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   RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo consiste em identificar os elementos que serão necessários para implantar 

o telemarketing em uma empresa de cama mesa e banho, situada no município de Ibiaçá, no norte 

do rio Grande do Sul. A pesquisa partiu da análise de quatro objetivos específicos, os quais 

pretende definir o objetivo da implantação do telemarketing, o que os clientes valorizam no 

telemarketing, qual é o capital humano para operar o setor e qual deve ser a estrutura a ser 

seguida no telemarketing. Tal estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, buscas 

na internet e uma pesquisa de observação para aprofundamento do tema. O levantamento de 

dados aconteceu através de uma entrevista em profundidade junto ao gerente geral, ao gerente 

administrativo e ao gerente comercial da empresa. O estudo completou - se com uma pesquisa 

através de um questionário aplicado aos clientes ativos do Paraná, para avaliar o que os clientes 

valorizam no telemarketing. Os resultados mostram que o telemarketing é uma ferramenta 

importante para elevar o faturamento e a satisfação dos clientes.  A pesquisa demonstrou que o 

telemarketing não é apenas oferecer produtos, mas é um setor que pode ser realizar o pós-vendas, 

passando mais tranquilidade ao cliente em adquirir produtos, pois terão um suporte da mesma, e 

poderão suprir suas dúvidas e necessidades, além de a empresa poder monitorar o trabalho 

realizado pelo representante comercial. 

 

Palavras-chave: Telemarketing; Cliente; Pós-vendas; Satisfação. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to identify the elements that are necessary to deploy in a 

telemarketing firm bed bath and table, located in the municipality of Ibiaçá in northern Rio 

Grande do Sul The research started from the analysis of four specific objectives, the which you 

want to set the goal of deploying telemarketing, what customers value in telemarketing, which is 

the human capital to operate the industry and what should be the structure to be followed in 

telemarketing. This study was developed through a literature review, Internet searches and a 

search for deeper observation of the subject. Data collection occurred through an in-depth 

interview with the general manager, the business manager and business manager. The study 

completed - with a survey through a questionnaire applied to active clients of Paraná, to assess 

what customers value in telemarketing. The results show that telemarketing is an important tool 

to increase the sales and customer satisfaction. The research showed that telemarketing is not 

only offer products, but it is a sector that can be carry out after sales, spending more tranquility in 

customer purchase products as they need a support of it, and can meet their needs and questions, 

as well the company can monitor the work done by the sales representative. 

 

Keywords: Telemarketing, Customer, After Sales, Satisfaction. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

A situação atual da economia brasileira está cada vez mais agressiva em relação à 

concorrência, devido à constante semelhança entre, produtos, preços e serviços prestados, 

fazendo com que as empresas necessitem buscar estratégias diferenciadas de sobrevivência dos 

demais para permanecerem no mercado. 

 O marketing é a ferramenta que está presente em todas as atividades humanas, através do 

mesmo pode-se adquirir inúmeros conhecimentos, não apenas em divulgar produtos e serviços, 

mas também para identificar quais as necessidades e preferências de seus clientes, a fim de 

melhorar os setores da empresa conforme a exigência da demanda do mercado moderno. 

 

 

[...] O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou 

serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar 

em um cliente disposto a comprar. A única e necessária então seria tornar o produto ou 

serviço disponível. (KOTLER & KELLER, 2006, p.4) 

 

 

 Chegou –se em uma era em que a tecnologia está cada vez mais avançada, e as empresas 

devem estar em constante aperfeiçoamento para acompanhar todas essas mudanças. O 

telemarketing é um dos avanços tecnológicos em que as empresas deveriam investir como um 

diferencial de fidelização de clientes. 

 A comunicação através do telemarketing é uma ferramenta muito importante em que a 

empresa deve se aprimorar, pois através do mesmo pode-se coletar dados mais concisos de seus 

clientes, facilitando o contato no processo da venda de seus produtos. 
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O telemarketing, então pode ser visto como a ferramenta de marketing e comunicação 

mais utilizada nos últimos anos em empresas de todos os setores da economia, 

favorecendo, no mercado, o crescimento de empresas especializadas na fabricação de 

revenda de equipamentos para call centers, prestadoras de serviços de terceirização de 

telemarketing e consultorias.  (DANTAS, 2008, p 80 - 81) 
 

 

 O projeto tem como objetivo definir quais elementos seriam necessários para que se 

tornasse possível implantar um sistema bem estruturado de telemarketing em uma empresa, a fim 

de possibilitar uma vantagem competitiva em relação à concorrência como estratégia de 

fidelização de clientes. 

 Através desta pesquisa pretende-se identificar o que realmente os clientes valorizam no 

serviço prestado, sendo enumerado o capital humano necessário para desenvolvimento desse 

setor, foi desenhado a estrutura necessária para o desenvolvimento do telemarketing. 

 O problema da pesquisa tratou de identificar quais os elementos que deverão constar para a 

estruturação do telemarketing na empresa Hiper Têxtil – Panosul.  

 Os resultados do projeto foram demonstrados a partir da análise dos dados coletados no 

decorrer da pesquisa; além disso, foram elencados os elementos necessários para desenvolver o 

projeto proposto. 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

 

O projeto teve por finalidade identificar quais os elementos que uma empresa precisava 

para implantar o Telemarketing. Tendo em vista que a empresa possui o setor, porém não 

estruturou, sendo assim não há resultados. Este projeto foi bem estruturado e será aplicado na 

organização o qual trará vantagens competitivas, pois as informações podem ser passadas de 

forma rápida e eficaz para o cliente final. Além de o cliente poder efetuar compras via telefone 

agilizando o seu dia a dia e facilitando a comunicação entre empresa e cliente.  

Analisou-se que, através dessa ferramenta, é possível sanar dúvidas, atualizar os 

cadastros, agendar as visitas dos representantes, foi identificado quais as reais necessidades e 

particularidades de cada cliente, proporcionando a eles um suporte técnico diferenciado.  

