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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. 
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Customer Relationship Management Process Development in INEGI 

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. 
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1 Introdução 
O presente estágio curricular enquadra-se no Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e 
Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), tendo decorrido entre 
os meses de Fevereiro e Julho de 2008 no Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial (INEGI), na unidade de Inovação e Transferência de Tecnologia (UITT). O trabalho 
debruça-se sobre a temática da gestão da relação com os clientes e dos processos inerentes a 
esta actividade. 

Na Secção 1.1 apresenta-se de uma forma sucinta o INEGI, designadamente a natureza da sua 
actividade e os seus recursos humanos. O âmbito do trabalho é analisado na Secção 1.2 e a 
respectiva metodologia na Secção 1.3. Este capítulo termina com a descrição da estrutura do 
relatório (Secção 1.4). 

1.1 INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 

1.1.1 Apresentação da empresa 

O INEGI é uma instituição de interface entre a universidade e a indústria que realiza 
actividades de transferência de tecnologia e de inovação de base tecnológica, orientada para o 
desenvolvimento do tecido industrial. Surgiu em 1986 no seio do Departamento de 
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (DEMEGI) da FEUP.  

Mantém ainda hoje essa ligação insubstituível ao DEMEGI, que constitui uma das suas 
principais fontes de conhecimento e competências científicas e tecnológicas. Tem 
desenvolvido e consolidado uma posição de parceiro da indústria em projectos de Inovação, 
Desenvolvimento e Inovação (I&D+I), com cerca de 60% do seu volume de negócios 
proveniente actualmente de projectos de I&D+I e Consultoria contratados por empresas. Com 
a figura jurídica de Associação Privada sem Fins Lucrativos e com o estatuto de “Utilidade 
Pública” assume-se como um agente com responsabilidade no desenvolvimento do tecido 
empresarial nacional, contribuindo para o desenvolvimento e consolidação de um modelo 
competitivo baseado no conhecimento, densidade tecnológica dos produtos e processos e na 
inovação de base tecnológica. Participa activamente no desenvolvimento da indústria nacional 
nas áreas de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial através da investigação e 
desenvolvimento, transferência de tecnologia e formação. 

As principais vertentes de actuação do INEGI são: 

• Projectos de investigação que visam a criação de conhecimento e desenvolvimento 
tecnológico, tipicamente financiados por programas de apoio pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia e pela Comissão Europeia; 

• Projectos de I&D+I em parceria com empresas utilizando os programas de incentivo 
ao desenvolvimento da economia (tal como o Quadro de Referência Estratégico 
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Nacional (QREN), Sétimo Programa Quadro da União Europeia ou programas 
regionais); 

• Projectos de I&D+I financiados pelas empresas para o desenvolvimento de novos 
produtos, novos processos, modelos de negócio, consultoria tecnológica e prestação de 
serviços; 

• Consultoria científica e tecnológica nas áreas de engenharia e desenvolvimento de 
produtos, processos tecnológicos, energia, ambiente, gestão industrial e gestão da 
inovação; 

• Realização de acções de formação especializadas para empresas; 

• Participação em redes de cooperação no âmbito do Sistema Nacional e Europeu da 
Inovação; 

• Participação em Comissões Técnicas de Normalização; 

• Apoio à criação de empresas spin-off para exploração e desenvolvimento comercial de 
tecnologias desenvolvidas ou em desenvolvimento no instituto. 

1.1.2 Recursos humanos 

Colaboram actualmente no INEGI 190 pessoas: 125 colaboradores próprios e 65 quadros 
universitários. Salienta-se que apenas 16% dos colaboradores não têm formação superior (ver 
Figura 1).  

É ainda importante referir o papel de formador que o INEGI assume, associado à elevada 
percentagem de colaboradores jovens (Figura 2). Dado ser frequente recém-licenciados 
iniciarem a sua vida profissional no INEGI e posteriormente enveredarem por uma carreira na 
indústria, a rotatividade de colaboradores é muito elevada (cerca de 30%). Nos últimos anos 
tem-se feito um esforço para contrariar esta tendência e garantir carreiras mais longas. 

28%

19%37%

16%
Doutoramento

Mestrado/Especialização

Licenciatura/Bacharelato

Até ao nível do ensino Secundário

Figura 1 - Distribuição de colaboradores por grau de formação (Fonte:  INEGI, Relatório de 
Actividades e Contas 2007, 2008) 

Figura 2 - Distribuição em percentagem de colaboradores por idade (Fonte: INEGI, Relatório de 
Actividades e Contas 2007, 2008) 
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1.1.3 Estrutura organizacional  

A estrutura organizacional do INEGI tem evoluído nos últimos anos, passando de uma 
organização por unidades tecnológicas individuais e estanques (ver Figura 4) para uma 
organização por tipos de projectos e competências. A nível do organigrama, verificou-se 
assim o desaparecimento das unidades tecnológicas (CEFAD, CETERM, CETRIB, GEIN, 
LOME, UMN, CEMACOM, CETECOFF, CETECOP, UDEP). 

A nova estrutura organizacional é recente, sendo do tipo matricial e agregando a actividade do 
INEGI em apenas três pilares fundamentais: Investigação, Inovação e Transferência de 
Tecnologia, Consultoria e Serviços (ver Figura 3). O trabalho desenvolvido enquadra-se no 
pilar de Inovação e Transferência de Tecnologia (PITT). Apesar da divulgação desta 
estrutura, na realidade coexistem transversalmente aos três pilares apresentados as antigas 
unidades tecnológicas do INEGI. Na prática verifica-se que estas unidades tecnológicas 
(explicadas em maior detalhe no Capítulo 3) operam de forma transversal a um ou vários 
pilares.  

Figura 3 - Organigrama do INEGI (adaptado de INEGI, Relatório de Actividades e Contas 2007, 2008) 

Figura 4 - Organigrama do INEGI referente ao ano de 2003 (adaptado de INEGI, Relatório de 
Actividades e Contas 2003, 2004) 
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1.1.4 Unidade de Inovação e Transferência de Tecnologia 

A Unidade de Inovação e Transferência de Tecnologia (UITT) resulta da fusão das 
competências das antigas Unidade de Mercados e Negócios (UMN) e Unidade de 
Desenvolvimento de Produto (UDEP). Enquadra-se no PITT e opera fundamentalmente no 
desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, consultoria tecnológica e gestão da 
inovação. Pretende ser uma unidade integradora dos diferentes grupos de competências 
tecnológicas no desenvolvimento de processos e produtos. A interface com o mercado e a 
indústria é também assegurada por esta unidade, bem como a gestão de clientes e projectos.  

1.2 Apresentação do projecto de estágio 

A gestão de clientes é uma área que assume uma importância crescente num mercado cada 
vez mais competitivo. A manutenção de relações de longo prazo e uma abordagem mais 
customer-centered em oposição à típica product-centered são cada vez mais consideradas um 
desafio e um objectivo. Aprofundar o relacionamento com os clientes tornando mais sólidas 
as relações comerciais e explorar ao máximo o potencial de cada cliente em termos do valor 
que este pode acrescentar começam a ser preocupações centrais. A exigência dos clientes em 
termos do serviço prestado e da qualidade dos produtos oferecidos tem também aumentado, 
proporcionada por uma oferta cada vez mais vasta e por um volume de informação disponível 
muito elevado. 

Para além das mudanças de mentalidade e do ambiente competitivo, destaca-se a evolução a 
nível tecnológico. A internet e o desenvolvimento de novas tecnologias têm tornado viável o 
armazenamento e agregação de grandes quantidades de dados em tempo real e respectivo 
tratamento estatístico. A maturidade atingida pelas empresas na utilização de novas 
tecnologias associada à preocupação de gerir clientes da forma mais optimizada possível 
levou ao desenvolvimento de técnicas que permitem estudar padrões de comportamento e 
preferências de forma a ir de encontro às expectativas de cada cliente individualmente. 

Nas áreas de Inovação e Transferência de Tecnologia (ITT) e Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), a gestão da relação com os clientes e a personalização de produtos e 
serviços revelam-se ainda mais importantes na medida em que se procuram soluções únicas e 
feitas à medida de cada cliente. O tratamento personalizado e a prestação de um serviço de 
qualidade que abra portas para novos projectos são condições essenciais para assegurar não só 
a sobrevivência, mas também o tão desejado crescimento no longo prazo. A manutenção de 
um histórico de transacções que permita prever necessidades futuras e explorar oportunidades 
de negócio que de outra forma passariam despercebidas torna-se importante na retenção de 
clientes e no aumento de rentabilidade. O actual ambiente competitivo exige uma 
monitorização de oportunidades de negócio constante, especialmente em áreas de inovação 
cujo potencial é muito elevado. Todos estes factores apoiam a necessidade de as empresas se 
actualizarem tanto a nível tecnológico como a nível de práticas organizacionais. A 
manutenção de uma posição competitiva no mercado apenas é possível através de uma 
actualização constante e de um acompanhamento da evolução das melhores práticas, 
nomeadamente nas áreas associadas à gestão da relação com os clientes. 

Sendo um instituto em crescimento, focado na I&D e com um vasto histórico em projectos de 
ITT, o INEGI sente a necessidade de introduzir melhorias no processo de gestão de clientes 
que permitam colmatar algumas lacunas sentidas, tanto a nível operacional como 
organizacional. A nível operacional existe a necessidade de melhorar os processos da gestão 
da informação de clientes, as metodologias utilizadas actualmente e os procedimentos de 
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interface entre gestão de clientes e gestão de projectos. De forma a tornar a gestão de clientes 
mais eficiente, é necessário formalizar procedimentos de abordagem ao cliente e redefinir, 
documentar, testar e validar todo este processo. Com o objectivo de facilitar a disseminação 
de informação e conhecimento pela organização está actualmente a ser desenvolvida uma 
aplicação informática de suporte às operações de customer relationship management (CRM) 
que necessita de ser testada e implementada. A nível organizacional urge estudar a forma 
como as actividades de gestão de clientes e oportunidades se processam e avaliar possíveis 
alternativas. 

Em suma, pretende-se que seja melhorada a resposta e o acompanhamento efectuado ao 
cliente através da melhoria dos processos inerentes à actividade de gestão de clientes e 
oportunidades. O trabalho efectuado pretende: 

• Aumentar a eficiência dos processos através do desenvolvimento de metodologias e da 
alteração da estrutura de recursos e forma de financiamento de actividades de gestão 
de clientes e oportunidades; 

• Garantir uma resposta mais homogénea e de qualidade mais elevada e um melhor 
acompanhamento dos clientes, contribuindo para um aumento da sua satisfação; 

• Apoiar o desenvolvimento e implementação da aplicação informática de CRM de 
forma a contribuir para uma gestão mais eficiente e centralizada da informação. 

1.3 Metodologia 

A metodologia definida para abordagem ao problema proposto inclui as fases seguintes: 

• Estudo da instituição e da sua cultura (contextualização); 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Levantamento de procedimentos e metodologias em vigor na instituição; 

• Caracterização de problemas e necessidades; 

• Benchmarking com instituições homólogas; 

• Análise crítica sobre o processo de gestão de clientes. 

Numa fase inicial é necessário entender qual a dinâmica da organização, a sua cultura e as 
práticas em vigor, nomeadamente de gestão da relação com os clientes. O estudo do actual 
organigrama e a sua evolução ao longo dos últimos anos permite contextualizar as funções 
desempenhadas. Seguidamente, a metodologia de abordagem passa por um levantamento de 
procedimentos internos e externos. Pretende caracterizar-se os clientes da instituição e estudar 
e documentar os procedimentos em vigor no INEGI, tanto na UITT como nas outras unidades 
tecnológicas. Para este efeito será acompanhado o processo de gestão de oportunidades a 
nível operacional dentro da UITT (visitas a clientes, elaboração de propostas e participação 
em actividades relacionadas com a gestão de clientes) e efectuado um levantamento interno 
das necessidades, problemas e procedimentos desejáveis ao nível da gestão de clientes através 
de entrevistas a elementos da Direcção e de outras unidades. Pretende-se ainda que, 
paralelamente ao acompanhamento do processo de gestão de clientes, seja prestado apoio à 
implementação e personalização da aplicação informática de CRM que se encontra em fase de 
desenvolvimento. Espera-se também avaliar alternativas possíveis aos procedimentos 
existentes através de pesquisa bibliográfica e do estudo das práticas em vigor em instituições 
homólogas (benchmarking). 
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Este levantamento exaustivo possibilita uma análise crítica das práticas em vigor com o 
objectivo de se concluir acerca das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do 
processo em análise e apontar possíveis melhorias através do refinamento ou introdução de 
alterações nos procedimentos actuais.  

1.4 Estrutura do documento 

Este documento encontra-se estruturado da seguinte forma: 

• No Capítulo 1 é apresentada a empresa, o projecto de estágio, os seus principais 
objectivos e a metodologia de abordagem utilizada; 

• No Capítulo 2 são abordados temas teóricos relevantes para o desenvolvimento do 
trabalho efectuado no contexto do estágio curricular; 

• O Capítulo 3 pretende descrever com algum detalhe as práticas em vigor na 
organização relativas ao processo de gestão da relação com os clientes. São também 
abordados os principais problemas e efectuada uma análise às forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças (análise SWOT); 

• No Capítulo 4 é descrito o âmbito da intervenção pretendida decomposto em três eixos 
fundamentais; 

• No Capítulo 5 são detalhadas as acções de melhoria enquadradas em cada um dos 
eixos anteriormente definidos e descrita a sua implementação; 

• No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho efectuado e perspectivam-se 
desenvolvimentos futuros. 
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Introdução aos temas abordados 

Independentemente da dimensão ou área de actuação de uma empresa, os clientes são 
fundamentais para a existência de negócios. Criar, desenvolver e saber manter eficazmente 
uma relação que seja simultaneamente vantajosa para a empresa e para o cliente é um 
objectivo comum à grande maioria das organizações. Com o evoluir das relações comerciais, 
as interacções entre empresas e clientes têm sido objecto de estudo e consideradas de maior 
importância. A crescente complexidade das relações associadas a um mercado cada vez mais 
exigente e informado levou a que áreas ligadas à gestão de clientes e marketing tenham 
sofrido um grande impulso nas últimas décadas. Tipicamente, o objectivo de um vendedor 
consistia em angariar novos clientes: quer os que nunca compraram o produto, quer os da 
concorrência, levando a que a fidelização e retenção de clientes assumissem um papel 
marginal. Actualmente, e complementarmente a esta atitude, há não só a preocupação de 
atrair novos clientes mas também a de desenvolver relações com os clientes existentes e 
trabalhar na sua retenção.  

