CRM 
 

O Sugar CRM é mais voltado para a pequena e média empresa, tem um design 

simples e fácil de usar. Possui um reconhecido suporte, garantindo rapidez e eficaz no 

apoio aos clientes. 

 

2.6.5. Workbooks Approach 
  

Em 2014, este CRM foi considerado o melhor do mercado e tem crescido muito 

nos últimos anos. Este software propõe reuniões com clientes, tome notas, tenha um mapa 

de relacionamento, pesquisa fácil na busca por clientes e é integrado com o MailChimp 

para disparo de e-mails. 
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2.6.6. Inghtly 
 

Este software é mais voltado para profissionais liberais, pois possui uma versão 

gratuita que atende um cadastro de até 2.500 clientes. Permite a integração com o Google 

Apps, Evernote e Dropbox. Tem ainda um Social CRM, com o qual é possível pesquisar 

pelos perfis sociais dos possíveis clientes. 

 

2.6.7. Zoho CRM 
  

As principais características deste CRM é o fácil manuseio, custo baixo e 

experiência no mercado. Com ele, é possível gerar relatórios, integrar com o Outlook 

disparar e-mails, conectar com o seu call center e ainda ter os documentos organizados. 

 

2.7 – Diretrizes para implantação do projeto 

 

2.7.1. Metodologia Scrum 
 

De acordo com Vieira [19] o Scrum não é um processo padronizado, onde é 

apresentado uma série de etapas em sequência com o intuito de se chegar no objetivo do 

projeto, ou seja, cumprir o prazo, orçamento etc. Ele funciona como um framework para 

organizar e gerenciar trabalhos de alta complexidade. 

Ainda segundo Vieira o que se denomina framework, é na verdade um conjunto 

de valores, princípios e práticas que fornecem as diretrizes para que as empresas 

adicionem suas particularidades de engenharia e gestão e que sejam estratégicas para a 

realidade da empresa. Com isso, é possível gerar uma versão Scrum exclusiva.  

O método Scrum segundo Pedro e Vieira [20] é baseado em três pilares que 

apoiam a implementação de controle de processo empírico: Transparência, Inspeção e 

Adaptação.  

A Transparência visa deixar claro os aspectos e informações relevantes do seu 

projeto em questão. Os responsáveis pelos resultados dos projetos devem comunicar-se 

com responsabilidade e deve manter uma comunicação clara e promover constantemente 

a transparência. As informações precisam ter um padrão comum para que todos os 

membros envolvidos tenham o mesmo entendimento.  
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A Inspeção visa verificar os artefatos Scrum e o progresso do projeto a fim de 

detectar prontamente indesejáveis variações. Não há necessidade de se inspecionar 

frequentemente o progresso do projeto, pois pode atrapalhar a própria execução das 

tarefas. As inspeções realizadas com qualidade, sem exageros, por profissionais 

especializados no trabalho de garantia de qualidade são ocasionalmente as que obtém 

melhores resultados. 

A Adaptação é um dos pilares mais importantes do Scrum, pois é desta vertente 

que se toma decisão. O projeto passa a ter mais foco na qualidade de entrega do produto 

do que corriqueiramente ocorre em projetos tradicionais. Uma forma de se verificar a 

adaptação no mundo real é quando situações imprevistas acontecem na rotina do projeto 

e as datas estabelecidas junto aos clientes ou mesmo os requisitos não mudam.  

São valores do Scrum, de acordo com Pedro e Vieira : 

 

• Foco na Entrega 

• Transparência 

• Time-Box 

• Qualidade Total 

• Trabalho em Equipe 

• Comunicação Constante 

• Comprometimento 

• Auto-gerenciamento 

• Trazer à tona os problemas 

 

De acordo com Semedo [21] o método Scrum é uma metodologia ágil muito 

utilizada para desenvolver softwares e afins. Foi desenvolvida para a gestão de processos 

de desenvolvimento de sistemas. Concentra-se na forma de como os membros da equipe 

devem se portar a fim de produzirem o sistema de forma flexível e em um ambiente de 

mutação constante. Todo o processo do desenvolvimento do sprint é realizado dentro do 

ciclo de vida do scrum. 
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Figura 3: Ciclo de vida de um projeto Scrum. 