Setor que trará mais comodidade e economia a empresa, pois não há custos com 

deslocamento dos representantes e pode se realizar inúmeras ligações em apenas um dia. 

Com este trabalho, foi encontrado o melhor treinamento a ser aplicado pelas operadoras 

do telemarketing, isso para que as mesmas abordem o cliente corretamente, verificou–se também 

o número necessário de atendentes para desenvolver esse setor. Assim, foi possível detectar erros 

de comunicação entre o cliente e representante, também foi verificado o nível de conhecimento 

da empresa pelo funcionário, sejam elas referente aos produtos, promoções, os benefícios que a 

empresa oferece, e todas as informações que os clientes solicitarem. 

O telemarketing irá disponibilizar a Panosul um melhor relacionamento com os clientes, 

proporcionando aos mesmos um serviço diferenciado, como sanar suas dúvidas perante aos 

produtos e serviços prestados, fazendo com que a empresa possa fidelizar e satisfazer a todos, 
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além de monitorar o atendimento dos representantes e verificar se os mesmos estão realizando ou 

não um bom trabalho. 

Através da pesquisa, também, foi possível tirar dúvidas referentes à implantação e aos 

benefícios do telemarketing nas empresas. O trabalho possibilitará ainda que futuros acadêmicos 

efetuem pesquisas em cima do estudo, retirando informações e comprovando determinados fatos. 
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3- METODOLOGIA 

 

 

3.1 ABORDAGEM QUALI-QUANTITATIVA 

 

 

A pesquisa realizada neste trabalho foi classificada como qualitativa e quantitativa, na 

qual se analisou a real importância da implementação do telemarketing na empresa. O estudo foi 

realizado através de interpretação de dados, entrevista em profundidade, para poder identificar 

quais as reais necessidades da empresa e dos clientes. 

 

 

Esses procedimentos se desenvolveram em resposta à necessidade de esclarecer o 

objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em um único estudo (ou em um 

programa de estudo). Com a inclusão de métodos múltiplos de dados e formas múltiplas 

de análise, a complexidade desses projetos exige procedimentos mais explícitos. Esses 

procedimentos também foram desenvolvidos, em parte, para atender a necessidade de 

ajudar os pesquisadores a criar projetos compreensíveis a partir de dados e análises 

complexas. (CRESWELL 2007, p. 211) 

 

 

3.2 MÉTODO DEDUTIVO 

 

 

Realiza–se o estudo de caso, para identificar qual a melhor maneira de se implementar o 

telemarketing, os elementos a serem utilizados e qual a mais eficaz estrutura a ser aplicada, com 

o objetivo de melhorar a comunicação da empresa com o cliente. 
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A dedução é o caminho das consequências, pois uma cadeia de raciocínios em conexão 

descendente, ou seja, do geral para o particular, leva à conclusão. Segundo esse método, 

partindo-se de teorias e leis gerais, pode–se chegar à determinação ou previsão de 

fenômenos ou fatos particulares. (SAINT, 2000) 

 

 

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

É através da pesquisa bibliográfica que se pode adquirir conhecimento e referências que 

ajudam a descrever o tema proposto. Meio pelo qual pode-se tirar fontes seguras através de 

livros, artigos de revistas, jornais, teses, dissertações e anais de enventos cietntíficos, o quais 

renomados autores publicaram suas ideias e princípios, auxiliando em pesquisas acadêmicas e 

estudos, onde é possível encontrar os melhores documentos e materiais referentes ao 

telemarkting, para que seja possível desenvolver o projeto de pesquisa. 

 

 

Entende-se que a pesquisa bibliográfica, em termos genéricos, é um conjunto de 

conhecimentos reunidos em obras de toda a natureza. Tem como finalidade conduzir o 

leitor à pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. Ela se fundamenta em 

vários procedimentos metodológicos, desde a leitura até como selelecionar, fichar, 

organizar, arquivar, resumir o texto; ela é a base para as demais pesquisas.  (FACHIN, 

2006, p. 120) 

 

 

3.4 PESQUISA NA INTERNET 

 

 

A internet é um meio que vem sendo muito utilizado para pesquisas em geral, devido a 

sua ampla disponibilidade de informações, sendo elas em arquivos, publicações, sites de 

instituições. Pode-se conectar com bibliotecas de todo o mundo, podendo assim adquirir muitos 

conhecimentos e proporcionar  um melhor entendimento perante o tema do projeto de pesquisa, 

porém deve-se estar sempre atentos para acessar somente sites confiáveis, pois há as informações 

legítimas e também as que não condizem com as demais, podendo de certa forma prejudicar a 

pesquisa. Se bem utilizado pode auxiliar para a pesquisa de diversos temas.  
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[...] A internet proporciona uma globalização muito ágil, qualquer informação hoje é 

compartilhada pela rede, você pode receber informações do outro lado do mundo em 

minutos. Além de um ótimo entretenimento é possível lucrar dinheiro com a internet de 

diversos modos... Blogs, Links, Vendas entre outras.  (Bernardo, 2009) 

 

 

3.5 PESQUISA DE OBSERVAÇÃO 

 

 

Através desse método de pesquisa, examina-se a fundo toda a estrutura que será 

implantada no telemarketing, realizar um estudo com toda a equipe envolvida no projeto, 

observando quais os elementos a serem melhorados na empresa, tanto na parte física como na 

parte de pessoas, para que o telemarketing se torne uma ferramenta de suma importância, afim de 

melhorar o relacionamento entre empresa e clientes. 

 

 

A observação não apenas é uma das atividades mais difusas da vida diária; é também um 

instrumento básico da pesquisa científica. A observação se torna uma técnica científica 

na medida em que serve a um objetivo formulado de pesquisa; é sistematicamente 

planejada; é sistematicamente registrada e ligada a proposições mais gerais em vez de 

ser apresentada como conjunto de curiosidades interessantes; é submetida a verificações 

e controles de validade e precisão. (SELLTIZ, 1974) 

 

 

3.6 TÉCNICA DE COLETA 

 

 

3.6.1 Entrevista em profundidade 

 

 

Para se obter dados mais sucintos referentes ao projeto, foi aplicada uma entrevista em 

profundidade com o objetivo de identificar quais benefícios a empresa espera obter com o setor 

estruturado.  