Empresas que ignoram a importância da satisfação e fidelização de clientes e os efeitos 
negativos do abandono são comparadas a um balde de água furado (Leaky Bucket Theory): 
apesar de se adicionar muita água ao topo do balde acaba por se perder mais por fugas que 
não se conseguem ver. É necessário não só optimizar processos e procedimentos de forma a 
aumentar a qualidade dos produtos e serviços e diminuir custos, mas também desenvolver o 
relacionamento com os clientes trabalhando na sua retenção e explorando ao máximo o 
proveito para ambas as partes. A engenharia de mercado surge assim ao lado da engenharia 
dos produtos com a finalidade de aumentar o valor para o cliente final e ao mesmo tempo para 
a empresa. Os conceitos de customer relationship management (CRM) e relationship 
marketing (RM) ganham relevância no panorama actual. 

Por outro lado, a globalização, as tecnologias da informação, o desenvolvimento tecnológico e 
um ambiente empresarial saturado e competitivo obrigam a que as empresas desenvolvam 
uma capacidade de adaptação a novas situações e sustentem a actividade reinventando as suas 
vantagens competitivas. Numa economia onde a única certeza é a incerteza, a única fonte 
duradoura de vantagem competitiva é o conhecimento (Nonaka, The Knowledge-Creating 
Company, 1991). A criação contínua de novo conhecimento e a sua rápida disseminação e 
incorporação em produtos e serviços contribuem decisivamente para sobrevivência das 
organizações. A gestão do conhecimento surge em resposta à preocupação com o 
conhecimento e a forma como este é criado, disseminado e utilizado. 

Nas secções seguintes descrevem-se conceitos fundamentais de customer relationship 
management (Secção 2.2), fidelização de clientes (Secção 2.3), marketing relacional (Secção 
2.4) e gestão do conhecimento (Secção 2.5). 
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2.2 Customer relationship management 

A relação existente entre as empresas e os clientes, apesar de não ser facilmente quantificável, 
possui sem dúvida grande valor para as organizações influenciando os seus resultados. Para 
além da importância dos bens tangíveis de uma empresa, tipicamente mais valorizados, os 
bens intangíveis emergem também como parte fundamental do seu valor de mercado. Estima-
-se que cerca de 70% deste valor esteja relacionado com o potencial de adquirir e reter 
clientes e outros stakeholders, com o valor da marca e com o capital humano (Srivastava, 
Shervani, & Fahey, 1999). 

A imagem perante o mercado é ditada pela capacidade da empresa se relacionar e satisfazer os 
clientes que visa atingir. Considerando o valor desta relação, estatisticamente é relevante 
referir: 

• De acordo com a lei de Pareto admite-se que 80% dos lucros são gerados por apenas 
20% dos clientes e que 80% dos custos provêm também de 20% dos clientes; 

• O custo de adquirir um novo de cliente é cerca de 5 a 10 vezes superior ao de manter 
um já existente (Stamos, 2002); 

• Um aumento de 5% na taxa de retenção de clientes pode traduzir-se num aumento de 
rentabilidade entre os 25% e os 95% (Reichheld & Sasser, 1990); 

• Um cliente insatisfeito conta a sua experiência a uma média de 8 a 10 pessoas (Gray & 
Byun, 2001). 

De facto, economicamente é muito mais interessante para uma empresa manter e aprofundar 
as relações com clientes já existentes do que canalizar recursos para a aquisição de novos 
(Reichheld, The Loyalty Effect, 1996): 

• O custo de aquisição de um cliente é amortizado ao longo do tempo, pelo que quanto 
mais longa for a relação entre este e a empresa, mais baixo o seu custo; 

• Clientes de longo prazo satisfeitos trazem publicidade gratuita e referências; 

• Manter um cliente satisfeito no longo prazo, através da prestação de um serviço que 
corresponda às suas expectativas, faz com que este seja menos sensível ao preço 
praticado e torna menos provável uma mudança para a concorrência; 

• A familiarização do cliente com a forma de trabalhar da empresa constitui também 
uma vantagem na medida em que é necessário menos esforço para “educar” o cliente.  

Estudos demonstram ainda que, ao longo do tempo, o lucro proveniente de referências, maior 
número de compras, redução de custos operacionais e predisposição para pagar mais por um 
determinado serviço é crescente (Figura 5): 
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Para além do aumento de rentabilidade resultante de uma abordagem mais centrada no cliente, 
a fidelização possibilita ainda o melhoramento dos processos internos e aumento da 
eficiência. Do ponto de vista do marketing, é extremamente vantajoso identificar os melhores 
clientes e estudar o seu comportamento de forma a direccionar campanhas e tirar partido de 
oportunidades de cross-selling. As vendas são melhoradas através da partilha de informação 
em tempo real entre múltiplos colaboradores e a satisfação e retenção dos clientes são 
facilitadas por uma resposta mais rápida, fiável e consistente.  

Segundo Peppers, Rogers, & Dorf (1999), as principais tarefas associadas à implementação de 
técnicas de customer relationship management são: 

• Identificar os clientes – conhecer os clientes com tanto detalhe quanto possível, os 
seus dados e interacções com a empresa ao longo do tempo; 

• Diferenciar os clientes – identificar quais os clientes mais valiosos e efectuar uma 
segmentação correcta; 

• Interagir com os clientes – gerir da melhor forma possível as interacções com os 
clientes, fazendo-o da forma mais eficiente possível; 

• Personalizar o serviço – moldar o serviço prestado de acordo com as diferentes 
necessidades e solicitações individuais. 

A focalização no cliente pode ser determinante num mercado cada vez mais competitivo e 
onde a optimização de procedimentos e processos são levadas ao extremo em praticamente 
todas as áreas possíveis.  

2.2.1 Definição 

De acordo com Swift (2001), customer relationship management é uma abordagem 
empresarial que procura compreender e influenciar o comportamento dos clientes através de 
uma comunicação efectiva de forma a melhorar os processos de aquisição, retenção, 
fidelização e a rentabilidade dos clientes. 

Em Hamilton (2001), CRM é definido como o processo de armazenar e analisar os dados 
provenientes de chamadas, centros de apoio ao cliente e compras, permitindo compreender 
melhor o comportamento dos clientes. Permite ainda distinguir diferentes segmentos de 
clientes e tratá-los de forma diferenciada. 

Figura 5 - Proveniência do lucro de um cliente ao longo dos anos (adaptado de Reichheld & Sasser, 1990)
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CRM envolve um conhecimento profundo sobre os clientes e o seu comportamento através da 
utilização de tecnologias de suporte que permitam uma gestão eficaz da informação. Pode 
dizer-se que CRM engloba os procedimentos necessários à retenção dos clientes e 
maximização do seu valor tendo como consequência a maximização dos lucros através de um 
estudo das interacções entre a empresa e o cliente em todas as suas vertentes. As medidas 
levadas a cabo no contexto da implementação e utilização do CRM envolvem actividades que 
visam identificar, segmentar, adquirir e reter clientes lucrativos e leais. Esta actividade centra-
-se nos clientes, no seu comportamento e nas formas de tornar as interacções mais lucrativas 
para todas as partes envolvidas. 

Em suma, CRM é assim uma filosofia de negócio que se baseia num conhecimento profundo 
dos clientes e que engloba metodologias e software com o objectivo de gerir o relacionamento 
com estes de uma forma organizada (Xu, Yen, Lin, & Chou, 2002). O CRM pretende abordar 
transversalmente todas as áreas respeitantes ao cliente (vendas, marketing, serviços de apoio, 
entre outros), integrando pessoas, processos e tecnologias. As aplicações de software 
utilizadas como suporte facilitam a captura, análise e disseminação de informação por todos 
aqueles que intervêm no contacto com o cliente.   

2.2.2 Categorias de CRM 

De acordo com Xu & Walton (2005) é possível distinguir entre quatro categorias de CRM que 
diferem em funcionalidades e complexidade, nomeadamente: 

• CRM Operacional – consiste nos meios que servem de suporte aos processos de front 
office, incluindo contacto com o cliente (vendas, marketing e serviços). Os dados 
relativos aos clientes são armazenados numa base de dados e toda a interacção com os 
clientes é detalhada e adicionada a um histórico para que exista informação 
actualizada e disponível quando necessário de forma a personalizar a relação com o 
cliente; 

• CRM Analítico – consiste na análise dos dados recolhidos através do CRM 
operacional de forma a segmentar clientes, estudar padrões de comportamento, 
determinar níveis de satisfação e identificar potenciais oportunidades de negócio. 
Estes dados são transformados em informação passível de ser utilizada para melhorar 
processos. Pretende-se que os dados recolhidos sejam úteis para apoiar decisões 
estratégicas e de marketing. Esta segmentação permite ainda oferecer ao cliente 
produtos e serviços que melhor se adaptam ao seu perfil; 

• CRM Colaborativo – tem como objectivo integrar a informação dos sistemas de CRM 
com a informação dos restantes sistemas de informação da organização. A informação 
integrada e acessível a toda a organização permite melhorar o serviço prestado ao 
cliente através da disponibilização de conhecimento e ferramentas transversalmente; 

• e-CRM – permite que a informação sobre os clientes esteja disponível em todos os 
pontos da organização internos e externos através da intranet e da internet, 
respectivamente.  

2.2.3 Características 

Segundo Xu, Yen, Lin, & Chou (2002) existem quatro características fundamentais do CRM a 
considerar: 
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• Salesforce automation – o CRM proporciona uma maior autonomia e produtividade da 
força de vendas ao tornar disponível a informação que estes necessitam de uma forma 
agregada: informação sobre o cliente, histórico de vendas e interacções com o cliente, 
encomendas, preços, promoções, descontos, entre outros;  

• Customer service and support – é possível com o CRM melhorar o serviço de apoio 
ao cliente e consequentemente diminuir a taxa de abandono através da monitorização e 
controlo das respostas deste serviço. O CRM torna ainda as respostas ao cliente mais 
eficientes na medida em que facilita a alocação dos recursos mais adequados de 
acordo com a área de solicitação; 

• Field service – possibilita uma comunicação rápida e eficiente entre quem se encontra 
no terreno e o serviço de apoio ao cliente de forma a satisfazer as necessidades 
individuais dos clientes. Os pedidos dos clientes são registados, monitorizados e 
acompanhados para assegurar a qualidade do serviço, alocando os recursos certos para 
cada problema. Nesta alocação a qualificação, disponibilidade, localização e outros 
factores são todos tomados em consideração; 

• Marketing automation – através da informação actualizada sobre hábitos de compra é 
possível um marketing mais eficaz que facilite o cross-selling e a aquisição de novos 
clientes. Combinando marketing intelligence, informações contidas em bases de dados 
e tecnologias de comunicação é possível satisfazer as necessidades individuais dos 
clientes e oferecer mais valor do que os concorrentes. 

2.2.4 Processo 

O processo associado ao CRM pretende atingir o balanço óptimo entre os investimentos e a 
satisfação do cliente de forma a maximizar o lucro. De acordo com Shaw (1999), este 
processo compreende: 

• Medir os inputs e os outputs relativos a receita, lucro e valor associados aos clientes; 

• Adquirir e actualizar continuamente o conhecimento sobre as necessidades, 
motivações e comportamento do cliente na relação com a empresa ao longo do tempo; 

• Utilizar o conhecimento adquirido sobre o cliente para melhorar continuamente a 
performance aprendendo com os sucessos e os fracassos; 

• Integrar as actividades de marketing, vendas e serviço ao cliente para o cumprimento 
de um objectivo comum; 

• Implementar sistemas adequados que permitam suportar a aquisição e partilha de 
informação bem como medir a eficácia do CRM; 

• Equilibrar constantemente os inputs do marketing, vendas e serviço ao cliente e as 
necessidades em mutação dos clientes com o objectivo de maximizar o lucro. 

2.2.5 Objectivos 

Uma visão interessante sobre os objectivos do CRM é descrita por Kim, Suh & Hwang 
(2003). Baseando a sua análise no balanced scorecard (BSC) de Kaplan & Norton (1996), os 
autores dividem os objectivos em quatro categorias, análogas às quatro perspectivas do BSC: 

• Perspectiva financeira – Customer value; 

• Perspectiva do cliente – Customer satisfaction; 
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• Perspectiva dos processos internos – Customer interaction; 

• Perspectiva de aprendizagem e crescimento – Customer knowledge. 

Os objectivos para cada uma destas perspectivas e as medidas que permitem o seu 
cumprimento resumem-se na Tabela 1. 

Tabela 1 - Perspectivas, objectivos e medidas do CRM 

Perspectiva Objectivo Medidas 

Customer value Fidelizar clientes e aumentar o lucro 

Aumento da taxa de retenção 

Aumento dos lucros 

Melhoria do serviço de apoio ao cliente 

Customer 
satisfaction 

Aumentar a satisfação dos clientes 
Aumento da qualidade do serviço prestado 

Criação de relações com os clientes 

Customer 
interaction 

Melhorar canais de comunicação e 
atingir a excelência operacional 

Resposta mais adequada às solicitações 
dos clientes 

Integração dos processos internos 

Melhoramento dos canais de comunicação 

Maximizar a eficiência e eficácia das 
operações 

Personalizar produtos e serviços 

Customer 
knowledge 

Entender os clientes e analisar a 
informação 

Reunião da informação relevante 

Análise de dados referentes a clientes 

Aquisição de novos clientes 

 

Fundamentalmente, de acordo com Bergeron (2002) pretende-se que com a implementação de 
um sistema de CRM seja possível: 

• Aumentar a satisfação do cliente através de um serviço de maior qualidade e mais 
personalizado; 

• Responder de uma forma mais coerente através da definição de objectivos ligados à 
satisfação dos clientes; 

• Aumentar o número de clientes e sua fidelização através da computorização dos 
processos ligados às relações da empresa com o cliente; 

• Melhorar a relação com o cliente criando espaço para novas oportunidades de 
negócio; 

• Segmentar clientes diferenciando os mais rentáveis; 

• Aumentar a eficiência oferecendo um serviço completo e homogéneo; 

• Diminuir custos; 

• Aceder a informação acerca das expectativas do mercado em tempo real. 
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Em suma, pode dizer-se que a implementação de uma filosofia centrada no cliente e mais 
concretamente de uma aplicação de CRM tem como objectivos uma diminuição de custos e 
um aumento de receitas e da satisfação global dos clientes. Estes objectivos são atingidos 
através de um conhecimento mais profundo sobre os clientes (perfis, comportamentos e 
potencial de contribuir para o lucro global da organização) e através da optimização dos 
procedimentos internos decorrentes de uma melhor organização da informação e dos 
processos. 