Fonte: Semedo (2012). 
 

A fase inicial Pré-Game / Pré-Sprint é a de preparação, que é considerada como 

uma fase preliminar ao projeto, onde é feito todo o planeamento e as decisões sobre o 

orçamento, a concepção do software, a equipe, etc., ou seja, nesta fase é definida a lista 

do Backlog do produto, sendo que quem define esta lista é o Product Owner. 

O Mid-Game / Sprint é tida como a parte ágil do processo, porque é nesta fase que 

se desenvolve os sprints. E a partir dali cada sprint desenvolve o seu papel. 

Os sprints são ciclos ou iterações periódicas que varia de três a quatro semanas, 

sendo que ao mesmo tempo é desenvolvido o produto real. Cada sprint inclui fases 

tradicionais de desenvolvimento de software (engenharia de requisitos, análises, 

concepção e entrega). Um sprint pode durar de uma semana a um mês. 

Quando se fala em sprints, fala-se do desenvolvimento de todo o processo do 

Scrum, visto que é nesta fase que todo o trabalho é realizado. A esse processo dá-se o 

nome de ciclo de um sprint. 

Segundo Schwaber e Sutherland [22] durante o Sprint: 

 

• Não são feitas mudanças que possam colocar em perigo o objetivo da Sprint; 

• As metas de qualidade não diminuem; e, 

• O escopo pode ser clarificado e renegociado entre o Product Owner e o Time 

de Desenvolvimento quanto mais for aprendido. 

 

Ainda segundo os autores os Sprints são utilizados para fazer algo e tem a 

definição do que é para ser construído, um plano projetado e flexível que irá nortear as 

diretrizes do que é para ser construído, o trabalho e o resultado do produto.  
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De acordo com Pedro e Vieira na Reunião de Planejamento da Sprint, elabora-se 

a time-box de oito horas para uma Sprint de um mês de duração. Por exemplo, uma Sprint 

de duas semanas terá uma reunião de planejamento de Sprint de quatro horas. 

Ainda segundo os autores, a reunião de planejamento da Sprint consiste em duas 

partes: 

Parte Um: O que será pronto nesta Sprint? Nesta parte, a Equipe de 

Desenvolvimento trabalha para definir as funcionalidades que serão desenvolvidas 

durante a Sprint. O Product Owner apresenta os itens de Backlog do Produto ordenados 

para a Equipe de Desenvolvimento e todo o Time Scrum colabora com o entendimento 

do trabalho da Sprint. Os artefatos de entrada da reunião de planejamento da Sprint são: 

O Backlog do Produto ou Product Backlog, o mais recente incremento do produto, a 

capacidade projetada da Equipe de Desenvolvimento durante a Sprint e o desempenho 

anterior da Equipe de Desenvolvimento ou o respectivo índice de velocidade. 

Parte Dois: Tendo selecionado o trabalho da Sprint, a Equipe de 

Desenvolvimento decide como irá construir essas funcionalidades durante a Sprint e 

transformá-las em um incremento de produto “Pronto”. Os itens de Backlog do Produto 

selecionados para a Sprint, junto com o plano de entrega destes itens é chamado de 

Backlog da Sprint. O Scrum Team frequentemente inicia o desenho do sistema e do 

trabalho necessário para converter o Backlog do Produto em um incremento utilizável do 

produto. O trabalho pode ser de vários tamanhos ou esforços. Contudo, o trabalho 

suficiente é planejado durante a reunião de planejamento da Sprint pelo Scrum Team 

prever o que esta acredita que poderá fazer durante a próxima Sprint. Com o trabalho 

planejado pelo Scrum Team para os primeiros dias da Sprint, este é decomposto em 

unidades de um dia de duração ou menos até o final desta reunião. O Scrum Team se auto 

organiza para realizar por todo o trabalho do Backlog da Sprint, tanto durante a reunião 

de planejamento da Sprint quanto no que for necessário durante a Sprint. 