Atavés de um roteiro previamente preparado para seguir com a entrevista, foi possível  

obter um material de suma importância para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
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Prefere-se a utilização de entrevistas em profundidade porque nestas o informante pode 

proporcionar informações bastante ricas sem que se perca o foco. As entrevistas não são 

dirigidas a uma caregoria específica de pessoas, mas as pessoas que de alguma forma se 

relacionam com o fenômeno a ser pesquisado.  (GIL, 2010, p.144) 

 

 

A entrevista teve uma abordagem direta, em que o entrevistador  realizou 7 (sete) 

perguntas abertas aos líderes da empresa, sendo o gerente geral, o gerente administrativo e o 

gerente comercial (Apêndice – A), referente ao assunto em questão. Através desse processo pode-

se obter respostas de diferente conceitos e ideias para que fosse possível estruturar o projeto com 

qualidade e com as reais necessidades que a empresa necessita para que o setor possa se 

desenvolver com qualidade. 

 

 

A entrevista em profundidade é uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal, em que 

um responde de cada vez é instalado por um entrevistador altamente qualificado a 

revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre um determinado tópico.  

(MALHOTRA, 2004, p. 164) 
 

 

3.7 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

 

3.7.1 População 

 

 

A população é formada por todas as pessoas, objetos, fenômenos que fazem parte de 

empresa, as quais atuam direta ou indiretamente, sejam elas os colaboradores internos e externos, 

representantes, clientes. Na pesquisa, foi realizada uma entrevista através de uma amostragem 

não probabilística da população da empresa. 

 

  

Uma população é uma unidade social na qual os indivíduos estão ligados pela língua, 

cultura e história. Este tipo de população, por vezes, designada por “comunidade”, 

“cultura” ou “povo” refere-se a um grupo de indivíduos unidos pelo mutuo 

reconhecimento social, pelo parentesco e por outras afinidades culturais e pela 

proximidade geográfica.  (ALVAREZ, 2009) 
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3.7.2 Amostragem não probabilística 

 

 

A pesquisa foi aplicada através de uma amostragem por julgamento e de uma entrevista 

(Apêndice A) aos líderes da empresa sendo o diretor geral, o gerente administrativo e o gerente 

comercial. Foi aplicado também um questionário (Apêndice B) aos clientes da região do estado 

do Paraná o qual foi enviado via e-mail, atráves da newsletter da empresa, com 1.400 

questionários para  clientes ativos, não observando todos os clientes ativos em função do risco de 

tornar-se muito abrangente a análise. 

 

 

A amostragem por julgamento é a forma de amostragem por conveniência em que os 

elementos da poplução são selecionados com base no julgamento do pesquisador. Este, 

execendo seu julgamento ou aplicando sua experiência, escolhe os elementos a serem 

incluídos na amostra, pois os consideram representativos da população de interesse, ou 

apropriados por algum outro motivo.  (Id., 2001, p.307) 

 

 

3.8 ANÁLISE DE COLETAS DE DADOS  

 

 

Após realisada a coleta de dados nas bibliografias, documentos, entrevistas, questionários 

será realizado a análise de conteúdo. Com o propósito de identificar os elementos a serem 

aplicados no telemarketing e assim poder estruturá-lo da maneira mais eficaz e correta possível.   

 

 

A análise de conteúdo é um método apropriado quando o fenômeno a ser obeservado é a 

comunicação, e não um comportamento ou objetos físicos. Define –se como a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo efetivo de uma comunicação. Inclui não 

só a observação, mas também a análise.  (Ibid, p.196) 
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4 - AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

A Hiper Têxtil - Panosul tem sua trajetória marcada por inovações e investimentos. 

Iniciou suas atividades em 19/04/1995 na cidade de Ibiaçá, região nordeste do Rio Grande do Sul, 

através da confecção de sacos para limpeza e panos de prato, atendendo a demanda local e 

regional. 

Procurando firmar-se neste mercado cada vez mais competitivo, a empresa ampliou toda a 

sua linha de produtos que, além de sacarias, panos de limpeza e panos de prato, oferecem ao 

cliente e consumidor, uma variada produção em artigos de cama, mesa e banho e tapeçaria, 

importados e nacionais possuindo um dos maiores mix de produtos do ramo. 

Possui representantes de vendas que atuam em todo o País, preparados e com subsídios 

para levar a marca e a qualidade dos produtos aos lares brasileiros. Conta com cerca de 30 

colaboradores internos, sendo eles da área administrativa e de produção, os quais muitos deles 

começaram junto essa caminhada ao sucesso, que faz com que a empresa permaneça no mercado. 

Para a empresa, o cliente é a razão maior da sua existência e os negócios são tratados com 

responsabilidade, seriedade e com uma agilidade que se torna um grande diferencial aos clientes 

e colaboradores, pois seriedade e trabalho organizado são características indispensáveis de quem 

está no mercado em busca de espaço cada vez maior.  
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A empresa está a dezessete anos atuando no mercado, com mais de quinze mil clientes em 

carteira e cerca de cinco mil itens em seu catálogo, sempre em busca de novidades em produtos 

em outros países, além  de disponibilizar um atendimento diferenciado para satisfazer seus 

cleintes conforme as exigências do mercado. 

A empresa possui o setor de telemarketing, mas sem que o mesmo esteja estruturado, ou 

seja, não possui um sistema a ser seguido; portanto, não está utilizando essa ferramenta 

corretamente. 

 

 

4.2 PRODUTOS 

 

 

A empresa possui um número significativo de produtos de limpeza, cama, mesa, banho e 

tapeçaria, com um mix completo para atender todos os públicos, seguem abaixo alguns itens 

separados por linha. 

 LIMPEZA: Panos de prato, toalhas mágicas, panos de pia, sacarias, flanelas, etc. 