2.2.6 Vantagens 

A concretização dos objectivos anteriormente descritos, segundo Swift (2001), traduz-se em: 

• Redução de custos na aquisição de clientes proporcionada por redução de custos com 
marketing, acompanhamento do cliente, serviços, contactos, etc; 

• Necessidade de angariar menos clientes uma vez que é aumentada a taxa de retenção 
dos clientes actuais e explorada a relação com estes; 

• Redução do custo das vendas através de redução de custos com publicidade e outras 
actividades de marketing, uma vez que com o evoluir da relação com o cliente a 
empresa se familiariza com os gostos e preferências deste; 

• Aumento da rentabilidade dos clientes através do maior número de transacções, 
menores custos de transacção, up-selling, cross-selling e referências; 

• Aumento da lealdade e retenção de clientes uma vez que estes compram mais e com 
maior frequência; 

• Informação acerca da rentabilidade de cada cliente de forma a distinguir clientes 
lucrativos e não lucrativos e concentrar esforços na retenção dos clientes que 
acrescentam mais valor. 

2.3 Fidelização de clientes 

De entre as tácticas que permitem fidelizar clientes e aumentar o seu valor para a organização 
potenciadas pela utilização de uma ferramenta de CRM, Dyché (2001) destaca o cross-selling 
e up-selling, retenção de clientes, previsão comportamental, estudo de rentabilidade e de valor 
de clientes, optimização de canais de comunicação, personalização e event-based marketing, 
que se passam a descrever: 

• Cross-selling e up-selling – consiste em aumentar a rentabilidade de um cliente 
através da venda de produtos complementares (cross-selling) ou em fazer com que 
este compre produtos mais rentáveis em detrimento de outros (up-selling). Estas 
acções são bastante populares uma vez que, tal como se referiu na Secção 2.2, a venda 
de novos produtos aos mesmos clientes implica um custo bastante inferior ao de atrair 
novos clientes; 

• Retenção de clientes – considerando o impacto positivo que a retenção tem nas 
receitas torna-se importante para uma empresa perceber quais os clientes que 
abandonaram “a casa” e porquê. Uma vez identificadas as causas é possível trabalhar 
em iniciativas que incentivem a fidelização dos clientes; 

• Previsão comportamental – auxilia na determinação do comportamento esperado dos 
clientes. A construção de modelos e a aplicação de técnicas de data mining permitem, 
através do histórico de um cliente, prever acções futuras; 
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• Estudo de rentabilidade e de valor de clientes – a análise de informação detalhada 
sobre os clientes permite determinar quais os que acrescentam valor e que 
proporcionam maiores margens. Actualmente é comum atribuir classificações aos 
clientes baseadas no valor que estes têm para empresa. Estas classificações exigem, no 
entanto, uma análise estatística complexa e agregação de grandes quantidades de 
dados de forma a minimizar o risco de classificações incorrectas que levem a medidas 
erradas; 

• Optimização de canais de comunicação – consiste em perceber quais os canais de 
comunicação mais adequados a cada cliente e proporcionar diferentes abordagens 
consoante as suas necessidades; 

• Personalização – consiste na capacidade de personalizar a comunicação com o cliente 
com base no conhecimento que deste existe. A manutenção de um histórico de 
interacções é fundamental para a personalização do serviço prestado e contribui para 
diminuir a propensão a mudar para a concorrência; 

• Event-based marketing – consiste em utilizar certos eventos para despoletar uma acção 
de marketing. Esta atitude reactiva permite direccionar o marketing de uma forma 
mais eficaz contribuindo para o aumento de vendas. 

2.4 Marketing relacional 

O conceito de CRM está fortemente relacionado com o conceito de marketing relacional 
(relationship marketing). Marketing relacional envolve criar, manter e valorizar relações 
fortes e a longo prazo com clientes e outros stakeholders (Kotler, Armstrong, Saunders, & 
Wong, 2001). 

Sendo o CRM o processo que permite identificar clientes, adquirir conhecimento sobre estes, 
desenvolver relações e moldar a percepção que o cliente tem da organização (Srivastava, 
Shervani, & Fahey, 1999), o marketing relacional situa-se entre criar conhecimento sobre o 
cliente e moldar as suas percepções (Zinkhan, 2002). O foco do marketing está a evoluir de 
situações de transacções únicas para a construção de relações de longo prazo, em que o 
objectivo é a satisfação do cliente num período longo de tempo contribuindo para a sua 
fidelização. Este conceito é atractivo para as organizações uma vez que o estabelecimento de 
uma relação de longo prazo com um cliente é aparentemente mais eficiente do que as trocas 
comerciais isoladas e sem relação. Esta situação, vantajosa quer para o cliente quer para a 
empresa, em que ambos beneficiam da estabilidade criada, implica maior valor gerado nas 
transacções comerciais. 

Os princípios chave do marketing relacional são que todos os clientes são considerados 
unidades individuais, que as actividades de uma empresa são predominantemente 
direccionadas para os clientes já existentes, que a implementação se baseia nas interacções e 
diálogos e que a empresa tenta obter lucro através da diminuição das taxas de abandono dos 
clientes e do reforço das relações com estes (Ndubisi, 2007). 

2.4.1 Níveis de relacionamento 

De acordo com Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong (2001), existem cinco níveis de 
relacionamento que uma empresa pode ter com os seus clientes: 

• Basic – o colaborador que vende o produto não efectua qualquer tipo de 
acompanhamento; 



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

15 

• Reactive – o colaborador que vende o produto encoraja o cliente a ligar sempre que 
tenha questões ou problemas; 

• Accountable – o colaborador que efectua a venda contacta o cliente pouco tempo 
depois para saber se o produto corresponde às expectativas criadas e para recolher 
possíveis sugestões que ajudem a empresa a melhorar continuamente o seu produto; 

• Proactive – o colaborador que efectua a venda ou outros colaboradores da empresa 
estabelecem contactos regulares com o cliente para recolher sugestões sobre o produto 
ou sobre outros que pudessem ser úteis; 

• Partnership – a empresa trabalha de forma contínua com os clientes para descobrir 
formas de criar mais valor. 

A relação da empresa com o cliente depende das margens praticadas. Naturalmente que a 
margens mais altas corresponde uma relação mais próxima. 

2.4.2 Estabelecimento de um programa de marketing relacional 

Os principais passos para o estabelecimento de um programa de marketing relacional numa 
empresa, segundo Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong (2001), são: 

• Identificar os clientes chave que merecem uma gestão mais cuidada da sua relação – 
escolher os melhores ou maiores clientes ou aqueles que possuam crescimento 
potencial ou excepcional; 

• Destacar um gestor de relação com o cliente para cada cliente chave – o colaborador 
destacado para gerir o cliente deverá ter formação específica e características com as 
quais o cliente se identifique; 

• Elaborar uma job description clara para os gestores de relação com os clientes – 
descrever detalhadamente os mecanismos de reporte, objectivos, responsabilidades e 
critérios de avaliação. Atribuir aos gestores de cliente apenas alguns clientes para 
gerir; 

• Desenvolvimento (por parte do gestor de clientes) de um plano anual das relações com 
os seus clientes – nestes planos deverão estar incluídos os objectivos, estratégias, 
acções específicas e recursos necessários; 

• Destacar um gestor global para supervisão dos gestor de clientes – este colaborador 
deverá desenvolver as job descriptions, critérios de avaliação e os recursos de suporte 
que permitam aumentar a eficácia dos gestores de clientes. 

2.5 Gestão do conhecimento 

Relacionada com a gestão da relação com os clientes está também a gestão do conhecimento, 
que engloba as práticas de identificação, armazenamento, criação, distribuição e utilização de 
conhecimento. Num mercado em alteração constante, onde as tecnologias proliferam, os 
concorrentes se multiplicam e os produtos se tornam obsoletos praticamente da noite para o 
dia, as empresas de sucesso são aquelas que criam conhecimento e o disseminam 
transversalmente pela organização e rapidamente o incluem em novas tecnologias e produtos 
(Nonaka, The Knowledge-Creating Company, 1991). A capacidade de criar e utilizar 
conhecimento é a fonte mais importante de vantagem competitiva sustentada de uma empresa 
(Nonaka, Toyama, & Konno, 2000). 
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A gestão do conhecimento consiste em aplicar selectivamente conhecimento de experiências e 
decisões passadas em actividades de decisão presentes e futuras com o objectivo de melhorar 
a eficácia da organização (Jennex, 2006). 

2.5.1 Dimensões do conhecimento 

De acordo com Bellinger, Castro, & Mills (2004), o conteúdo da mente humana pode ser 
classificado nas seguintes categorias: 

• Dados – símbolos que utilizados fora do contexto são desprovidos de significado. 
Podem existir em qualquer forma, utilizável ou não;  

• Informação – dados aos quais foi dado algum significado; 

• Conhecimento – conjunto de informação que se procura que seja útil; 

• Compreensão – processo que permite criar novo conhecimento através do 
conhecimento previamente adquirido. A diferença entre a compreensão e o 
conhecimento é a mesma entre aprender e memorizar. A compreensão permite utilizar 
o conhecimento em novas acções; 

• Sabedoria – resulta de todas as dimensões anteriores de conhecimento e ainda de 
outras características humanas, tais como a moral e a ética. Processo pelo qual é 
possível discernir entre o certo e o errado. 

Na dimensão do conhecimento podem diferenciar-se duas formas: conhecimento explícito e 
tácito. As definições mais aceites de conhecimento explícito e tácito são as reformuladas por 
Ikujiro Nonaka (1991) através das definições originais da autoria de Polanyi (1966): 

• Conhecimento explícito – conhecimento que o indivíduo retém explícita e 
conscientemente e é capaz de comunicar aos outros. Este conhecimento é codificável e 
transmissível; 

• Conhecimento tácito – conhecimento subconsciente e internalizado. O indivíduo pode 
não ter consciência que possui este conhecimento e pode não saber ao certo como o 
utiliza. 

O que diferencia estes dois tipos de conhecimento é a possibilidade de ser transmitido a outros 
indivíduos e a maior ou menor dificuldade de codificação e transmissão do mesmo. 

2.5.2 Modelo SECI 

Da autoria de Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi (1995), o modelo seguinte descreve o 
processo de criação de conhecimento através de quatro fases, partindo do pressuposto que o 
conhecimento é criado através de sucessivas conversões entre conhecimento explícito e tácito 
(Figura 6).  
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da relação com os clientes, as lacunas existentes nesta área e a forma de resolver os problemas 
existentes. Relativamente à gestão do conhecimento, o desenvolvimento de novos produtos e 
tecnologias é uma área em que o know-how é crucial e difícil de reter. Ele existe tacitamente 
pela organização mas é difícil de transformar em conhecimento explícito e transmissível. 
Desta forma a gestão do conhecimento pode ser uma área com interesse em explorar no 
futuro.  
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3 Caracterização das práticas organizacionais 
Neste capítulo serão abordadas as práticas organizacionais em vigor através da caracterização 
dos clientes (Secção 3.1), levantamento de procedimentos e metodologias (Secção 3.2) e 
síntese dos principais problemas (Secção 3.3). Serão ainda apresentadas as acções de 
benchmarking promovidas (Secção 3.4) e efectuada uma análise das forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças do INEGI (Secção 3.5). 

3.1 Caracterização dos clientes 

As valências que o INEGI possui nas áreas científica e tecnológica permitem uma intervenção 
abrangente à maioria dos sectores industriais. As principais áreas de actuação são as 
relacionadas com a engenharia mecânica tais como a área automóvel, aeronáutica e espacial, 
bens de equipamento, energia, metalomecânica, transportes e indústria transformadora em 
geral. 

As áreas tecnológicas representadas no conjunto dos 30 maiores clientes são: 

• Desenvolvimento de novos processos de produção; 

• Desenvolvimento de novos produtos; 

• Desenvolvimento de bens de equipamento; 

• Energia eólica e desenvolvimento de novas tecnologias para produção de energia; 

• Consultoria em inovação e tecnologia. 

Os projectos desenvolvidos nestas áreas apresentam um elevado grau de exigência e risco e 
exigem uma sólida integração de conhecimentos e valências multidisciplinares. Na listagem 
dos 30 maiores clientes constam empresas como a Zollern & Comandita, ENEOP 2 – 
Exploração de Parques Eólicos, Bosch Termotecnologia S.A., SONAFI – Sociedade Nacional 
de Fundição Injectada, ENERCON GmbH, EFACEC Energia – Máquinas e Equipamentos 
Eléctricos S.A., REN – Rede Eléctrica Nacional SA, MARTIFER Energia – Equipamentos 
para Energia S.A., STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto S.A., FREZITE – 
Ferramentas de Corte S.A., Amorim Revestimentos S.A., entre outras (Relatório de 
Actividades e Contas 2007, 2008). É de salientar que cerca de 10% do total de clientes 
asseguram 80% da facturação do instituto o que é extremamente significativo (Figura 8). 
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3.2 Levantamento interno de procedimentos e metodologias em vigor 

3.2.1 Enquadramento na estrutura organizacional 

A actividade do INEGI está actualmente apoiada em três pilares fundamentais (ver Figura 3 
da Secção 1.1.3): 

• Investigação; 

• Inovação e Transferência de Tecnologia; 

• Consultoria e Serviços. 

Dada a natureza particular da actividade de Investigação, a gestão da relação com os clientes 
não assume uma importância relevante. O mesmo se passa com o pilar de Serviços e 
Consultoria, actividade que já se encontra consolidada e com um elevado grau de 
padronização. Pelo contrário, os projectos desenvolvidos ao abrigo do PITT exigem uma 
gestão de clientes mais cuidada. O presente estudo incide nas actividades aqui desenvolvidas. 