Em relação ao objetivo ou meta da Scrum, Schwaber e Sutherland afirmam que 

este pode ser implementado através do Backlog do Produto. Assim tem-se um 

direcionamento sobre o porquê de estar construindo o incremento. Este é idealizado na 

reunião de planejamento da Sprint. O objetivo da Sprint dá ao Time de Desenvolvimento 

alguma flexibilidade a respeito da funcionalidade que será completada dentro dos limites 

da Sprint. Os itens do Backlog do Produto selecionados entregam uma função coerente, 

que pode ser o objetivo da Sprint. O objetivo da Sprint pode ser qualquer outro coerente 
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que faça o Time de Desenvolvimento trabalhar em conjunto em vez de em iniciativas 

separadas. 
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Capítulo 3  

3. Projeto e Recomendações 
 

3.1 – Caracterização da empresa 

 

A empresa de tradução iniciou as atividades em setembro de 2011. Um dos donos 

já havia tido experiência trabalhando para uma empresa concorrente e decidiu abrir sua 

própria empresa. A empresa tem duas unidades, uma em São Paulo e a outra no Rio de 

Janeiro. 

 Atualmente a empresa conta com uma estrutura organizacional distribuída de 

acordo com o organograma da figura 3. 

Figura 4: Organograma da empresa pesquisada. 
Fonte: Empresa pesquisada. 

 

O contato com a empresa para solicitar orçamento e verificar demais informações 

pode ser feita pelo site da empresa, canais de atendimento via telefone ou e-mail. Entre 

os serviços que são prestados através destes canais, pode-se enumerar: 

 

Tradução Simples: É a tradução não juramentada, podendo ser feita por qualquer 

tradutor, sendo conhecida também como Tradução Livre. É normalmente requisitada para 

tradução de livros, sites, etc. 
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Tradução Juramentada: Usualmente pedida para documentos legais, a 

Tradução Juramentada é aquela que tem fé pública e é realizada por tradutores 

concursados pelas Juntas Comerciais. Esse tipo de tradução é normalmente requerido para 

documentos em outro idioma que serão usados em processos de casamentos, validação 

de diplomas, processos, negociações estrangeiras, etc.  

Tradução Técnica: A tradução técnica é aquela contratada para manuais, 

trabalhos científicos e etc. Este serviço é requisitado principalmente para as áreas de 

medicina, engenharia, petróleo e gás e outras.  

Tradução Consecutiva: Serviços de tradução consecutiva para qualquer tipo de 

evento como reuniões, palestras, convenções, etc. O serviço é prestado em qualquer lugar 

do país e do mundo. 

Tradução Simultânea: Na interpretação simultânea, a tradução é feita com 

equipamentos próprios para este tipo de serviço, normalmente contratado em eventos em 

que a tradução não possa ser pausada.  

Revisão de Texto: A revisão de texto é requisitada para garantir mais qualidade 

aos trabalhos realizados pelo contratante.  

Transcrição de Áudio e Vídeo: A transcrição pode ser realizada em qualquer 

forma de registro, tanto analógico quanto digital.  

Legendagem de Vídeo: Na legendagem, é feito a sincronização do texto 

transcrito com o vídeo apresentado, podem ser feitos também na tradução do mesmo. 

 

A partir dos dados levantados com um dos sócios proprietários da empresa, 

verificou-se que a mesma utiliza o CRM VTIGER para a solução de negócios que é um 

software baseado em Open Source. Ele também é utilizado para gestão de vendas, 

oferecendo ferramentas de organização e otimização, sendo indicado para 

microempresas. 