Disponíveis em diversas cores e tamanhos; 

 CAMA: Jogos de cama, lençóis, edredons, cobertores, mantas de microfibra, colchas de 

matelassê, mantas para bebês, mantas e capas para sofá etc. Disponíveis em diferentes tamanhos, 

cores e modelos. 

 MESA: Toalha mesa de tecido, PVC, renda, crochê, capas de cadeira,etc. Disponíveis em 

vários tamanhos e modelos; 

 BANHO: Toalhas de banho e rosto de diversas cores e tamanhos e modelos, além de 

toalhas da linha infantil; 

 TAPEÇARIA: Distribuidora exclusiva dos tapetes da linha TABACOW, tapetes de sala, 

quarto e ambientes. Possui a linha de tapetes importados como jogos de banheiro, tapetes de 

porta, cozinha, infantis, disponíveis em várias cores, tamanhos, gramatura e modelos. 
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4.3 VISÃO 

 

 

 “Obter lucros pelo trabalho realizado, gerando empregos locais e divulgando sua marca 

no mercado nacional e mundial, possibilitando maior espaço econômico e social através da 

satisfação de seus clientes”. 

 

 

4.4 MISSÃO 

 

 

  “Ser um referencial na reposição de itens têxteis, na linha de limpeza, cama, mesa e 

banho, buscando satisfazer as necessidades de seus clientes, sócios, funcionários e comunidade”. 

 

 

4.5 VALORES 

 

 

- Satisfação dos clientes 

- Compromisso com a qualidade 

- Respeito aos colaboradores 

- Ética nos relacionamentos 

- Competência profissional 
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5 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 MARKETING 

 

 

O marketing está presente em todos os ambientes, sejam eles em propaganda, 

desenvolvimento estratégico, publicidade, atendimento aos clientes, vendas, pós-vendas, enfim 

em uma infinidade de áreas. Através do marketing, pode-se aprimorar muitos setores da empresa, 

produtos e serviços. Está em constante mudança, pois acompanha as tendências, e necessidades 

de seus clientes, buscando sempre o melhor para lhes oferecer.  

 

 

Marketing é uma via de duas mãos entre o mercado e as organizações, em que estas 

buscam no mercado informações sobre seus desejos e necessidades, recebendo como 

retorno, nesta primeira fase, as informações. Como passo seguinte, as organizações 

passam a oferecer ao mercado os produtos e serviços de acordo com os desejos e 

necessidades dos clientes, tendo como retorno recursos financeiros e clientes satisfeitos.  

(SCHOOL, 2002 p. 2) 

 

 

O Marketing, se bem aplicado, pode ser uma ferramenta de suma importâcia para o 

sucesso da empresa. Através do mesmo pode-se criar novos projetos para ampliar a venda de 

algum produto, divulgar promoções a clientes, até mesmo identificar as mudanças que ocorrem 

no mercado, para que a empresa esteja sempre preparada para futuras alterações que possam vir a 

acontecer. 
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[...] o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a 

clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas. Na verdade, os profissionais de 

marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, 

lugares, propriedades, organizações, informações e ideias.  (Id., 2000, p.25) 

 

 

5.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO- VALOR AO CLIENTE 

 

 

A empresa deve usar todas as ferramentas que o Marketing disponibiliza, pois é através 

dele que pode-se identificar possíveis falhas nos serviços prestados. O vínculo criado entre 

empresa e cliente e envolvidos deve ser o mais aberto e claro possível, para que não ocorra 

problemas futuros em suas negociações. 

 

 

O marketing de relacionamento tem como objetivo estabelecer relacionamentos 

mutuamente satisfatórios no longo prazo com partes-chaves – clientes, fornecedores, 

distribuidores – , a fim de ganhar e reter sua preferencia e seus negócios no longo prazo. 

O resultado final do marketing de relacionamento é a criação de um ativo singular da 

empresa denominado rede de marketing.  (Ibid., p.51) 

 

 

A fidelização de clientes é uma função muito importante do Marketing, pois deve estar 

sempre em sintonia, oferecendo a eles os melhores produtos, serviços, preços, promoções, para 

que quando pensarem em um determinado produto,os clientes lembrem se sempre da sua marca, 

fazendo que comprem além do necessário. 

 

 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores. Tais necessidades e desejos são satisfeitos mediante a compra de 

produtos e serviços [...] Conhecendo e estudando estas motivações ao consumo, as 

empresas procuram produzir bens e serviços que atendam ao público-alvo. É através do 

Marketing que as empresas vão conseguir conquistar e fidelizar seus clientes.  

(TORRES, 2008) 
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5.3 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

 

A estratégia é um fator muito importante para as empresas; é um meio pelo qual se criam 

caminhos que podem levar ao sucesso imediato. O marketing estratégico auxilia no 

desenvolvimento das estratégias internas e externas da organização. Através do mesmo pode-se 

melhorar os produtos e serviços prestados aos clientes, de forma que esteja sempre a frente de 

seus concorrentes. 

 

 

O planejamento estratégico centra-se no ambiente de mercado enfrentado pela empresa. 

Assim, a ênfase não está apenas nas projeções, mas também em um entendimento 

profundo do ambiente de mercado, particularmente de concorrentes e clientes. [...] 

também em ser capaz de antecipar mudanças que têm implicações estratégicas.  

(AAKER, 2007, p. 25) 

 

 

As empresas precisam criar planejamentos estratégicos a curto e em longo prazo, realizar 

estudos referentes às mudanças do mercado, para que quando as mudanças ocorrerem já estejam 

preparadas para desenvolvê-las. 

 

 

A visão estratégica se refere à definição de uma situação futura desejada em longo prazo 

que se caracterize como uma meta ambiciosa, e que possa servir como guia tanto para a 

definição de objetivos como para a realização da missão institucional.  (ANDRADE, 

2012, p. 202) 

 

 

5.4 TECNOLOGIA E MARKETING 

 

 

O marketing está ligado à tecnologia para que se desenvolva com mais ênfase no 

mercado, as duas ferramentas devem estar sempre ligadas uma a outra. Através da tecnologia 

podem-se identificar as mudanças que ocorrem no mercado, observar mais de perto seus 
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concorrentes e identificar as reais necessidades de seus clientes. O meio tecnológico é o mais 

usado na atualidade as empresas devem investir em tecnologia se o projeto é permanecer no 

mercado cada vez mais competitivo. 