Embora a estrutura organizacional divulgada pela Direcção do INEGI seja a da Figura 3, a 
que se encontra actualmente implementada difere consideravelmente da anterior. Tendo sido 
alvo de algumas modificações ao longo dos anos, em que se migrou de uma estrutura onde 
estavam compartimentadas as áreas tecnológicas para uma estrutura que agrega tipos de 
projectos, a organização funciona com base numa estrutura matricial onde estão ainda 
claramente presentes as antigas unidades tecnológicas abrangendo de uma forma transversal 
os três pilares fundamentais do INEGI. Como algumas das unidades mais relevantes em 
termos tecnológicos e de expressão no volume de negócios global e que ainda estão 
visivelmente presentes no organigrama actual podem referir-se: 

• CETECOFF – Fundição e Novas Tecnologias; 

• CETERM – Energia e Ambiente; 

• GEIN – Gestão e Engenharia Industrial; 

• LOME – Óptica e Mecânica Experimental; 

• UAI – Automação Industrial; 

• UDEP – Desenvolvimento de Produto; 

• UMN – Mercados e Negócios; 

• UMEC – Materiais e Estrutura Compósitas. 

Figura 8 - Gráfico ABC de Clientes (Fonte: INEGI, Relatório de Actividades e Contas 2006, 2007) 
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clientes e elaboração de propostas quando solicitado. Na generalidade, estas actividades de 
apoio não são remuneradas. Dado estar incluída na UITT a antiga UMN, algumas solicitações 
de clientes são também encaminhadas para esta unidade. Em deslocações ao cliente por parte 
da equipa alocada existe uma tentativa de vender todas as competências do INEGI e de 
angariar projectos para todas as áreas de actuação. Esta situação não ocorre ao nível das 
outras unidades, principalmente devido à escassez de informação sobre projectos e valências 
globais. Todas as actividades relacionadas com a gestão da relação com os clientes e 
particularmente a prospecção e gestão de novas oportunidades são asseguradas e financiadas 
individualmente pelas unidades. Não existir financiamento específico para estas funções 
prejudica não só os resultados e a performance que é exigida às unidades mas também a 
colaboração entre elas. Se por um lado a gestão de oportunidades é financiada pela actividade 
operacional de cada unidade diminuindo as margens, por outro lado a cooperação sai também 
prejudicada uma vez que não é incentivada a procura de projectos conjuntos, estando cada 
unidade a trabalhar para os seus resultados. Dado que o investimento feito em termos de 
recursos humanos e financeiros para procura de novas oportunidades, elaboração de propostas 
e visitas a clientes não tem um retorno tangível directo, esta actividade não é por si só 
sustentável. Na UITT, o processo de gestão de clientes contempla seis fases distintas que 
englobam toda a interacção com o cliente desde o contacto inicial até à formalização de um 
contrato escrito (ver Figura 10). Designa-se por Oportunidade qualquer processo pendente 
que possa eventualmente resultar num projecto.  

Figura 10 - Processo actual de gestão de clientes e oportunidades 
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1. Contacto inicial 

Na generalidade dos casos o contacto inicial surge por iniciativa do cliente. Este contacto é 
normalmente direccionado a alguém específico da instituição e encaminhado para quem se 
pensa ser mais indicado para a gestão do cliente de acordo com a área da solicitação. Esta 
tarefa é desempenhada em conjunto com outras funções e de acordo com a disponibilidade da 
pessoa em causa, o que nem sempre garante uma resposta rápida ou o mesmo tratamento em 
situações idênticas.  

2. Identificação das necessidades 

Após o primeiro contacto e de acordo com a percepção da área da solicitação, é alocada uma 
equipa para deslocação ao cliente com o intuito de identificar as necessidades e 
constrangimentos do projecto e estruturar o problema em causa. Pretende-se determinar nesta 
fase se o projecto se enquadra na área de investigação (isto é, se não existem soluções no 
mercado nem conhecimento profundo sobre o assunto e se trata de uma área totalmente 
inovadora) ou na área de desenvolvimento (já existe conhecimento tecnológico prévio). Na 
área do desenvolvimento é também necessário averiguar se o cliente tem necessidades 
específicas ou se a solicitação pode ser satisfeita através do reencaminhamento para soluções 
existentes no mercado. O número de visitas ao cliente necessário até definir o âmbito do 
pedido varia com a complexidade do projecto bem como com o número de pessoas destacadas 
para esta tarefa. 

A identificação das necessidades do cliente torna possível efectuar uma análise mais concreta 
do problema em causa, nomeadamente: 

• O interesse do projecto; 

• O interesse do cliente; 

• A área do projecto; 

• A capacidade técnica disponível (a nível de recursos e conhecimento). 

Caso se entenda que o projecto ou o cliente são de interesse do INEGI e que é possível 
desenvolver o projecto pretendido é tomada a decisão de prosseguir com o processo. 

3. Análise técnica 

Após a definição do âmbito do projecto é necessário determinar quais as competências 
necessárias ao desenvolvimento do mesmo. É feita uma primeira abordagem à equipa técnica, 
que pode ser constituída internamente ou em colaboração com entidades externas (por 
exemplo colaboradores da FEUP). Pressupõe-se que a equipa técnica alocada acompanhe todo 
o desenvolvimento do projecto até este ser entregue ao cliente. No entanto, dada a elevada 
rotatividade de colaboradores, tal pressuposto nem sempre se verifica. A principal 
consequência deste facto é não haver o acompanhamento do cliente que seria desejável e a 
perda de eficiência decorrente da alteração da equipa. 

4. Elaboração da Proposta 

Caso seja viável o desenvolvimento do projecto a nível técnico, será necessário elaborar uma 
proposta escrita para envio ao cliente, formalizando o contrato. Nesta proposta constam 
normalmente: 

• O âmbito do projecto e principais objectivos; 

• A equipa de trabalho a alocar ao projecto; 
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• A calendarização das principais actividades (normalmente esquematizada através de 
um diagrama de Gantt); 

• Os deliverables esperados; 

• O orçamento; 

• Algum conteúdo técnico referente ao projecto;  

• Outros requerimentos contratuais que se verifiquem ser necessários, tal como a 
confidencialidade de alguns projectos. 

Algumas empresas, com o intuito de diminuir o risco associado a projectos de inovação, 
investigação e desenvolvimento, exigem planos de partilha de risco contratualizados. O que se 
pretende é garantir um maior envolvimento dos parceiros responsáveis pela inovação 
assegurado pela maior responsabilização destes pelo produto final. A partilha do risco envolve 
normalmente planos de pagamento dependentes dos resultados e fases do projecto, entrega do 
mesmo dentro dos prazos estipulados ou outros factores que influenciem o retorno do 
investimento. Quando exigidos, estes planos de partilha do risco (relativamente invulgares) 
são feitos à medida do cliente uma vez que não existe nenhuma indicação de como devem ser 
elaborados. 

A elaboração da proposta decorre num espaço temporal de sensivelmente 2 a 3 semanas após 
a identificação das necessidades do cliente, dependendo da complexidade do pedido e da 
disponibilidade do gestor de cliente. Esta tarefa é desempenhada pelo gestor de cliente 
auxiliado pela equipa técnica alocada ao projecto. 

5. Negociação 

Após entrega da proposta ao cliente, é estipulado um período de tempo para que este possa 
reflectir sobre a mesma. Poderão, neste período, ser negociadas modificações à proposta 
inicial e alterações ao âmbito do projecto de acordo com as necessidades do cliente.  

6. Decisão (fecho) 

O processo de gestão da oportunidade termina com a decisão do cliente de adjudicar ou não a 
proposta. Caso seja aceite, a responsabilidade do projecto e do cliente passa para um gestor de 
projecto entretanto designado. Caso não seja aceite, o projecto é abandonado, não sendo 
estudadas as causas de sucesso ou insucesso. 

Não existe neste momento algum processo formalizado de transferência da informação 
referente ao projecto do gestor de cliente para o gestor de projecto, uma vez que esta tarefa é 
tipicamente desempenhada pela mesma pessoa. No entanto, com a alteração desta situação a 
curto prazo, será eventualmente necessário separar estas funções pelo que devem ser 
documentados procedimentos que permitam uma troca eficiente de informação. 

3.2.3 Gestão da informação e sistema de informação (FORGEST) 

A disseminação da informação relativa a clientes e projectos constitui também um assunto 
crítico. Dado que a aplicação informática que serve de suporte à gestão de clientes e gestão de 
projectos não está completamente operacional, a disseminação da informação procede-se de 
uma forma informal, não sendo possível a qualquer momento obter informação actualizada 
relativa ao estado das oportunidades ou um histórico de interacções com um determinado 
cliente, especialmente se o cliente é de diferentes unidades. Os principais veículos de 
disseminação são as reuniões de directores que ocorrem com uma frequência mensal e 
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conversas informais. Esta falta de informação acessível torna a organização ainda mais 
dependente das pessoas que lidam directamente com os clientes, que actuam de uma forma 
extremamente autónoma sem necessidade de reportar as suas acções. Esta autonomia confere 
à organização uma maior flexibilidade e rapidez de resposta, mas gera algumas lacunas a 
nível de fluxos de informação dado não existir suporte informático que promova uma 
comunicação eficaz e fiável. 

O INEGI encontra-se a desenvolver um software (designado de FORGEST) de gestão de 
clientes personalizado e adaptado às suas necessidades particulares. Apesar de terem sido 
testados no passado outros softwares de gestão da relação com clientes pensou-se que esta 
fosse a solução que mais se adequaria à actividade própria de um instituto vocacionado para a 
investigação e baseado em projectos. O desenvolvimento deste sistema de informação de 
suporte às actividades de CRM encontra-se ainda numa fase relativamente precoce. Devido a 
uma má definição inicial de requisitos e especificações e de um envolvimento tardio neste 
processo de colaboradores que desempenham estas funções tem-se verificado uma 
derrapagem temporal que prejudica uma gestão eficaz de clientes. O FORGEST está a ser 
desenvolvido pela empresa FORDESI em colaboração com elementos do INEGI que prestam 
apoio na definição de requisitos e funcionalidades necessárias. Para além da gestão de 
clientes, pretende-se que este software integre todas as áreas da empresa de uma forma 
transversal, incluindo também os módulos de gestão de projecto integrados com a 
contabilidade. Este software não foi ainda completamente testado, limitando a sua utilização. 
As funcionalidades que seriam desejáveis não se encontram a funcionar em pleno, pelo que 
não é possível obter de momento qualquer tipo de informação estatística e retirar conclusões 
respectivas. Complementarmente ao FORGEST, recorre-se ferramentas da Microsoft para 
gestão de contactos e agenda (Microsoft Outlook 2007) e para planeamento e controlo 
(Microsoft Project 2007). 

3.2.4 Promoção e procura de oportunidades 

O grande volume de projectos em carteira leva a que o INEGI não sinta necessidade em 
promover-se ou atrair clientes através de acções de marketing muito agressivas, apostando 
principalmente nas notícias difundidas pela comunicação social e na prestação de um bom 
serviço e no consequente word of mouth como forma de divulgação. Apesar de esta estratégia 
assegurar actualmente uma carteira robusta de projectos e mesmo algum crescimento anual no 
volume de negócios, será necessário reflectir sobre a estratégia a longo prazo da organização e 
sobre a postura que o INEGI pretende ter perante o mercado no futuro. Existe a consciência 
de que o mercado alvo é um mercado com muito potencial e em que é possível crescer. A 
dimensão da organização, a dificuldade em recrutar mão-de-obra especializada e a 
consequente incapacidade de responder a todas as solicitações do mercado não têm no entanto 
permitido este crescimento. Relativamente às possibilidades de colaboração a nível 
internacional, não tem sido possível assegurar resposta a solicitações de elevado interesse 
estratégico devido, mais uma vez, à escassez de recursos humanos. É ainda de referir alguma 
falta de indicações formais sobre a estratégia a seguir na procura de oportunidades e sobre 
áreas prioritárias de intervenção. 

3.2.5 Recursos humanos 

Um dos maiores entraves ao crescimento prende-se com a escassez de mão-de-obra 
especializada. O INEGI sente bastante dificuldade não só em recrutar recém-licenciados como 
em reter os actuais quadros intermédios. Esta situação está relacionada com a incapacidade de 
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o instituto competir com o mercado a nível de salários e ainda com as perspectivas de 
progressão na carreira que podem ser consideradas pouco atractivas. 

A dificuldade de manutenção dos quadros intermédios e a rotatividade excessiva de 
colaboradores acarretam problemas ao nível da execução e do planeamento dos projectos. 
Surgem por vezes situações em que a equipa responsável de um projecto se altera várias 
vezes, com consequentes perdas de eficiência e um contributo negativo para a imagem do 
INEGI. O abandono da instituição por parte dos quadros intermédios faz ainda com que as 
equipas sejam cada vez menos experientes, perdendo-se o know-how resultante de projectos 
passados, situação agravada pela inexistência de repositórios de conhecimento. 

3.2.6 Avaliação de desempenho 

Encontra-se implementado um sistema de avaliação de desempenho que visa incentivar não 
só o bom desempenho individual como global. No entanto, as imposições ao nível de 
performance prejudicam por vezes o trabalho de cooperação entre as unidades, existindo 
alguma tendência para individualizar projectos. 

3.3 Levantamento de problemas e necessidades 

As entrevistas efectuadas a membros da Direcção e directores de unidade do INEGI revelaram 
as seguintes dificuldades nas tarefas relacionadas com a gestão da relação com os clientes:  

• Planeamento de projectos transversais – devido à falta de informação sobre recursos 
humanos e ocupação dos mesmos; 

• Financiamento de trabalhos internos – dificuldade em obter financiamento por 
serviços prestados internamente, nomeadamente relacionados com gestão de clientes e 
projectos; 

• Falta de informação sobre as valências – dificuldade em vender todas as competências 
do INEGI dada a ausência de informação sobre valências e projectos; 

• Cooperação e integração de competências – dificuldade de coordenação em projectos 
que envolvem várias unidades; 

• Feedback a clientes – dificuldade em dar feedback a clientes no espaço temporal que 
seria desejável; 

• Selecção de solicitações – falta de indicações formais sobre quais as solicitações que 
merecem resposta prioritária; 

• Procura de oportunidades – escassez de tempo para dedicar à procura de novas 
oportunidades, estabelecimento de novos contactos, presença em feiras da 
especialidade, entre outras. 

Os problemas levantados a um nível mais global podem dividir-se em três grandes áreas: 

• Recursos humanos 

o Escassez de mão-de-obra; 

o Rotatividade excessiva de colaboradores; 

o Impossibilidade de competir com o mercado em termos de salários; 

o Recursos insuficientes alocados à procura de novas oportunidades e negócios; 
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o Atrasos no feedback devido à escassez de recursos. 

• Processos internos e gestão da informação 

o Falta de ferramentas de suporte que integrem a informação dispersa; 

o Falta de informação actualizada; 

o Dificuldade em responder a algumas solicitações. 