O VTiger é altamente customizável, custando 12 dólares por usuário. Além disso, 

a empresa recebe um usuário com poderes de administrador, que é quem executa as 

customizações. O sistema oferece 99% de disponibilidade com constantes atualizações e 

lançamentos de novas funcionalidades. As atualizações são sempre feitas no último 

sábado de cada mês. O VTiger também garante backup automático de todos os dados na 

própria nuvem (em seus servidores). 
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O CRM faz a gestão de todos os projetos da empresa, organizações, contatos nas 

organizações, relatórios de vendas, dados faturamento e reclamações. A empresa é 

totalmente dependente do CRM para a gestão da operação. 

Esta ferramenta também possibilita filtrar a visualização dos projetos, gerenciar 

as organizações clientes, identificar os contatos em cada organização, bem como listar 

todos os relatórios já abertos e em uso na empresa. Além disso, também podem ser 

adicionados diferentes relatórios, dependendo da necessidade da empresa. 

O VTiger é utilizado pela diretoria, comercial e produção da empresa para 

controlar o ciclo de vida de cada projeto de tradução. Cada tradução é chamada de AT no 

sistema. Ou seja, um pedido de orçamento nasce como uma AT no VTiger e se for 

aprovado, vai seguindo para os próximos passos do processo: passa para a produção, 

controle de qualidade, etc. 

Não há infraestrutura necessária para suportar o VTiger. Ele é armazenado nos 

servidores da empresa VTiger na Internet. A empresa garante 99% de disponibilidade, 

backup dos dados automaticamente e atualizações mensais. 

 

3.2 – Problemas levantados na pesquisa e entrevista 

 

Uma das etapas do trabalho foi a realização de uma pesquisa sobre a situação atual 

da empresa, no que diz respeito ao gerenciamento de soluções de TI. Com a pesquisa e 

entrevista, se nota que a empresa possui em sua carteira de clientes grandes empresas que 

se destacam em seus setores de atuação, o que torna evidente que a empresa pesquisada 

presta um bom serviço que tem proposto a fazer.  

Em um questionamento realizado junto ao sócio/proprietário, o CRM implantado 

pela empresa é utilizado para praticamente tudo, desde a emissão de relatórios gerenciais 

e gestão dos clientes. A escolha pelo produto VTiger é baseada na sua reputação 

internacional além de ser altamente customizável. Custa apenas 12 dólares por usuário e 

a empresa recebe um usuário com poderes de administrador, que é quem executa as 

customizações para sua empresa. O sistema oferece 99% de disponibilidade com 

constantes atualizações e lançamentos de novas funcionalidades. As atualizações são 

sempre feitas no último sábado de cada mês. O VTiger também garante backup 

automático de todos os dados na própria nuvem (em seus servidores). 
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Questionado sobre em quais níveis (Operacional, Analítico e Colaborativo) o 

CRM é utilizado, o retorno foi que o VTiger é utilizado pela diretoria, comercial e 

produção. Ele é usado para controlar o ciclo de vida de cada projeto de tradução. Cada 

tradução é chamada de AT no sistema. Ou seja, um pedido de orçamento nasce como uma 

AT no VTiger e se for aprovado, vai seguindo para os próximos passos do processo: passa 

para a produção, controle de qualidade, etc. 

Apesar de ser um sistema bastante completo, de acordo com o questionário, o 

CRM utilizado pela empresa ainda não atua em algumas áreas estratégicas, tais como: 

quando um cliente envia um documento para que seja feito um orçamento, é necessário 

contar as palavras do documento para envio do orçamento. Neste caso, o CRM poderia 

fazer a contagem das palavras e montar um orçamento automaticamente; além também 

de a empresa ainda não usar o portal da Internet destinado a cliente. 

 

3.3 – Desenvolvimento para o VTIGER 

 

Chama-se Product Backlog a lista de requisitos coletados junto ao cliente. Esta 

lista deve ser priorizada e entregue ao time de projeto SCRUM que irá estimar o custo do 

desenvolvimento das funcionalidades. 