 

 

Os recursos tecnológicos disponíveis permitem aos administradores aumentar as chances 

de sucesso dos projetos. [...] O mercado hoje é altamente dinâmico, exigente e, 

competitivo. Qualquer empresa que busque espaço nele precisa ser rápida e exata. Por 

isso, a tecnologia da informação é grande aliada das empresas nessa empreitada. 

(GOMES, 2006) 

 

 

5.5 TELEMARKETING 

 

 

O Telemarketing é uma ferramenta de suma importância nas empresas, pois auxilia no 

atendimento dos clientes. Meio pelo qual pode se identificar possíveis falhas no atendimento e 

prestação de serviços, de proporcionarem mais comodidade ao cliente e suprir as dúvidas e 

necessidades dos mesmos com mais agilidade. 

 

 

O termo telemarketing só passou a ser utilizado no início dos anos 80. Desde então tem 

caracterizado as operações que utilizam as telecomunicações – e, mais recentemente, 

também a informática-, para vender produtos, serviços e ideias, realizar pesquisas etc. O 

telemarketing tem sido visto como uma das mais importantes variantes do marketing. É 

cada vez maior a sua utilização e a quantidade de profissionais que se especializam nessa 

área.  (Ibid., p.78) 

 

 

O telemarketing é uma ferramenta que pode ser utilizada para divulgar promoções e novas 

prestações de serviços, mas também para que os clientes possam realizar pedidos de urgência 

com mais facilidade através dos atendentes, os quais são treinados e qualificados para 

desenvolver esse setor na empresa. Pode proporcionar ao cliente um menor preço, fazendo com 

que a empresa reduza os custos das viagens de comissões de seus representantes. 
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[...] uso de operadoras de telefone para atrair novos clientes, entrar em contato com 

clientes atuais, aferir o nível de satisfação ou receber pedidos. O telemarketing ajuda as 

empresas a ampliar a receita, reduzir os custos de vendas e aumentar a satisfação do 

cliente.  (Ibid., p. 613) 

 

 

5.5.1 Atendimento ao Cliente 

 

 

O atendimento através do telemarketing deve passar segurança e confiança para o cliente, 

passando-lhes todas as informações que necessitam e podendo assim sanar suas dúvidas e atender 

o seu pedido da maneira mais dinâmica e rápida possível, para que o cliente se sinta satisfeito 

com o serviço prestado pela empresa. 

 

 

Fica claro por essa definição o que a satisfação é função de desempenho e expectativas 

percebidos. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. 

Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito, se o desempenho 

for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado.  (Ibid., p. 

58) 

 

 

Ao se comunicar com o cliente, o operador deve estar pronto para qualquer situação que 

venha a ocorrer, conhecer todos os produtos e serviços que a empresa disponibiliza ter a 

autoridade e competência de resolver um problema, sem ter que envolver outros setores da 

empresa.  

 

 

Em serviços, o valor é criado no momento da demanda, do contato (momento da 

verdade). Se a oportunidade não é aproveitada, é perdida. Daí, a absoluta necessidade de 

ter- se todos da empresa, sem exceção, do presidente ao Office boy, absolutamente, 

motivados, preparados e orientados por princípios.  (ALMEIDA, 2009, p.11) 
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5.5.2 Prestação de Serviços 

 

 

Os serviços prestados pela empresa devem ser os mais completos possíveis, os atendentes 

devem ser claros e concisos nas informações apresentadas aos clientes, informando lhes preços, 

prazos, promoções, atribuições dos produtos, descontos, enfim ser firme nas suas indagações, 

para que o cliente sinta segurança e confiança na parceria que pretende iniciar com a empresa e 

para que o mesmo continue comprando. 

 

 

Podemos dizer que a empresa fornece qualidade sempre que seu produto ou serviço 

atende às expectativas dos clientes ou as excede. Uma empresa que satisfaz a maioria 

das necessidades de seus clientes durante a maior parte do tempo é denominada empresa 

de qualidade.  (Ibid., p. 79) 

 

 

5.5.3 Treinamento de Pessoal 

 

 

Os operadores do telemarketing devem ser altamente qualificados e treinados para que 

possam desenvolver o setor com a mais alta qualidade e eficiência, fazendo com que a empresa 

passe credibilidade aos seus clientes. Podendo assim fidelizar um maior número de clientes 

satisfeitos com os serviços prestado pela empresa. 

 

 

Um número crescente de vendedores tem realizado vendas de cinco ou seis dígitos sem 

nem sequer encontrar o cliente pessoalmente. O telemarketing eficaz depende da boa 

escolha dos operadores, de um bom treinamento e de incentivos de desempenho.  (Ibid., 

p.613) 

 

 

O mesmo deve possuir clareza ao se expressar, saber ouvir, ter paciência, ser conciso e ter 

muita atenção nas informações prestadas. Anotar todas as informações passadas pelo cliente, para 

que não se esqueça algum ponto importante da conversa com o mesmo, evitando contradições nas 

solicitações. 
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[...] você deve manter um registro das vendas, anotar informações que achou importantes 

sobre o cliente, anotar a data da última visita e manter contato periódico com ele. 

Apresentar-lhe novidades, perguntar se ele ficou satisfeito com a compra e os motivos 

pelos quais está ou não satisfeito.  Resolver rapidamente problemas que aconteçam, 

também são garantias de ganhos de longo prazo.  (BARNASQUE, 1994, p. 71) 
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6 – DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO  

 

 

A empresa possui uma carteira com 15 mil clientes ativos, sendo que para a 

operacionalização do setor, será necessárias a contratação e o treinamento de mais funcionários 

para que se possa realizar um trabalho com mais agilidade. 