• Integração de competências 

o Colaboração escassa entre unidades; 

o Dificuldade em vender projectos de unidades que não a própria; 

o Tendência a individualizar projectos. 

3.4 Benchmarking com instituições homólogas 

A pesquisa efectuada para este trabalho também promoveu, através de entrevistas presenciais, 
acções de benchmarking com instituições homólogas com o intuito de entender e comparar 
enquadramentos e procedimentos da gestão da relação com os clientes de diferentes 
organizações. 

Existe um claro trade-off entre as vantagens e desvantagens da integração de competências e 
centralização da gestão de clientes e a manutenção de unidades de trabalho por área 
tecnológica bem definidas e delimitadas. É necessário encontrar uma solução de compromisso 
entre a consistência do contacto com o cliente e a qualidade da resposta e a manutenção da 
capacidade técnica requerida neste tipo de actividade. Se por um lado a centralização das 
funções de gestão da relação com os clientes privilegia os projectos transversais e permite 
uma maior homogeneidade na resposta e uma maior centralização de informação, por outro 
lado a possível perda de capacidade técnica decorrente desta centralização pode prejudicar 
seriamente a imagem perante o cliente. O trabalho individual de acordo com a área 
tecnológica de actuação garante um maior foco nas competências de cada unidade e uma 
gestão menos burocrática e mais flexível. No entanto, as dificuldades sentidas na integração 
de valências, disseminação da informação e responsabilização por projectos transversais 
apoiam a necessidade de outro tipo de organização mais centralizada que garanta uma maior 
consistência, homogeneidade e qualidade de resposta. 

Ao nível operacional pôde constatar-se que os procedimentos e metodologias de gestão da 
relação com os clientes não se encontram ainda bem definidos e testados. Esta é uma 
preocupação relativamente recente e os problemas sentidos são semelhantes aos enfrentados 
pelo INEGI.  

3.5 Análise SWOT 

O levantamento efectuado permite sintetizar as principais forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças do INEGI e a sua influência no processo de gestão da relação com os clientes para 
que seja possível definir posteriormente um plano de melhorias. 

Forças: 

• Elevada qualificação dos recursos humanos actuais – os actuais quadros evidenciam 
uma força de trabalho altamente qualificada; 
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• Imagem consolidada, credibilidade e forte ligação à indústria – o histórico de 
interacções com a indústria permitiu construir ao longo do tempo uma imagem sólida 
e credível; 

• Imagem consolidada de colaboradores sénior – a presença de colaboradores sénior nos 
quadros da instituição é um elemento fundamental na construção da imagem e 
angariação de projectos; 

• Dinamismo de áreas como a energia e aeroespacial – aposta em áreas com elevado 
potencial de desenvolvimento. 

Fraquezas: 

• Rotatividade excessiva dos colaboradores – constante mudança nas equipas prejudica 
o planeamento, execução e qualidade dos projectos; 

• Dificuldade em captar e manter quadros – políticas salariais e perspectivas de 
progressão na carreira prejudicam a captação e manutenção de colaboradores; 

• Dificuldade em integrar conhecimento e valências dispersas – integração de recursos 
em projectos transversais pouco eficiente; 

• Inexistência de um repositório que permita armazenar e gerir o conhecimento – know-
-how adquirido em projectos e experiências anteriores não é retido na organização; 

• Falta de foco – definição pouco clara das áreas prioritárias de intervenção; 

• Dificuldade de resposta às solicitações do mercado – dificuldade em responder a todas 
as solicitações no timing desejável devido à escassez de recursos; 

• Falta de informação centralizada e de um sistema de informação operacional – a não 
existência de um sistema de informação operacional torna crítica a falta de informação 
e dificulta a gestão de clientes, projectos e oportunidades. 

Oportunidades: 

• Importância crescente da I&D+I no contexto industrial – crescente valorização das 
iniciativas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação; 

• Projectos no âmbito do QREN – sistema de incentivos a projectos de inovação; 

• Projectos e parcerias internacionais – solicitações para parcerias internacionais; 

• Ligação privilegiada à FEUP e seus colaboradores – possibilidade de recorrer a 
colaboradores da FEUP especializados para participação em projectos; 

• Elevado potencial de algumas áreas: energias renováveis, desenvolvimento 
sustentável, certificação energética; 

• Integração com outros institutos de valências complementares – possibilidade de 
integração a longo prazo com institutos homólogos e de valências complementares; 

• Sinergias associadas às actuais condições de trabalho; 

• Desenvolvimento e implementação da aplicação informática. 

Ameaças: 

• Escassez de mão-de-obra qualificada – dificuldade em recrutar devido à escassez de 
mão-de-obra qualificada no mercado; 
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• Concorrência de outras instituições nacionais e internacionais – concorrência crescente 
de universidades e outras instituições nacionais e internacionais; 

• Dependência de projectos financiados e ciclos de investimento.  
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4 Âmbito da intervenção 
O plano definido pretende dar resposta a alguns dos problemas constatados anteriormente. A 
intervenção proposta aborda o nível operacional (onde existem procedimentos e metodologias 
que podem beneficiar de melhoramentos pontuais e alterações) mas também os níveis 
organizacional e estratégico, pois parece ser vantajosa a alteração da actual estrutura de 
suporte à gestão da relação com os clientes. 

Desta forma, os três eixos de intervenção propostos no plano de melhorias são: 

• Eixo 1 – Reformulação da actual estrutura de gestão de clientes a nível organizacional 
(Secção 4.1); 

• Eixo 2 – Definição e validação do actual processo de gestão de clientes a nível 
operacional (Secção 4.2); 

• Eixo 3 – Reflexão sobre as políticas de gestão de recursos humanos (Secção 4.3). 

4.1 Eixo 1  

A presente estrutura de gestão de oportunidades e clientes apresenta algumas lacunas, 
nomeadamente ao nível da integração de competências, forma de financiamento desta 
actividade e planeamento de projectos transversais. Estas falhas condicionam não só a 
eficiência dos processos e a procura de oportunidades de interesse global, como também 
prejudicam a coerência da resposta. Desta forma, é necessária a introdução de alterações 
significativas na estrutura de suporte à gestão de clientes e oportunidades. As alterações 
desejáveis passam pela migração da actual estrutura dispersa para uma mais centralizada 
permitindo assim, entre outros benefícios, a concentração da informação relativa a todo este 
processo. A centralização desta actividade poderá também facilitar a comunicação e 
disseminação da informação tanto internamente como externamente e todo o processo 
beneficiará de aperfeiçoamentos decorrentes de maiores especialização e focalização da 
equipa afecta.  

Pensa-se que seja necessário modificar fundamentalmente a forma como toda esta actividade 
é financiada e a estrutura de recursos a ela alocados. O actual financiamento através dos 
projectos operacionais de cada unidade tecnológica prejudica a cooperação e o facto de a 
procura de novos projectos colidir com outras actividades operacionais impele a procura de 
novas oportunidades para uma posição marginal. A actual atitude reactiva da instituição 
relativamente à procura de novas oportunidades e exploração de novas áreas de negócio 
poderá constituir um entrave ao crescimento a médio prazo. A centralização da função de 
gestão de clientes poderá contribuir para uma alteração nesta atitude perante o mercado e 
potenciar o aumento do volume de negócios. 
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Na base desta proposta de alteração estrutural está a percepção de que a dispersão actual não 
favorece nem a imagem da instituição nem a eficiência dos processos e que a actividade de 
procura de novas oportunidades e negócios deve partir de uma estrutura central e não ser feita 
de uma forma estanque em cada unidade tecnológica. 

4.2 Eixo 2 

A nível operacional verifica-se que os procedimentos instituídos relativos à gestão de clientes 
e oportunidades diferem entre as diversas unidades tecnológicas, sendo por vezes inexistentes. 
Parece claro que, a nível das operações, a implementação de metodologias formais é 
fundamental para garantir uma resposta rápida e eficiente. Adicionalmente, e considerando o 
procedimento instituído na actual UITT (UDEP + UMN) e todos os processos relacionados 
com a procura e gestão de oportunidades, a introdução de algumas alterações pontuais poderá 
ser benéfica. Com o objectivo de optimizar processos será de interesse procurar alternativas à 
conduta actual de forma a colmatar algumas das lacunas referidas. Desta forma, propõe-se a 
sistematização do procedimento de gestão de oportunidades, posterior análise dos pontos 
críticos do processo e estudo de possíveis soluções. No conjunto destes pontos críticos 
deverão estar incluídos, entre outros, a aplicação informática em desenvolvimento e a 
sistematização da elaboração de propostas. 

4.3 Eixo 3 

Apesar de a gestão de recursos humanos não se encontrar totalmente no âmbito do trabalho, 
muitos dos problemas sentidos derivam desta área. De facto, a actual dificuldade em captar 
recém-licenciados e manter quadros intermédios surge como um problema sério, afectando a 
qualidade do trabalho desenvolvido e os compromissos assumidos com os clientes e pondo 
em causa o crescimento pretendido. As perdas de eficiência decorrentes da alteração de 
equipas em fases avançadas de projectos, os recursos materiais e imateriais consumidos na 
formação de novos colaboradores até que estes atinjam maturidade técnica suficiente para 
acrescentar valor e o know-how que se perde com a saída de um colaborador decorrem da 
elevada rotatividade na instituição. A escassez de mão-de-obra especializada nas áreas de 
engenharia agrava ainda mais o problema. Assim, o actual processo de recrutamento e 
selecção e as políticas salariais e de progressão na carreira deverão ser alvo de reflexão na 
tentativa de contrariar a actual escassez e a rotatividade de recursos humanos qualificados nas 
áreas de actuação do INEGI. 
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5 Acções de melhoria 
Neste capítulo abordam-se em maior detalhe as acções de melhoria relativas aos eixos de 
intervenção definidos no capítulo anterior. A Secção 5.1 apresenta a reestruturação proposta a 
nível organizacional, a Secção 5.2 aborda as melhorias a nível operacional e a Secção 5.3 
inclui breves considerações sobre a gestão de recursos humanos no INEGI. 

5.1 Gestão da relação com os clientes a nível organizacional 

5.1.1 Reestruturação proposta 

De forma a colmatar as lacunas apontadas torna-se necessário compreender o enquadramento 
da gestão da relação com os clientes a um nível global. A resolução de problemas relativos 
aos processos de gestão de clientes passa por uma redefinição da actual estrutura de suporte 
desta actividade. 

Como foi referido anteriormente, a unidade denominada actualmente por UITT (anteriores 
UDEP e UMN) presta suporte às restantes unidades tecnológicas em desenvolvimento de 
produtos, transferência de tecnologia, projectos de engenharia industrial e gestão, gestão de 
projectos, candidaturas, gestão de clientes e gestão de oportunidades, entre outros (ver Figura 
11). A participação da UITT na actividade das restantes unidades é variável: maior no caso de 
unidades como a UMEC ou o CETECOFF e residual no caso particular do CETERM. 

 

 

 

 

 

 

 

À data de elaboração deste relatório, encontram-se afectos à actividade da UITT um director e 
doze colaboradores, dos quais nove (75%) se dedicam a actividades no âmbito da UDEP e 
três (25%) a actividades relacionadas com a UMN. Apesar das actividades desenvolvidas pela 
UDEP e UMN se enquadrarem em actividades de suporte às restantes unidades, estas diferem 
no seu conteúdo. Enquanto a UDEP se encontra vocacionada para projectos e 
desenvolvimento de produtos, a UMN desenvolve a sua actividade na área da gestão.  

Figura 11 - Enquadramento da actividade da UDEP e UMN no PITT 
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Considerando a área de gestão de clientes e oportunidades, os principais problemas resultantes 
desta agregação são:  

• Financiamento de actividades de gestão de oportunidades e clientes – neste momento 
estas actividades são suportadas financeiramente pelos restantes projectos da UITT, 
prejudicando a performance global da unidade; 

• Dificuldade em definir prioridades – a acumulação de funções faz com que as 
prioridades sejam pouco claras. 

Uma das consequências directas destes problemas é a marginalização da prospecção de novas 
oportunidades. Dado não existir financiamento para esta função e os recursos se encontrarem 
sobrecarregados com outras tarefas, a passagem desta actividade para segundo plano é 
automática dada a falta de motivação para a mesma. O modelo proposto passa por uma 
separação das actividades da UDEP e UMN (Figura 12). A gestão de clientes, gestão de 
oportunidades e elaboração de candidaturas, por serem funções de suporte fundamentais para 
a actividade global do PITT e para a existência de laboração, passariam a ter financiamento e 
recursos próprios. 

A equipa alocada à UMN será dividida em dois grupos: 

• Núcleo central – colaboradores com maior nível de responsabilidade na gestão de 
clientes e oportunidades, afectos em maior percentagem de tempo a esta função. Estes 
colaboradores serão responsáveis pelos processos inerentes a esta actividade; 

• Contribuintes – colaboradores das diversas unidades tecnológicas afectos apenas numa 
pequena percentagem do seu tempo às tarefas relacionadas com a gestão de clientes e 
oportunidades. A contribuição destes colaboradores será essencialmente ao nível 
técnico na sua área de especialidade.  

As principais funções e responsabilidades dos colaboradores afectos ao núcleo central são: 

• Prospecção de novas oportunidades de negócio; 

• Estudar áreas definidas como sendo de interesse estratégico; 

• Assegurar resposta às solicitações dos clientes; 

• Assegurar feedback sobre o decorrer dos processos; 

• Intermediar o contacto entre o INEGI e o cliente; 

Figura 12 - Separação de actividades UDEP / UMN 
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• Visitar clientes em resposta a solicitações; 

• Avaliar o risco potencial dos clientes com quem o INEGI colabora; 

• Alocar equipas (elementos contribuintes) a oportunidades para análises técnicas; 

• Elaborar propostas (contratos de prestação de serviços); 

• Elaborar candidaturas (projectos financiados, projectos no âmbito do QREN); 

• Negociar propostas com os clientes; 

• Alimentar uma base de dados de CRM mantendo a informação actualizada; 

• Transmitir informação relevante sobre as oportunidades aceites ao gestor de projecto. 