O Product Backlog deve incluir todas as funcionalidades visíveis ao cliente e 

também os requisitos técnicos para poder desenvolver o produto, e em torno de dez dias 

de desenvolvimento esses itens deverão estar prontamente definidos para o seu 

desenvolvimento começar. As tarefas que tem mais prioridade e complexidade são 

quebradas em sub-tarefas para poderem ser estimadas e testadas. Pense no Product 

Backlog como uma WishList: uma lista de itens que queremos ter. 

O objetivo é implantar duas funcionalidades no VTIGER para otimização dos 

processos da empresa. O primeiro, está relacionado a Contagem Automática de Palavras 

e o segundo para gerar um orçamento automático através de uma base de dados, que será 

atualizada de tempos em tempos com os valores atualizados. 

Foi informado por um dos sócios proprietários da empresa, que para implantar 

estas funções estratégicas do CRM demanda investimento. São demandas de médio prazo 

e a empresa possui capital para isso, mas se trata de um projeto com pouco know-how. 

Entretanto, é possível melhorar algumas atividades importantes, que contribuem para a 

otimização de alguns pontos levantados. 
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Para a criação do Backlog com as funcionalidades levantadas, foi criada uma 

estrutura com nível de prioridade para o desenvolvimento das atividades. Para este 

trabalho, ficou definido que quanto maior o número de prioridade, menor prioridade ele 

tem (1 – prioridade máxima): 

 

Funcionalidade Prioridade 
Modelagem de dados 1 
Cadastro e gerenciamento de clientes 2 
Contagem Automática de Palavras 3 
Orçamento Automático 4 

 
Tabela 1: Criação da Backlog. 

 

3.4 – Projeto de desenvolvimento – Criação das Sprints  

 

Com o Product Backlog definido, passa-se agora para a estimativa de custos para 

o desenvolvimento das funcionalidades delimitadas.  

 

Funcionalidade Prioridade Custo-horas 
Modelagem de dados 1 80 
Cadastro e gerenciamento de clientes 2 40 
Contagem Automática de Palavras 3 260 
Orçamento Automático 4 240 

 
Tabela 2: Estimativa de Custos da Backlog. 

  

Com as funcionalidades delimitadas, passa-se para as sub tarefas com o intuito de 

otimizar a performance das atividades, descrito a seguir: 

 

Funcionalidade Prioridade Custo-horas 
Modelagem de dados 1  

Definição de dados 1.1 120 
Organização de tabelas 1.2 80 
Relacionamento 1.3 60 

Cadastro e gerenciamento de clientes 2  
Formulários 2.1 80 
Interação com cadastro na base de dados 2.2 60 
Visualização de Perfil 2.3 40 
Mudança de dados 2.4 120 
Relacionamento entre usuários 2.5 60 
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Contagem Automática de Palavras 3  
Análise de Requisitos 3.1 120 
Desenvolvimento 3.2 480 
Testes Integrados e Correções de bugs 3.3 240 
Aceite pelo usuário 3.4 120 
Arquitetura da funcionalidade 3.5 60 
Outras vantagens 3.6 80 

Orçamento Automático 4  
Arquitetura proposta da solução 4.1 24 

 
Tabela 3: Delimitação das Sprints. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.1. Modelagem de dados 

 
A modelagem de dados deve ser feita considerando dois bancos de dados (um do 

portal corporativo e outro do sistema de CRM). Uma interface fará atualização automática 

do banco do VTiger quando da atualização de algumas tabelas. 

 
3.4.1.1. Definição de dados 
 

A entrada de dados dar-se-á no portal corporativo e será armazenado no VTiger 

posteriormente através de uma interface entre os dois sistemas. Os dados serão todos 

armazenados primeiramente no banco de dados do portal corporativo e posteriormente, 

pela interface entre os sistemas, no banco de dados do VTiger. 