A empresa hoje conta com apenas 1(um) colaborador para operar o setor, sendo que o 

mesmo não tem conhecimento do procedimento que se deve proceder para realizar o 

telemarketing. A capacitação de pessoas é uma ferramenta de suma importância para a empresa, 

pois os colaboradores da empresa necessitam conhecer todos os produtos e processos, para que 

possam sanar todas as dúvidas que os clientes possuem. 

 

 

Treinamento: é a educação, institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoa para o 

exercício de determinada função ou para execução de tarefa específica, em determinada 

organização. Seus objetivos são mais restritos e imediatos, visando dar a pessoa os 

elementos essenciais para o exercício de um presente cargo, preparando-a 

adequadamente. (CHIAVENATO 2009 , p. 29) 
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7 - ESTRUTURAÇÃO DO TELEMARKETING 

 

 

Para se obter um telemarketing de qualidade é necessário que o mesmo esteja 

devidamente estruturado, para se seguir um roteiro e fazer com que a ferramenta se torne um 

diferencial para a empresa e supere suas expectativas de crescimento. 

 

 

As pessoas ou empresas que desejem trabalhar seriamente com telemarketing têm de 

levar em consideração uma série de pontos importantes, a fim de que sua estrutura seja 

montada de forma a satisfazer plenamente suas expectativas.  (Ibid. 2008, p.273) 

 

 

Os principais elementos para a estruturação serão elencados em tópicos para melhor 

entendimento sendo: 

 Planejamento: o planejamento é um item primordial para o setor seguir um padrão, pois 

através do mesmo, pode manter um roteiro a ser seguido por todos que farão parte do setor, para 

que possam atingir as metas estabelecidas. Esse planejamento deve conter todas as informações 

da operação do setor, para que todos ofereçam a mesma prestação de serviço aos clientes. 

 

 

O planejamento pressupõe a necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes, 

durante e depois de sua elaboração na empresa – é um processo contínuo, cujas 

características básicas são: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes; o planejamento não é um ato isolado; o 

processo de planejamento é muito mais importante que seu produto final.  (ESCÓSSIA 

2010) 
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 A utilização do telefone: toda a pessoa que irá utilizar o telefone, seja para a realização de 

ligações, ou para o recebimento, deve ser sempre cordial e simpática, falar sempre em tom 

razoável com a outra pessoa. Prestar atenção nas palavras do cliente, procurando identificar 

rapidamente qual a sua necessidade, para lhe dar uma resposta imediata, não fazendo o mesmo 

esperar.  

 

 

Quando uma empresa atende melhor, começa a criar diferenciais associados á prestação 

de serviços que os clientes valorizam e se dispõe a pagar mais para usufruírem. [...] A 

cada contato a empresa está sendo julgada e reavaliada pelo cliente. Se ela não conseguir 

oferecer valores agregados será muito difícil atraí-los por muito tempo.  (OLIVEIRA 

2012) 

 

 

  Quanto às informações: o operador deve sempre estar com as ferramentas em seu 

alcance, ao realizar um ligação a determinado cliente, já deve ter as informações do mesmo em 

mãos para oferecer o que realmente o cliente compra, observando sempre o seguimento de 

mercado e o volume de compra do mesmo. 

  Conhecimento de produtos e serviços: ao oferecer um produto o operador deve conhecer 

todos os seus atributos para oferecer aos clientes, bem como os preços, condições de pagamento, 

prazos para a entrega, obtendo todas as informações possíveis, para que não precise ligar 

inúmeras vezes ao mesmo cliente somente para passar informações do gênero, pois o mesmo não 

tinha conhecimento. 

 Organização: para se realizar uma ligação tranquila, deve-se sempre estar com tudo 

organizado em sua mesa de trabalho, mesmo que o operador se considere conhecedor de todos os 

preços e informações, o mesmo deve ter tudo organizado para que em uma eventual dúvida o 

mesmo possua todas as informações em mãos evitando constrangimentos e insatisfação. 

 Horários de chamadas: deve-se realizar ligações em horários convenientes, para que não 

irritem os clientes, como os clientes da empresa são comerciantes os horários mais apropriados 

para realizar ligações na parte da manhã é das 09h00min às 11h00min  e na parte da tarde das 

15h00min às 16h30min. Quando realizam ligações muito cedo, acabam deixando os clientes 

irritados, pois os mesmos, na maioria das vezes, estão se organizando para o decorrer do dia, e da 

mesma forma quando se é realizado ligações muito tarde, quando o cliente está cansado do dia de 
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trabalho e ainda recebe ligações do telemarketing, isso pode ser um ponto negativo para a 

empresa. 
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8 - COLETA E INTERPRETAÇÕES DOS DADOS 

 

 

Após realizada a coleta dos dados foram, feitas as análises das mesmas. As informações 

obtidas foram tabuladas em forma de transcrição das entrevistas dos líderes e realizado tabelas e 

gráficos dos questionários aplicados aos clientes para uma melhor interpretação dos dados. 

 

 

8.1 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTO A EMPRETEVISTA 

  

 

As entrevistas foram realizadas na empresa individualmente com cada líder na primeira 

semana do mês de outubro. A técnica utilizada foi a gravação das mesmas, após este 

procedimento foram transcritas as respostas de cada pergunta para a análise detalhada das 

mesmas. 

 

 

8.1.1 Qual é o principal valor do cliente para a empresa. 

 

 

Segundo o Diretor Geral, “o valor do cliente está totalmente ligado a sua satisfação, 

conforme o grau de satisfação do cliente é o valor que ele gera para a empresa, cliente com alto 

grau de satisfação gera um valor imensurável ao negócio num todo. Quando se fala em cliente, 
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considera-se colaboradores, representantes e fornecedores como o primeiro cliente da empresa, 

tudo nasce dentro de casa, o cliente é a consquência de boas ações realizadas dentro de casa, só 

existe cliente se existir, fornecedor, colaborador e representante satisfeitos, isso é valor, as 

pessoas que formam o valor de uma organização.” 