O núcleo central deverá ser constituído por dois colaboradores: um engenheiro júnior alocado 
a 100% a estas funções e um engenheiro sénior alocado a 50% prestando apoio em 
actividades que exijam mais experiência (funcionando também como elemento formador). 
Relativamente aos contribuintes de cada unidade, a sua função passa por auxiliar na 
elaboração de propostas (em projectos cuja complexidade técnica o justifique) e em efectuar 
análises técnicas de viabilidade ou de interesse de projectos, acompanhando a restante equipa 
em deslocações ao cliente, se necessário. Dado o actual volume de propostas e solicitações, 
esta contribuição é compatível com uma afectação de 10%. Desta forma, todo o processo deve 
ser acompanhado pela equipa de gestão de oportunidades e clientes: as solicitações do 
mercado devem ser encaminhadas para o núcleo central desta equipa procedendo-se a uma 
avaliação do interesse e viabilidade da proposta; as competências necessárias para o projecto e 
possibilidades de colaboração entre unidades são avaliadas, seguindo-se uma alocação de 
contribuintes para análise técnica conjunta; finalmente a proposta deve ser elaborada e 
negociada com o cliente. 

Os custos previstos para a mão-de-obra, resumidos na Tabela 2, são de 81.432 €: remuneração 
dos colaboradores de acordo com a respectiva percentagem de alocação e acréscimo de 27% 
para suportar encargos legais. 

Tabela 2 - Custos referentes à mão-de-obra alocada à gestão de oportunidades 

Afectação  Remun .mensal  Fac. mult.  Total anual 
Núcleo central 
Eng. Sénior  50%  2.800€  1,27    24.892 €  
Eng. Júnior  100%  1.500€  1,27    26.670 €  
Contribuintes 
CETECOFF  10%  2.800€  1,27      4.978 €  
CETERM  10%  2.800€  1,27      4.978 €  
LOME  10%  2.800€  1,27      4.978 €  
UAI  10%  2.800€  1,27      4.978 €  
UDEP  10%  2.800€  1,27      4.978 €  
UMEC  10%  2.800€  1,27      4.978 €  

Total   81.432 €  

 

Acrescem aos custos de mão-de-obra os custos de estrutura (utilização do espaço), de 
operação (deslocações e estadas, comunicações) e outros (consumíveis, fornecimentos e 
serviços externos). O montante total dos custos foi calculado com base em dados referentes ao 
ano de 2007. Estima-se que o custo associado à actividade de gestão de oportunidades e 
clientes seja de 112.932 € (Tabela 3). Dependendo do volume de candidaturas em curso 
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• Cenário 1 (pessimista) – considera-se que o volume de negócios angariado pela UITT 
é idêntico ao de 2007, antes da implementação das alterações propostas; 

• Cenário 2 (intermédio) – considera-se que 50% do volume de negócios do PITT é 
angariado pela unidade proposta; 

• Cenário 3 (optimista) – considera-se que a totalidade do volume de negócios relativo a 
projectos de Inovação e Transferência de Tecnologia é angariado pela unidade 
proposta, constituindo este cenário um objectivo a médio prazo. 

No estudo destes cenários serão utilizados valores referentes ao ano de 2007 e os custos 
anteriormente apresentados. Salienta-se que, pelo facto de os valores utilizados serem os de 
2007, os cenários apresentados são estáticos. Dada a evolução do volume de negócios do 
INEGI nos últimos anos e a presente estratégia de crescimento, esta proposta pode demonstrar 
maior utilidade num cenário de volume de projectos superior ao actual. 

Cenário 1 

O valor dos projectos angariados via UITT no ano de 2007 (projectos da unidade, projectos de 
outras unidades e projectos financiados) foi de 585.360,30€ (Tabela 4). 

Tabela 4 - Volume de negócios gerido pela UITT em 2007 por rubricas 

Rubrica  Valor 
UDEP + UMN    281.174,22 € 
Outras Unidades      76.647,52 € 
Proj. Financiados    227.538,56 € 

Total   585.360,30 € 

Neste modelo, os overheads referentes aos projectos são calculados sobre este montante e o 
valor dos overheads centrais é determinado com base no volume de negócios global de 
projectos de Inovação e Transferência de Tecnologia. Este montante foi apurado com base em 
dados do Relatório e Contas de 2007, correspondente a 2.511.663,00€ (58,1% do volume de 
negócios do INEGI). Resumem-se na Tabela 5 os cash-flows resultantes, com um saldo final 
de 20.872,81€ negativos. 

Tabela 5 - Proveitos e custos associados ao cenário 1 

Proveitos    
Overheads VN PITT          62.791,58 € 
Overheads Projectos         29.268,01 € 

Total         92.059,59 € 

Custos    
Remunerações          81.432,40 € 
Estrutura            7.000,00 € 
Operação          23.000,00 € 
Outros            1.500,00 € 

Total       112.932,40 € 

Saldo        ‐ 20.872,81 € 
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Cenário 2 

Considerando que 50% do volume de negócios actual no âmbito de projectos de Inovação e 
Transferência de Tecnologia é angariado pela unidade proposta (isto é, 1.255.831,50 €), os 
cash-flows previsionais são os apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Proveitos e custos associados ao cenário 2 

Proveitos    
Overheads VN ITT          62.791,58 € 
Overheads Projectos         62.791,58 € 

Total       125.583,15 € 

Custos    
Remunerações          81.432,40 € 
Estrutura            7.000,00 € 
Operação          23.000,00 € 
Outros            1.500,00 € 

Total       112.932,40 € 

Saldo          12.650,75 € 

 

O saldo final obtido no cenário proposto é de 12.650,75€. 

Cenário 3 

Considerando que a totalidade dos projectos no âmbito do PITT são angariados pela unidade 
proposta, os cash-flows resultantes resumem-se na Tabela 7. 

Tabela 7 - Proveitos e custos associados ao cenário 3 

Proveitos    
Overheads VN ITT          62.791,58 € 
Overheads Projectos       125.583,15 € 

Total       188.374,73 € 

Custos    
Remunerações          81.432,40 € 
Estrutura            7.000,00 € 
Operação          23.000,00 € 
Outros            1.500,00 € 

Total       112.932,40 € 

Saldo          75.442,33 € 

 

O saldo final obtido é de 75.442.33€. Este cenário constitui um objectivo a médio prazo, na 
medida em que se pretende que exista uma uniformização dos procedimentos relativos à 
gestão de clientes no âmbito do PITT. O saldo positivo resultante dos pressupostos deste 
cenário surge como uma margem para desvios, prémios de desempenho ou para uma possível 
contratação de outro elemento a tempo inteiro caso o volume de projectos de ITT o justifique. 
Poderá ainda ser estudada a hipótese de uma alteração nas percentagens de overheads. 



5.1.3 

Anal
globa

Do p
desen
dos 
traba
optim
de 2
vai p
de cu
peran

O va
activ
integ

5.1.4 

No m
relac
dispo
respo
atrav
unida
colab
atrav

•

•

•

•

Criação de

lisando o c
alidade pod

ponto de v
nvolvidos n
colaborador

alho conjun
mização de p
,5% dos ov

permitir a co
ustos. Os b
nte o merca

alor intangí
vidades de 
grado no PIT

Melhorias e

modelo pr
cionadas co
onibilidade 
osta e imag
vés da aloca
ades e do p
boradores d
vés da altera

 Instituir 

 Centraliz

 Facilitar 
externam

 Dotar a e

Figura 14 

e valor 

custo e o b
dem conside

vista das u
no âmbito d
res, custos 
to, melhori
processos). 

verheads as
oncentração
enefícios as

ado e o aum

ível criado 
gestão de 

TT. 

esperadas 

oposto, atr
om a gestã

e uma ma
gem perant
ação de um
pagamento 
de todas as 
ação organiz

uma atitude

zar a inform

a comun
mente; 

equipa de u

- Fluxos de v

De

benefício pa
erar-se os flu

unidades tec
do PITT est

de estrutu
a significat
Relativame
sociados à 

o de uma fun
ssociados a
ento da sati

poderá ju
clientes e 

ravés da a
ão de opor
aior respons
te o client

ma percentag
da remuner
áreas tecno
zacional pro

e mais proa

mação refere

nicação e 

uma maior c

valor associad

esenvolviment

ara cada un
uxos de val

cnológicas, 
ão associad

ura e custos
tiva da capa
ente ao cust
actividade 
nção tipicam

a esta altera
isfação dos 

stificar a i
oportunida

afectação d
rtunidades 
sabilização 
te, benefici
gem do tem
ração corre

ológicas. Em
oposta são:

ctiva na pro

ente ao proc

a circula

apacidade d

dos a uma ges

o do Processo

nidade tecn
or esquema

ao pagam
dos benefíci
s de opera
acidade de r
to / benefíci
de Inovaçã

mente centr
ação prendem
clientes. 

implementa
des transve

de um cola
e clientes, 
por este pr
ando toda 

mpo a esta t
espondente, 
m resumo, a

ocura de opo

cesso de ges

ção de in

de resposta;

stão de client

o de Gestão d

nológica e p
atizados na F

mento de 5%
ios tangívei
ção) e inta
resposta, lib
io para a org
ão e Transf
ral e uma im
m-se com a

ção de um
ersal às un

aborador a 
existe um

rocesso ass
a organiza

tarefa de co
é fomentad

as principai

ortunidades

stão de clien

nformação 

 

tes e oportuni

da Relação co

para o INE
Figura 14.  

% sobre o
s (remunera

angíveis (in
bertação de
ganização, a

ferência de 
mputação m
a melhoria 

m serviço d
nidades tecn

100% a 
ma maior g
sociada a u
ação. Adici
olaboradore
do o envolv
is melhorias

s de negócio

ntes e oport

tanto inte

idades centra

m os Clientes

39

EGI na sua

s projectos
ação de um
ncentivo ao
e recursos e
a libertação
Tecnologia
ais correcta
da imagem

de apoio às
nológicas e

actividades
garantia de
uma melhor
ionalmente,

es de outras
vimento de
s esperadas

o; 

tunidades; 

erna como

alizada 

s 

9 

a 

s 
m 
o 
e 
o 
a 
a 

m 

s 
e 

s 
e 
r 
, 
s 
e 
s 

o 



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

40 

• Dar maior prioridade a actividades de gestão de oportunidades; 

• Responsabilizar pelas interacções internas e externas; 

• Privilegiar a focalização e especialização nas tarefas associadas à gestão de clientes; 

• Optimizar o processo através do aperfeiçoamento das metodologias utilizadas; 

• Responder de uma forma mais coerente nas interacções com o cliente; 

• Construir uma imagem mais sólida e coerente perante o mercado; 

• Explorar áreas consideradas de maior interesse estratégico ou com maior potencial; 

• Libertar recursos actualmente alocados à gestão de clientes para tarefas de maior valor 
acrescentado. 

Relativamente ao financiamento desta actividade, deve ser assegurado pela unidade central, 
de forma a cobrir custos incorridos com propostas rejeitadas que de outra forma seriam 
imputados à UITT e a outras unidades. Esta forma de financiamento parece ser a mais 
adequada, dadas as imposições de performance. 

5.1.5 Implementação 

O modelo proposto foi apresentado à Direcção do INEGI com o objectivo de discutir a sua 
viabilidade e ponderar o custo, benefício e interesse associado a uma possível implementação. 

Apesar de algumas divergências relativamente aos procedimentos internos actualmente em 
vigor, a necessidade de separação das actividades da UDEP e UMN foi relativamente bem 
aceite. Adicionalmente, existe a consciência de que a actividade de prospecção de novas 
oportunidades é de interesse global e que a estrutura actual não proporciona as condições que 
seriam desejáveis para a prossecução desta tarefa, quer por motivos de indisponibilidade por 
parte dos colaboradores quer por falhas ao nível do financiamento da mesma. Esta estrutura 
poderá condicionar a exploração de áreas consideradas de interesse estratégico, o crescimento 
do volume de negócios e o aumento da margem praticada. No entanto, existem reservas 
relativamente a alguns pontos do modelo, nomeadamente ao financiamento proposto e à 
cooperação e receptividade de algumas unidades tecnológicas. Referiu-se anteriormente que a 
forma de funcionamento independente e vocacionada para a Investigação & Desenvolvimento 
de algumas unidades tecnológicas poderá ser um entrave à sua cooperação. A cedência de 
2,5% dos overheads referentes ao volume de negócios do pilar de Inovação e Transferência de 
Tecnologia por parte do INEGI Central foi encarada com relutância. A Direcção considera 
este valor excessivo e a sua cedência economicamente inviável a não ser que se verifique um 
acréscimo à percentagem de 10% actualmente em vigor ou uma alteração significativa na 
estrutura de custos. 

Independentemente da implementação ou não do modelo proposto a médio prazo, a discussão 
gerada representa um contributo importante para a reflexão sobre o processo de gestão de 
clientes e oportunidades através da sistematização do problema e da apresentação de 
alternativas. 
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5.2 Gestão da relação com os clientes a nível operacional 

A abordagem do problema a nível operacional inclui o estudo da actual metodologia de gestão 
de oportunidades utilizada na UITT e a proposta de alterações. Através do levantamento 
efectuado e da execução operacional das várias etapas e fases dos processos foi possível isolar 
algumas das dificuldades sentidas e propor acções de melhoria pontuais. 

5.2.1 Alterações propostas 

Apesar de testada e bem estruturada, a metodologia utilizada actualmente pode beneficiar de 
algumas alterações, nomeadamente a introdução de novas fases que até à data não são 
contempladas. Para além das fases actuais, devem estar procedimentalizadas: 

• Estudo prévio da empresa – o estudo prévio da empresa consiste na recolha de alguns 
dados relativos ao cliente, tais como a área de actuação, o mercado alvo e respectiva 
quota, os produtos ou serviços comercializados, o volume de negócios, o número de 
trabalhadores, os principais processos produtivos e a equipa de gestão. A recolha desta 
informação ajuda a entender o enquadramento da solicitação; 

• Análise de risco e interesse do cliente e do projecto – analisar o interesse e risco 
associados ao cliente através do estudo da sua situação financeira, área de negócio, 
potencial de crescimento ou de inovação. Deverá ainda ser avaliado o risco do 
projecto em causa para o INEGI, de forma a minorar os riscos para a instituição; 

• Feedback e lições aprendidas – no final do processo de gestão de oportunidades não é 
actualmente recolhido feedback dos clientes ou efectuado um registo de lições 
aprendidas. Poderá ser vantajoso para o INEGI o envio aos clientes de um breve 
questionário que permita medir a sua satisfação. Esta acção pode eventualmente 
expandir-se para a gestão de projectos, sendo crucial para a implementação de 
melhorias. Adicionalmente, propõe-se a alimentação de um registo interno dos 
motivos de sucesso e insucesso quer as propostas sejam ou não aceites. 