3.4.1.2. Organização de tabelas 
 

O banco de dados do portal corporativo (todas as tabelas) será uma cópia inicial 

do banco de dados do VTiger. À medida em que os dados forem sendo 

atualizados/alterados nas tabelas do banco de dados do portal corporativo, o mesmo fará 

atualizações (updates) nas tabelas do banco do VTiger através da interface entre os dois 

sistemas. 
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3.4.1.3. Relacionamento 
 

Os usuários e respectivas permissões em todas as tabelas de ambos os bancos 

serão os mesmos. Desta forma, garantimos que qualquer atualização (update) a ser feito 

através da interface será feito com sucesso 

 
3.4.2. Cadastro e gerenciamento de clientes 
 

O cadastro e gerenciamento de clientes será feito de duas formas: i) pelo cliente 

ou funcionários no portal da empresa no momento de solicitar um orçamento; ou ii) direto 

no VTIGER por funcionários. 

 

3.4.2.1. Formulários 
 

O formulário de solicitação de orçamentos no portal conterá bem menos 

campos/informações a serem preenchidas. Entretanto, fará escrita na mesma tabela de 

clientes existente no VTIGER. O formulário do VTIGER será mais completo e permitirá 

ao funcionário ter acesso a mais informações. 
 

3.4.2.2. Interação com cadastro na base de dados 
 

Qualquer alteração feita em qualquer campo de qualquer tabela de qualquer um 

dos bancos de dados (portal corporativo ou VTIGER), haverá uma atualização 

bidirecional utilizando a interface entre ambos os sistemas. 
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3.4.3. Contagem automática de palavras 

 

Atualmente alguns funcionários da empresa passam cerca de 50% do seu tempo 

semanal realizando contagem de palavras nos documentos originais recebidos dos 

clientes. Esta contagem é fundamental para garantir precisão e assertividade no 

orçamento. Para otimizar esta demanda, foi proposta a seguinte estrutura de atividades a 

serem desenvolvidas. 

 

3.4.3.1. Análise de requisitos 

 

É preciso que um analista de requisitos faça a conversão da demanda para que um 

desenvolvedor possa dar início aos trabalhos de desenvolvimento. Esta fase deve ter um 

custo aproximado de 120 horas de trabalho. 

 

3.4.3.2. Desenvolvimento 

 

Trata-se efetivamente da escrita do sistema. Esta fase deve demorar em torno de 

480 horas de trabalho e deve ser iniciada após a fase de análise de requisitos. 

Normalmente executada por 2 ou 3 desenvolvedores para um projeto deste tamanho. 

 

3.4.3.3. Testes Integrados e Correções de bugs 

 

Esta fase deve demorar 240 horas de trabalho. Normalmente, em projetos deste 

tamanho, executada por 2 analistas de testes e 1 desenvolvedor. 

 

3.4.3.4. Aceite pelo usuário 

 

Esta etapa deve custar de 120 horas de trabalho. Normalmente um analista de 

testes sênior juntamente com o gerente de projetos e o usuário final participam desta fase. 
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3.4.3.5. Arquitetura da funcionalidade 

 

O portal corporativo terá a inteligência de fazer a contagem e o VTiger precisará 

ter uma interface bidirecional configurada com o portal. No momento em que o 

funcionário fizer um upload do arquivo no portal, o mesmo fará a contagem e enviará ao 

VTiger que fará a armazenagem. 

 

3.4.3.6. Outras vantagens 

 

Assertividade e precisão, pois não existirá a possibilidade de erros humanos 

(manuais) de contagem de palavras; o cliente final (externo) poderá pedir um orçamento 

através do portal (site da empresa). 

 

3.4.4. Orçamento Automático 

 

Atualmente é necessário que o funcionário da empresa faça a contagem de 

palavras manualmente a partir do documento original enviado pelo cliente. É avaliado o 

prazo solicitado pelo cliente e é realizado o cálculo de acordo com o valor da lauda. 

 

3.4.4.1. Arquitetura proposta da solução 

 

No momento de realizar a contagem de palavras, o sistema perguntará ao usuário 

alguns dados como: informações pessoais (nome, telefone, etc.), prazo para a tradução, 

língua de origem e destino. Após o portal realizar a contagem das palavras, ele irá gerar 

um PDF com o orçamento pronto incluindo data, nome, língua de origem e destino, data 

de entrega e o custo do projeto para o cliente. O portal irá cadastrar o cliente 

automaticamente no VTiger. 