De acordo com o Gerente Administrativo, “o cliente é o maior valor da empresa, pois sem 

o mesmo, a empresa não existe. No mercado competitivo atual, é cada vez mais difícil conseguir 

um cliente, e muito fácil para perdê-lo. Uma empresa sem clientes não existe, com isso ele se 

torna a peça mais importante para a empresa, sendo o coração da mesma.” 

Segundo o Gerente Comercial, “Deve se conseder o cliente o sentido da existência da 

empresa uma vez que o cliente devem ser co-responsáveis no negócio. Nesse sentido, o principal 

valor do cliente para a empresa está na sua fidelização, ou seja, na medida em que cliente e 

empresa se tornam co-responsáveis no negócio, o negócio dos dois  possa sersustentáveis e com 

possibilidade de crescimento.” 

 

 

8.1.2 Por que estruturar o telemarketing na empresa. 

 

 

Segundo o Gerente geral, “a empresa é comercial, e precisam estar ligado 24 horas com o 

mercado, próximos aos clientes, próximos aos representantes, fornecedor. O setor de 

telemarketing é uma ferramenta não explorada até o momento, mas nasce como fator decisivo 

para o crescimento futuro.” 

Já o Gerente Administrativo, disse que “estruturar o telemarketing é importantíssimo para 

efetivar a venda nas regiões em que o nosso representante comercial não está presente, ou não 

está vendendo, como em regiões ainda não abertas pela empresa, o que irá gerar muita venda e 

uma boa possibilidade de inserção na região.” 

De acordo co,,m Gerente Comercial, “o telemarketing é uma necessidade às empresas 

modernas. O modelo do representante comercial até então formado está em pelo declínio, pela 

falta de tempo do comprador, pelas possibilidades tecnológicas atuais que encurtam as distâncias 

e possibilitam uma maior agilidade na negociação e pelo atual custo benefício do representante 

na estrada, que está cada vez mais inviável. Desta forma, a empresa precisa se adaptar a realidade 
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para atender a demanda do atendimento ao cliente. Nenhum cliente pode ficar sem atendimento, 

essa função cabe ao telemarketing agilizar e monitorar.” 

 

 

8.1.3 Como está hoje à comunicação de empresa x cliente. 

 

Para o Gerente Geral, “a empresa precisa evoluir, pois só há comunicação quando 

acontece problema, não existe um pós venda, não existe capacitação de representantes, 

capacitação de supervisores, enfim, estão investindo pouco em treinamento e desenvolvimento 

para nos comunicar melhor com o cliente.” 

Sobre esse mesmo assunto o Gerente Administrativo, disse que “a comunicação está boa, 

mas tem muita coisa a melhorar ainda. Hoje a maior comunicação está entre o representante 

comercial e o cliente, sendo que a empresa não tem muito contato direto com o cliente. São 

enviados semanalmente informativos, com promoções semanais para os clientes, os quais devem 

entrar em contato com os representantes para efetuar a compra.” 

Segundo o Gerente Comercial, “a comunicação atual entre empresa e cliente está cada vez 

mais mecânica e auto controlada pelo tempo. Na sociedade atual ninguém tem tempo, por isso o 

atendimento está mais prático, mais pontual. O cliente não pode perder tempo, ele precisa 

comprar com urgência. E a empresa tem uma pauta diária a cumprir, que exige agilidade e 

velocidade para dar conta. Com isso, se ganha na medida em que tanto a empresa como o cliente 

conseguem controlar e monitorar seu tempo, possibilitando uma maior agilidade e velocidade nas 

ações. Perde-se, pois as negociações perdem o relacionamento próximo que o representante 

comercial tem com o seu cliente.” 

 

 

8.1.4 Qual a importância do serviço de telemarketing no processo estratégico da empresa. 
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Segundo o Gerente Geral, “o telemarketing é a capacidade de trazer resultados imediatos 

ao negócio, pois quando se tem produto, oferta, cliente, junta – se estes ingredientes tornam o 

negócio mais rentável. O telemarketing tem que ser doido, ligando segundo a segundo, buscando 

alternativa, saber reverter um não para um sim, trazer pedido, trazer valor ao negócio, tem que ser 

apaixonado por vender.” 

Segundo o Gerente Administrativo, “o telemarketing tem o objetivo principal de vender, e 

esta venda traz receitas para a empresa. Em muitos casos, a venda é efetuada pelo telemarketing 

para agilizar o envio de mercadorias para o cliente, pois os representantes comerciais visitam o 

cliente a cada 45 dias, o que pode fazer com que a empresa caia no esquecimento, e o cliente 

compre de outro fornecedor. O telemarketing é importante por isso, para que sejamos sempre 

lembrados pelos clientes, e possamos estar atendendo os mesmos com muita agilidade.” 

Segundo o Gerente Comercial, “o telemarketing é indispensável às empresas modernas, 

pois ele consegue monitorar e executar o atendimento ao cliente seguindo uma pauta previamente 

planejada. Com isso, o planejamento da empresa consegue ser estratégico e pontual. Desta forma, 

o telemarketing é importante à empresa, pois com ele o atendimento ao cliente fica regulado e o 

planejamento da empresa ganha em eficácia.” 

 

 

8.1.5 Quais serão os elementos estratégicos trabalhados no telemarketing junto aos clientes. 

 

 

Segundo o Gerente Geral, “é apenas o improviso, o trabalho será a base para executa-lo. 

Mas está dando prioridade a representante e a uns 10 clientes em potencial, realizando ligações 

para verificar o atendimento.” 

Segundo o Gerente Administrativo, “somente é realizada a venda em clientes que não são 

atendidos por representantes comerciais ou que não efetivaram compras em 6 (seis) meses. 

