
 

Resumo  

O presente trabalho foi desenvolvido no INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial e enquadra-se no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. 

A actividade levada a cabo pelo instituto e a emergência de técnicas de customer relationship 
management apoiam a necessidade de uma reflexão sobre a relação mantida actualmente com 
os clientes e o respectivo acompanhamento. 

Este relatório visa o processo de gestão de clientes e oportunidades no contexto do INEGI e 
tem como principais objectivos melhorar os processos inerentes a esta actividade e identificar 
linhas de desenvolvimento a adoptar a médio prazo.  

Desta forma, é abordado todo o processo de gestão de clientes e oportunidades no INEGI, 
tanto a nível operacional como a níveis organizacional e estrutural. Através da 
operacionalização de funções e de um levantamento exaustivo, efectua-se um enquadramento 
teórico e uma caracterização das práticas organizacionais que conduzem a uma posterior 
sistematização dos problemas sentidos. 

Apresentam-se soluções e alternativas aos procedimentos e à actual estrutura com o fim de 
introduzir melhorias significativas nos processos. As acções propostas passam pela 
centralização das actividades de gestão de clientes e oportunidades e a introdução de 
alterações pontuais ao nível operacional. 

As melhorias esperadas prendem-se essencialmente com o aumento da satisfação dos clientes 
decorrente de um acompanhamento mais eficaz e de uma utilização mais eficiente de recursos 
humanos e financeiros. 

 
Abstract  

This work was conducted at INEGI - Institute of Mechanical Engineering and Industrial 
Management and it is framed by the Integrated Master in Industrial Engineering and 
Management. 

The activity carried out by the Institute and the emergence of customer relationship 
management techniques support the need for an amendment on the current relationship with 
customers and their monitoring. 

This report tackles the process of managing customers and opportunities by the institution and 
it aims to improve the processes inherent to this activity and to identify areas for further 
development in the medium term.  

Thus, the whole process of managing customers and opportunities in INEGI is addressed at 
both operational and organizational levels. Through the operational execution of the related 
tasks and a comprehensive survey on the organization procedures it is possible to build a 
theoretical framework and characterize the current processes in order to systematize the 
problems experienced. 

Solutions and alternatives to the current procedures and organizational structure are presented 
with the goal of introducing significant improvements in processes. The proposed measures 
involve the centralization of the activities concerning the customers and opportunities 
management, but also the introduction of small amendments at an operational level. 

The expected improvements are mainly linked to an increase of customer satisfaction due to a 
more effective monitoring and a more efficient use of human and financial resources. 