 

3.5 – Arquitetura do Sistema / Rede 

 

A arquitetura do sistema/rede funciona de forma prática, onde os computadores 

da empresa estão ligados a uma rede local conectada à internet através de um provedor e 



43 
 

fazem o link com o portal da empresa e o servidor VTIGER em nuvem, conforme figura 

4. 

O desafio para manter a operação da empresa consiste em: 

 

• manutenção da rede local e acesso à Internet;  

• atualização do CRM;  

• atualização do portal, para se adaptar as novas estratégias da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Arquitetura de Rede. 
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Capítulo 4  

4. Conclusão 
 

4.1 – Conclusões 

 

A mudança constante pela demanda de produtos e serviços do mercado, exige das 

empresas medidas rápidas de adequações para conseguir manter-se competitiva. Cada 

organização deve procurar entender os processos que envolvem o marketing de 

relacionamento e suas ferramentas para conseguir implantar e adequar ao máximo as 

necessidades e desejo do seu público alvo. 

A excelência na qualidade do atendimento, tem sido a grande busca das empresas, 

pois são os clientes que garantem o faturamento da empresa e proporcionam movimentar 

a economia e o desenvolvimento socioeconômico do país e das organizações. Quem 

consegue aliar qualidade no atendimento ao cliente com bons produtos e serviços, feitos 

sob medida para as necessidades do mercado, conseguem se sobressair. 

A empresa foco de pesquisa, sendo uma microempresa, presta serviços de 

traduções em diversas modalidades; têm duas unidades; iniciou suas atividades em 2011 

e possui uma boa carteira de clientes, com empresas nacionais e internacionais. Para 

atender aos clientes, dispõe dos seguintes canais de atendimento: site da empresa, telefone 

e e-mail. Por ser microempresa, ela possui uma gama variada de serviços, o que é um 

fator positivo e estratégico se for considerar seu porte. 

O CRM utilizado pela empresa é o VTIGER, um CRM baseado em Open Source, 

utilizado para diversas atividades como a gestão de vendas, projetos e relatórios 

gerenciais. A empresa é muito dependente deste CRM, que mesmo sendo recomendado 

para empresas do porte da empresa pesquisada, ainda não possui algumas funcionalidades 

importantes. 

 

4.2 – Sugestão para novos trabalhos 

 

A utilização do VTIGER por empresas de pequeno porte, apresenta-se como uma 

solução custo-benefício interessante. Mas, mesmo apresentando várias funcionalidades 

úteis, dependendo do ramo de atuação da empresa, é necessário realizar algumas 
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customizações. Para empresas que atuam no ramo de traduções simultâneas, como o caso 

da empresa pesquisada, é importante otimizar a produtividade dos funcionários e para 

atender o máximo de clientes possível, além de implantar a contagem de palavras de 

forma automática, e gerar orçamento em seguida, foi identificado que o envio de e-mail 

automático ao cliente contendo o orçamento pode ser considerado como uma fase 2 do 

projeto. 
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Apêndice A 
 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

Nome:       ________________________________________________________________ 

Idade: ____ Função na Empresa: ____________________________________________ 

Nome da Empresa: _______________________________________________________ 

 

1. Quais motivos levaram a empresa a adquirir o CRM utilizado? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. A empresa dispõe de recursos suficientes para o CRM funcionar? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. O CRM é utilizado em quais níveis na empresa (Operacional, Analítico e 

Colaborativo)? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Faça um desenho de infraestrutura para suportar as soluções 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Faça uma simulação de utilização  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Descreva as dificuldades encontradas no dia-a-dia da empresa na utilização do 

CRM. Detalhar algumas funções estratégicas que a empresa precisa ou necessita 

futuramente de lidar e o CRM não disponibiliza. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Estas dificuldades apontadas anteriormente são de curto, médio e longo prazos? 

A empresa dispõe de algum orçamento para isto? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