Considerando as alterações propostas à apresentada anteriormente, a nova metodologia a 
aplicar ao processo de gestão de clientes e oportunidades encontra-se esquematizada na 
Figura 15. 
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Figura 15 - Metodologia alternativa de gestão de clientes e oportunidades proposta 
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5.2.2 Pontos críticos 

Foram identificados os seguintes pontos críticos no processo estudado: 

1. Contacto inicial – a solicitação surge normalmente por parte do cliente e a resposta 
não é dada no timing que seria desejável; 

2. Alocação da equipa – dificuldade em alocar recursos no planeamento dos projectos 
dado não existir informação actualizada sobre a sua ocupação; 

3. Elaboração de propostas; 

4. Fecho da oportunidade – inexistência de um histórico de oportunidades e lições 
aprendidas, mecanismos de controlo do processo e procedimentos formalizados de 
passagem de informação do gestor de cliente para o gestor de projecto. 

Ponto 1 – Contacto inicial 

A atitude do INEGI perante o mercado é uma atitude mais reactiva do que proactiva. Por 
norma não são procuradas novas oportunidades ou exploradas áreas de negócio consideradas 
relevantes, surgindo as solicitações por iniciativa dos clientes. Adicionalmente, o feedback é 
por vezes lento. A causa deste problema poderá estar na estrutura de gestão de oportunidades 
e clientes insuficiente e desadequada. 

A reorganização da estrutura proposta no ponto anterior parece instituir uma atitude mais 
proactiva na procura de novas oportunidades. A alocação de recursos a esta actividade 
específica poderá ainda permitir uma maior disponibilidade e responsabilização pelos 
processos e consequente melhoria do tempo de resposta. 

Ponto 2 – Alocação da equipa 

Ao efectuar o planeamento de um projecto surgem dificuldades em obter informação sobre os 
recursos disponíveis e respectivas taxas de ocupação, sendo que estes dados apenas podem ser 
obtidos de forma informal. A dificuldade em alocar pessoas a projectos aquando do seu 
planeamento prende-se essencialmente com a falta de um sistema de informação operacional 
onde estejam compilados todos os dados relativos a recursos, projectos e oportunidades. A 
aplicação informática em desenvolvimento deverá dar resposta a esta necessidade através da 
integração de todos os projectos em curso de forma a fornecer informação sempre actualizada. 

Ponto 3 - Propostas 

A elaboração de propostas (contratos de prestação de serviços) é uma das tarefas que consome 
mais tempo e em que existem mais dificuldades. O estudo e documentação de modelos de 
colaboração entre empresas e a definição de templates aplicáveis em situações mais comuns 
podem permitir uma resposta mais rápida. Poderá ainda ser vantajosa a sistematização da 
elaboração de contratos de prestação de serviços através do desenvolvimento de uma 
aplicação informática para o efeito. 

Ponto 4 – Fecho da oportunidade 

Quando uma proposta é aceite ou rejeitada pelo cliente, o processo de gestão de oportunidades 
é dado por concluído. Não existe actualmente uma avaliação dos motivos de sucesso e 
insucesso da proposta ou é efectuada qualquer reflexão sobre o assunto. É claramente 
relevante a criação de um histórico de oportunidades e lições aprendidas que permita 
organizar a informação e utilizá-la em situações futuras. A implementação da aplicação de 
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CRM deverá dar resposta a esta necessidade. A definição de indicadores de desempenho que 
permitam controlar não só a qualidade dos processos, mas também os níveis de satisfação dos 
clientes deve ser levada a cabo. A interface entre a gestão de clientes e a gestão de projectos 
deverá também ser considerada, dada a necessidade de separar estas duas funções 
(actualmente desempenhadas pela mesma pessoa na grande maioria das situações). 

Acções de melhoria 

Em suma, as acções de melhoria a implementar ao nível operacional resumem-se a: 

• Definição de especificações e implementação da aplicação de CRM; 

• Estudo de possíveis modelos de colaboração e sua documentação; 

• Tentativa de sistematizar a elaboração de contratos de prestação de serviços; 

• Introdução de indicadores de desempenho (KPIs) que permitam avaliar a qualidade 
dos processos; 

• Definição e implementação de indicadores de satisfação do cliente; 

• Definição de procedimentos de interface gestor de cliente – gestor de projecto. 

Espera-se que com a implementação destas acções seja possível optimizar o processo de 
gestão de clientes e oportunidades, facilitando o acesso à informação e diminuindo o tempo de 
resposta ao cliente. 

5.2.3 Implementação 

Relativamente à implementação das medidas propostas para a área operacional, não foi 
possível no espaço de tempo em que decorreu o estágio curricular abordar todos os pontos 
referidos com o grau de profundidade que seria desejável. No entanto, trabalharam-se 
algumas áreas consideradas prioritárias e mais deficitárias, designadamente a aplicação 
informática de CRM, os modelos de colaboração e os indicadores de desempenho. 
Seguidamente detalham-se as acções realizadas para cada um destes pontos. 

Aplicação informática de CRM (Forgest) 

O actual estádio de desenvolvimento da aplicação informática FORGEST é um dos pontos 
que mais condiciona todo o processo de gestão de clientes e oportunidades. A inexistência de 
uma ferramenta operacional impede a organização da informação e a sua disseminação tendo 
um reflexo negativo no planeamento de projectos e organização de recursos. Desta forma, foi 
dada prioridade à definição de requisitos da aplicação informática de CRM, sua validação e 
teste da ferramenta. Neste contexto foi dada uma utilização normal à ferramenta com o 
objectivo de a testar e de efectuar o apuramento de erros e problemas da aplicação. 
Paralelamente, realizaram-se reuniões de frequência semanal em que foram discutidas as 
funcionalidades desejáveis e alterações a implementar na ferramenta em desenvolvimento. Os 
relatórios entregues à equipa da empresa encarregue do desenvolvimento do FORGEST 
focam dois pontos fundamentais: 

• Melhorias a efectuar na globalidade da aplicação para que esta reúna condições 
suficientes para uma utilização corrente por parte da equipa da UITT que trabalha nas 
áreas de gestão de clientes e gestão de projectos. Este relatório inclui um levantamento 
de erros da aplicação, sugestões a nível da usabilidade e algumas funcionalidades 
desejáveis; 
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• Características e funcionalidades a desenvolver na área do utilizador (relativas ao 
CRM) que facilitem a gestão de oportunidades. Este relatório inclui uma descrição 
detalhada de mapas, opções de pesquisa, calendários de actividades e tarefas a 
implementar na área pessoal do utilizador. 

No período em que decorreu o estágio curricular não se observou qualquer alteração no 
sistema de informação relativamente ao módulo de gestão de clientes.  

Modelos de colaboração e contratos de prestação de serviços 

A questão da elaboração dos contratos de prestação de serviços foi abordada através do estudo 
de modelos de colaboração e da sua aplicabilidade à actividade desenvolvida pelo INEGI. A 
natureza particular dos projectos de Inovação e Transferência de Tecnologia do instituto faz 
com que seja difícil a padronização de algumas cláusulas dos contratos de prestação de 
serviços. Especificamente, a questão da partilha de risco requerida por algumas empresas com 
quem o INEGI colabora é complexa, sendo necessário definir os indicadores de sucesso para 
cada caso específico, bem como a forma de os controlar. 

Com o fim de avaliar alternativas de propostas a aplicar efectuou-se um levantamento de 
modelos de colaboração, que se dividem em três grandes grupos:  

• Contratos de preço fixo – estes contratos requerem que o fornecedor de serviços 
cumpra o contrato e devolva o produto final pelo preço inicialmente acordado. O risco 
para o fornecedor de serviços neste tipo de contratos é relativamente elevado uma vez 
que no caso de derrapagens o preço acordado mantém-se. Estes contratos são 
adequados para produtos ou serviços cujo risco e a incerteza são controlados e sobre 
os quais já se possui conhecimento prévio em detalhe suficiente para evitar desvios 
significativos; 

• Contratos de reembolso do custo – neste tipo de contratos é efectuado o pagamento de 
todos os custos incorridos dentro de um limite pré-definido e acordado. Desta forma, o 
risco para o fornecedor de serviços é mínimo uma vez que apenas são requeridos os 
seus esforços para completar o contrato e que este não é responsabilizado pelo 
resultado final. Este contrato é utilizado para tarefas cuja incerteza associada não 
permite estimar o custo com exactidão e em que a tentativa de determinar um preço 
fixo implicaria inúmeros planos de contingência de forma a controlar as incógnitas do 
projecto; 

• Outros contratos – contratos em que são vendidas horas de trabalho ou material 
taxados unitariamente a um preço pré-definido. 

A escolha entre estes modelos prende-se com a natureza do projecto em causa e com o nível 
de detalhe em que é possível defini-lo. Em actividades cujo conteúdo, duração, especificações 
e condições estão claramente definidas e controladas são utilizados contratos de preço fixo, 
mais fáceis de administrar uma vez que os pagamentos ocorrem em fases determinadas ou 
com entrega de certos deliverables. Nos casos em que se torna complexo determinar o âmbito, 
a duração dos serviços a prestar ou as condições será mais vantajosa a aplicação de contratos 
de reembolso do custo em que os pagamentos são efectuados numa base horária, semanal ou 
mensal de acordo com as despesas incorridas. 

No âmbito dos modelos de colaboração foram ainda reunidos alguns templates de propostas 
aplicáveis em situações mais comuns (preço fixo simples, preço fixo com redeterminação, 
preço fixo com incentivos, horas de trabalho) e introduzidas novas cláusulas nos contratos que 
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não eram até então consideradas (rescisão e propriedade dos resultados). Um exemplo de um 
template de contrato de prestação de serviços encontra-se no Anexo A. 

Indicadores de desempenho 

A introdução de medidas de performance quantificáveis é extremamente benéfica do ponto de 
vista dos processos. Se por um lado a introdução de métricas elimina qualquer margem para 
ambiguidades na interpretação de objectivos estratégicos, por outro lado promove a melhoria 
contínua através de uma avaliação constante. Tal como nos processos produtivos, a qualidade 
nos serviços apenas melhora se for medida. 

Com base na bibliografia investigada e na percepção obtida através da operacionalização das 
funções associadas à gestão de clientes e oportunidades foram definidos alguns indicadores de 
desempenho que são relevantes para avaliar a qualidade dos processos. Estes indicadores 
foram divididos em indicadores de eficiência do processo interno de gestão de oportunidades 
e indicadores de imagem e qualidade do serviço prestado ao exterior e encontram-se 
resumidos na Tabela 8. Do primeiro grupo de indicadores fazem parte o número total de 
propostas entregues, a percentagem de aceitação, o número médio de visitas por proposta, o 
tempo de espera médio deste o primeiro contacto até ao fecho, entre outros. No segundo 
grupo medem-se as percentagens de clientes que solicitam novas colaborações, de novos 
clientes e de solicitações sem resposta. 
 

Tabela 8 - Indicadores de desempenho e respectiva fórmula de cálculo 

Indicador de desempenho  Fórmula de cálculo 
Eficiência do processo interno 

Número total de propostas entregues (#)  Nº total de propostas 

Percentagem de aceitação (%)  Nº de propostas aceites / Nº de propostas entregues 

Percentagem de valor aceite (%)  Valor aceite / Valor total proposto 

Valor total aceite (€)  Valor total aceite 

Valor médio aceite (€)  Valor total aceite / Nº de propostas aceites 

Valor total proposto (€)  Valor total proposto 

Valor médio proposto (€)  Valor total proposto / Nº total de propostas 

Tempo médio espera 1º contacto ‐ proposta (dias)  Tempo total de espera 1º contacto ‐ proposta / Nº total de propostas 

Tempo médio espera 1º contacto ‐ fecho (dias)  Tempo total de espera 1º contacto ‐ fecho / Nº total de propostas 

Número médio de visitas por proposta (#)  Nº total de visitas / Nº total de propostas 

Número médio de reformulações por proposta (#)  Nº total de reformulações / Nº total de propostas 

Valor mensal proposto por colaborador (€)  Valor total proposto / Nº de meses das oportunidades * Nº colab. 

Imagem e qualidade do serviço prestado ao exterior 

Percentagem de clientes que solicitaram novos projectos (%) Nº de clientes que solicitaram novos projectos / Nº total de clientes 

Percentagem de novos clientes (%)  Nº de novos clientes / Nº total de clientes 

Percentagem de solicitações sem resposta (%)  Nº de solicitações sem proposta / Nº de solicitações 

 

Adicionalmente, devem definir-se indicadores relativos ao nível de satisfação do cliente. Uma 
vez que a métrica utilizada para estes indicadores é menos objectiva, estes serão abordados no 
ponto seguinte (Satisfação do cliente). 

No sentido de apurar possíveis intervalos de valores aceitáveis para as medidas de 
desempenho definidas, levantaram-se e compilaram-se os dados referentes a todas as 
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propostas desde 2005 (ano a partir do qual existem registos das propostas elaboradas), de 
forma a avaliar a evolução do volume e valor das propostas e respectivas taxas de aceitação 
(ver Anexo B). Tentou-se ainda averiguar a existência de padrões através da segmentação das 
propostas por intervalo de valor e meses do ano. Uma vez que a janela temporal analisada é 
muito estreita, não foi possível obter dados relativos a todos os indicadores propostos e 
concluir acerca de tendências ou valores de referência para os indicadores considerados. Estes 
factos limitam a análise. Apesar disso, os valores obtidos para alguns dos indicadores para os 
anos de 2005, 2006 e 2007 encontram-se resumidos na Tabela 9. Estes dados poderão ser 
importantes para uma futura análise e fixação de metas. 
 

Tabela 9 - Valores referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007 para os indicadores de desempenho definidos 

Indicador de desempenho  2005  2006  2007 

Eficiência do processo interno          

Número total de propostas entregues  33  54  60 

Percentagem de aceitação  33%  41%  32% 

Percentagem de valor aceite  37%  57%  30% 

Valor total aceite    285.721 €        910.901 €         484.028 € 

Valor médio aceite      25.975 €          41.405 €           25.475 € 

Valor total proposto    781.317 €    1.602.325 €     1.620.900 € 

Valor médio proposto      23.676 €          29.673 €           27.015 € 

 

A inclusão dos indicadores de desempenho definidos na ferramenta FORGEST é fundamental 
para facilitar o acesso à informação e automatizar o seu cálculo. 

Satisfação do cliente 

Para que seja possível medir o nível de adequação do serviço prestado às expectativas do 
mercado e concluir acerca das características mais valorizadas pelos clientes propõe-se a 
introdução de indicadores de satisfação do cliente.  

É fundamental medir a percepção de valor do cliente e determinar se este sente que o valor 
recebido é compatível com o preço pago pelo produto ou serviço. Apesar de menos 
objectivos, estes indicadores podem ser úteis na avaliação da evolução dos níveis de 
satisfação ao longo de diferentes períodos. Desta forma, os indicadores de desempenho 
sugeridos visam medir dois pontos considerados fundamentais: 

• Características que acrescentam mais valor do ponto de vista dos clientes – identificar 
quais as características que são enaltecidas pelos clientes e pelas quais estão dispostos 
a pagar mais; 

• Qualidade do último serviço prestado pelo INEGI – medir a satisfação dos clientes 
utilizando a avaliação do último serviço prestado pelo instituto. 
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Os indicadores sugeridos para cada um destes pontos encontram-se resumidos na Tabela 10. 
No primeiro grupo de indicadores encontram-se detalhadas características valorizadas na 
relação com o INEGI, como por exemplo a qualidade, disponibilidade, preço, conhecimento 
técnico, confiança e reputação. No segundo grupo pretende quantificar-se o último serviço 
prestado em diferentes aspectos: qualidade, acompanhamento, cumprimento de prazos, entre 
outros. 

Tabela 10 - Indicadores de satisfação do cliente 

Indicadores 
Características valorizadas 
Qualidade dos produtos / serviços (1/5) 
Relação qualidade versus preço (1/5) 
Cumprimento dos prazos estabelecidos (1/5) 
Ética organizacional (1/5) 
Disponibilidade e rapidez de resposta (1/5) 
Acompanhamento do processo (1/5) 
Preço do produto / serviço (1/5) 
Conhecimento técnico (1/5) 
Localização geográfica (1/5) 
Histórico de transacções com a empresa (1/5) 
Confiança (1/5) 
Reputação (1/5) 
Classificação do último serviço prestado 
Qualidade do serviço / produto final (1/5) 
Relação qualidade versus preço (1/5) 
Correspondência às expectativas (1/5) 
Acompanhamento do processo (1/5) 
Disponibilidade da equipa (1/5) 
Capacidade técnica da equipa (1/5) 
Cumprimento de prazos (1/5) 
Nível global de satisfação (1/5) 
Voltaria a solicitar a colaboração do INEGI? (s/n) 

 

Sugere-se uma avaliação destas características (apresentadas na Tabela 10) numa escala de 1 a 
5, sendo: 

• 1 – muito mau / muito pouco importante; 

• 2 – mau / pouco importante; 

• 3 – razoável / moderadamente importante; 

• 4 – bom / bastante importante; 

• 5 – muito bom / muito importante; 

Interface gestão de clientes – gestão de projectos 

As actividades de gestão de clientes e gestão de projectos são tipicamente desempenhadas 
pela mesma pessoa, não existindo até à data a necessidade de formalizar o processo de 
transferência de informação na sequência da adjudicação de uma proposta. No entanto, a 
longo prazo e com um aumento do número de projectos em carteira, será inevitável a 
separação destas duas actividades para evitar conflitos de prioridades e favorecer a 
especialização. 
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Com a convicção de que as funções de gestão de clientes e gestão de projectos não devem ser 
desempenhadas pela mesma pessoa, foram também considerados os procedimentos de 
interface entre a gestão de clientes e a gestão de projectos através de um documento que visa 
aglutinar a informação mais relevante sobre as oportunidades aceites. 

Execução operacional 

No decorrer do estágio, e paralelamente à definição das melhorias propostas, foram 
operacionalizadas as funções relativas à gestão de clientes e oportunidades através de visitas a 
clientes, prospecção de novos projectos e elaboração de contratos de prestação de serviços. 
Foram acompanhadas visitas a clientes em diversas áreas de negócio tais como assistência ao 
ramo petrolífero, construção de stands, produção de máquinas de café, retalho de 
equipamentos de automação industrial, indústria siderúrgica e serviços de arquitectura, tanto 
no contexto da gestão de clientes e oportunidades como no âmbito do projecto FINCRESCE. 
Foi também prestado apoio na elaboração de propostas para clientes incluindo identificação 
de necessidades, planeamento de fases de projectos, definição de orçamentos e alocação de 
equipas. Estas propostas envolveram o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e 
consultoria tecnológica. Dos contratos elaborados resultaram alguns projectos financiados por 
empresas e pelo programa de incentivos do QREN.  

A execução das tarefas referidas permitiu a aplicação de alguns dos conceitos estudados e 
obter uma percepção mais prática da gestão de clientes e oportunidades. Isto contribuiu 
positivamente para a definição de um plano de melhorias mais consistente e adequado à 
realidade. 

5.3 Gestão de recursos humanos 

Apesar da forte ligação à FEUP e de, em parte, o INEGI se assumir como formador e de ter 
como um dos objectivos contribuir para a aprendizagem dos seus colaboradores, os 
compromissos assumidos com os seus clientes e com a indústria podem ser pouco 
compatíveis com esta postura. 

Muitos dos actuais colaboradores do instituto encaram o INEGI como um local de passagem. 
Uma grande percentagem dos colaboradores encontram-se numa situação de primeiro 
emprego sendo o seu contributo para o valor criado relativamente baixo. A aposta na 
formação só faz sentido do ponto de vista da empresa se esta for amortizada ao longo dos 
anos através de participações em projectos e contribuição para o lucro global da organização. 
Uma vez que o tempo médio de permanência na organização é relativamente baixo, a 
contribuição acaba por ser menor do que a desejável. 

Ao assumir compromissos com a indústria torna-se necessário assegurar níveis de qualidade 
e, acima de tudo, coerência no trabalho efectuado. Para atingir esses níveis, o INEGI não pode 
depender quase exclusivamente de recém-licenciados pouco experientes, orientados por uma 
equipa sénior de directores para desenvolver projectos complexos. É fundamental assegurar 
um núcleo de quadros intermédios estável que garanta o acompanhamento adequado aos 
novos colaboradores integrando-os nas equipas e acelerando o seu processo de aprendizagem. 
Tal procedimento é fundamental também para a retenção do conhecimento gerado na 
organização. Agravando este problema surge a dificuldade em captar novos colaboradores. A 
escassez de mão-de-obra condiciona novas contratações enfrentando o INEGI um período em 
que não é possível dar a resposta que seria desejável a todas as solicitações do mercado com a 
actual estrutura de recursos. A elevada rotatividade associada à dificuldade em renovar os 
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quadros deixa o instituto numa posição delicada e que poderá comprometer a qualidade do 
trabalho e a capacidade de resposta a médio prazo. 

Com o objectivo de minorar as consequências dos problemas apresentados ao nível dos 
recursos humanos é necessário tomar medidas que contribuam para o reforço dos actuais 
quadros. Este reforço apenas é possível através de duas vias: 

• Recrutamento de novos colaboradores; 

• Retenção dos colaboradores actuais. 

O recrutamento de novos colaboradores, apesar de ser passível de melhoria, é dificilmente 
controlável. Não é possível influenciar factores como o número de alunos que concluem a sua 
formação, mas é possível trabalhar a imagem do INEGI e as condições oferecidas tornando-o 
num local atractivo para recém-licenciados. A mudança de instalações para o campus da 
FEUP, a proximidade às instalações da faculdade e a visibilidade ganha podem ser factores 
decisivos e com uma influência muito positiva na atracção de novos colaboradores, quer para 
trabalhar a tempo inteiro quer para participar em projectos a tempo parcial.  

Relativamente à retenção dos colaboradores actuais, existem muitas lacunas que podem ser 
colmatadas de diversas formas. De facto, uma aposta forte no recrutamento e a constante 
entrada de novos colaboradores apenas serve para dissimular o verdadeiro problema que é a 
incapacidade da instituição de reter quadros. Para a manutenção dos actuais níveis de 
qualidade é essencial investir nos recursos humanos da instituição e criar condições para a 
retenção dos quadros intermédios. Apesar de a renovação de colaboradores ter algumas 
vantagens e de a cultura da instituição estar associada a quadros muito jovens e elevada 
rotatividade é necessário assegurar um núcleo estável de quadros intermédios que garanta 
continuidade e consistência. Deve assumir-se que existe um grupo de pessoas imprescindível 
ao desenrolar da actividade normal da instituição e oferecer a este conjunto de colaboradores 
condições competitivas para a sua retenção. Estas condições podem passar por perspectivas de 
progressão excepcionais, tabelas salariais mais adequadas e outros benefícios que contribuam 
positivamente para a sua motivação. Este conjunto de colaboradores deve ter 
responsabilidades acrescidas às quais estariam associadas regalias compatíveis. 

A introdução de alterações profundas nas actuais políticas de gestão de recursos humanos, 
nomeadamente no recrutamento, tabelas salariais e políticas de progressão na carreira, 
beneficiará a capacidade de resposta ao mercado e contribuirá para a estabilidade dos quadros 
do INEGI. 
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6 Conclusões e perspectivas futuras 
A área de gestão de clientes é ainda muito recente e experimental. A actual envolvente 
competitiva em que as empresas operam exige que a forma como se lida com os clientes seja 
cada vez mais um factor diferenciador. A aposta na gestão de clientes e em ferramentas de 
CRM é uma aposta de valor que pode defender a posição competitiva das empresas a longo 
prazo. Dada a sua área de actividade, o INEGI sente necessidade em trabalhar a forma como 
as relações e interacções com os clientes são geridas. O presente relatório procura dar resposta 
a esta necessidade. 

A este nível existem diversas lacunas na instituição, nomeadamente na resposta, no sistema de 
informação e na actual estrutura de gestão de clientes oportunidades, que se revela 
insuficiente face ao volume de solicitações. A forma de financiamento desta actividade é 
também desadequada. 

O trabalho desenvolvido possibilitou a definição e documentação de um conjunto de medidas 
que contribuem para a melhoria dos processos visados tanto ao nível da estrutura 
organizacional como operacional. Naturalmente, restrições temporais impossibilitaram o 
estudo mais aprofundado de alguns dos temas abordados. A execução de algumas das 
medidas propostas foi também condicionada pela janela temporal, pelo que se tentou 
documentar de uma forma clara e completa as acções de melhoria para uma eventual 
implementação.  

A área do projecto desenvolvido é relativamente complexa, não existindo receitas ou soluções 
padrão aplicáveis. Tornou-se necessário analisar e compreender de uma forma profunda a 
actividade desenvolvida pela organização, a sua cultura, os procedimentos instituídos, o tipo 
de clientes e as suas necessidades. Isto implicou algum tempo para absorver práticas e 
procedimentos de forma a ir de encontro às necessidades efectivas da organização e adequar 
as soluções propostas à realidade. As acções de melhoria passam por uma proposta de 
centralização das actividades de gestão de clientes e oportunidades e respectiva estrutura de 
recursos e financiamento. A viabilidade da proposta em termos financeiros é apoiada pelo 
estudo de cenários. A nível operacional documentaram-se também acções pontuais de 
melhoria visando indicadores de desempenho, elaboração de contratos de prestação de 
serviços e especificações da aplicação informática de CRM. 

Como perspectivas futuras e extensões deste trabalho poderá ser interessante explorar a área 
da gestão do conhecimento. Dada a elevada rotatividade de equipas e colaboradores e a 
complexidade tecnológica dos projectos desenvolvidos, poderá ser vantajoso organizar o 
conhecimento gerado facilitando a sua transferência. Em ambientes de I&D+I e transferência 
de tecnologia em que em cada projecto é criado know-how específico e valioso é de interesse 
a sua manutenção de forma a poder ser utilizado em situações futuras. Para além da 
importância da retenção do conhecimento técnico, também a nível comportamental é 
conveniente manter um histórico dos acontecimentos com o objectivo de evitar que se 



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

52 

cometam os mesmos erros ou simplesmente de forma a lidar mais facilmente com situações 
déjà-vu. Poderá ainda ser útil a criação de uma base de dados que compile e cruze a 
informação sobre os recursos humanos da instituição, os projectos já desenvolvidos e as áreas 
de actuação a nível tecnológico. Tal permitirá uma percepção mais real das competências da 
instituição e a determinação das áreas preferenciais de actuação a desenvolver. Certamente 
que a questão da retenção, tanto de clientes como de colaboradores, merecerá uma atenção 
cada vez maior por parte das equipas de gestão. É necessário que o INEGI continue a 
trabalhar no sentido de melhorar continuamente as áreas visadas progredindo para a 
excelência. 

O estágio permitiu ao autor do relatório não só um aprofundamento dos temas teóricos 
necessários ao desenvolvimento do trabalho, mas também uma aprendizagem a nível pessoal. 
A percepção das dificuldades associadas à aplicação de conceitos teóricos à realidade e as 
dificuldades inerentes à implementação de medidas são experiências que apenas se tornam 
possíveis num ambiente que não o académico. Também o contacto com diversas realidades do 
tecido industrial nacional e a possibilidade de participar noutras actividades e projectos 
enriqueceram o estágio, contribuindo mais uma vez para a sua valorização. 
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ANEXO A: Template de contrato de prestação de serviços 
  



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

58 

  



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

59 

  



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

60   



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

61 
  



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

62   



Desenvolvimento do Processo de Gestão da Relação com os Clientes 

63 

ANEXO B: Estatísticas  
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Tabela B1 – Indicadores de desempenho referentes a 2005, 2006 e 2007 

2005  2006  2007 
Número de Propostas          
Número de Propostas Total  33  54  60 
Número de Propostas Aceites  11  22  19 
Aceites / Total  33%  41%  32% 
Valor das Propostas          
Valor Proposto Total  781.316,50 €  1.602.324,59 € 1.620.899,66 € 
Valor Aceite Total  285.721,34 €  910.900,61 €  484.028,17 € 
Aceite / Total  37%  57%  30% 
Valor das Propostas aceites          
Valor médio aceite      25.974,67 €       41.404,57 €       25.475,17 €  
Valor máximo aceite    102.500,00 €     192.800,00 €     102.800,00 €  
Valor mínimo aceite            590,00 €             360,00 €         1.200,00 €  

 

Evolução anual do número de propostas total e aceites 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Figura B1 - Evolução 2005 – 2007 do número de propostas total e aceite 
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Figura B2 - Evolução 2005 – 2007 do valor proposto total e aceite 
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