Também são atendidos inicialmente pelo telemarketing os contatos on-line, e após isso são 

repassados para os representantes comerciais, para dar sequência ao atendimento. Com isso, é 

necessário ao telemarketing dar continuidade a este atendimento, para que o cliente possa estar 

comprando diretamente e com agilidade.” 
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Segundo o Gerente Comercial, “o atendimento pontual, observando o histórico de 

compras, produtos já comercializados, etc. Utiliza-se o site da Panosul para a observação das 

imagens dos itens. Se o cliente for novo passam o histórico da empresa bem como suas condições 

de trabalho. Além disso, dever-se-á monitorar o trabalho dos representantes comerciais alertando-

os para a disciplina na visita constante e programada ao cliente.” 

 

 

8.1.6 Como será operacionalizado. 

 

 

Segundo o Gerente Geral, “realizando ligações semanais a todos os representantes, 

repassando o plano inteligente de negócios a cada representante e com ligações a clientes em 

potencial.” 

Segundo o Gerente Administrativo, “deve ser feito um planejamento estratégico, 

definindo os pontos a ser atendido pelo telemarketing, assim como quais serão as suas 

atribuições.” 

Segundo o Gerente Comercial, “o setor está em fase de montagem. Atualmente somente 

uma pessoa operacionaliza o setor. Entretanto, será necessário montar um grupo de atuação, com 

o enfoque estratégico e pontual.” 

 

 

8.1.7 Quais as expectativas da empresa com o novo setor implantado e estruturado. 

 

 

Segundo o Gerente Geral, “sua expectativa é que 40% do faturamento da empresa seja 

telemarketing dentro de no máximo 3 anos. O mercado esta mudando, e tem o espaço, deve – se 

criar maneiras eficientes para potencializar o setor, pois o valor que ele pode gerar é 

imensurável.” 

Segundo o Gerente Administrativo, “as principais expectativas são de buscar a venda 

junto ao cliente, gerando faturamento para a empresa e consequentemente o lucro, mas também 
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deve ser efetivada a venda para o cliente com qualidade, para que o mesmo fique satisfeito e 

volte a comprar da empresa por necessidade própria, assim, a empresa sempre será lembrada 

pelos bons serviços prestados.” 

Segundo o Gerente Comercial, “o setor é uma necessidade que aos poucos está sendo 

implantada. Está com uma expectativa muito boa quanto aos resultados do setor. Em primeiro 

plano, acredita que esteja o bom atendimento ao cliente. Se conseguir fazer isso com todos os 

clientes abertos e em potencial, o setor de telemarketing já terá razão de ser.” 

 

 

8.1.8 Análise das entrevistas 

 

 

Através da entrevista nota-se que ambos os gerentes possuem o mesmo objetivo, 

satisfazer os clientes, pois sem os mesmos a empresa não se desenvolve. Como no momento o 

telemarketing não está devidamente configurado, a comunicação da empresa com o cliente está 

ruim, pois não é realizado o pós-vendas, e com isso não há como fazer um estudo para saber se os 

clientes estão satisfeitos ou não com os serviços prestados. 

O telemarketing será implantado para atender os clientes de difíceis acessos, clientes que 

não compram a mais de 6 (seis) meses e para que a empresa possa monitorar o atendimento dos 

representantes. O objetivo é realizar um planejamento do telemarketing para que a empresa possa 

obter resultados imediatos, tornar o negócio rentável, tanto para a empresa como para o cliente, 

monitorar se os representantes estão realizando um bom atendimento e se o cliente está satisfeito 

com o mesmo. Tornar cada vez mais ágil o atendimento. 

A empresa necessita contratar funcionários qualificados e treinar os mesmos para que 

executem um trabalho de qualidade, a fim de que possam atingir os objetivos esperados, de 

aumentar as vendas e com isso o faturamento se tornará mais lucrativo, realizar um bom 

atendimento perante aos clientes e satisfazer os mesmos. 
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8.2 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

Os questionários foram enviados no mês de outubro via e-mail para os clientes através da 

newsletter da empresas, onde dos 1.400 envidados foram recebidos 102 questionários 

respondidos, os quais foram tabulados em forma de tabelas e gráficos para a análise dos 

resultados. 

 

 

Gráfico 1: Quanto à região  

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

 A análise dos dados demonstra que 33% dos clientes da região norte responderam 

mais questionários, 25% sul, 24% nordeste, 18% sudeste. 

 

33%

25%

24%

18%

1.    Quanto a região

NORTE (34)

SUL (26)

NORDESTE (24)

SUDESTE (18)
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Gráfico 2 – Consideram importante o setor de telemarketing na empresa. 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

A análise dos dados demonstra que 96% dos clientes consideram importante o setor de 

telemarketing na empresa, sendo apenas 4% os que não são a favor. 

 

 

Tabela 1: Fatores de importância do Telemarketing 

FATORES FREQUÊNCIA 

AUXILIAR / AJUDAR 66 

TIRAR DÚVIDAS 29 

NECESSIDADE DE PRODUTOS 20 

TOTAL 115 

Fonte: pesquisador (2012) 

96%

4%

2.   Consideram importante o setor de 
telemarketing na empresa

SIM (98)

NÃO (4)
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58%25%

17%

Por que conscideram importante o 
telemarketing

AUXILIAR / AJUDAR (66)

TIRAR DÚVIDAS (29)

NECESSIDADE DE 
PRODUTOS (20)

 Gráfico 3 – Por que considera importante       

 Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

Segundo a pesquisa aplicada, 41% consideram importante quando esta ferramenta for 

utilizada para auxiliar os mesmo em algum assunto, não um telemarketing que somente oferece 

produtos e serviços, mas sim aquele que está sempre pronto para auxiliar, 25% consideram 

importante para tirar dúvidas de produtos e serviços e para 17% é importante para realizar 

pedidos quando estão precisando de algum produto com urgência e o representante comercial irá 

demorar a realizar a visita novamente, ou não conseguem contato com os mesmos. Considerando 

que em algumas perguntas foram obtidos mais do que uma resposta. 
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     Gráfico 4: O que é relevante o telemarketing abordar. 

      Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 4 mostra que esta questão teve mais do que uma resposta sendo que 55% 

gostariam que o telemarketing comunicasse as promoções, 31% realizar pedidos, 13% passar 

informações e especificações de produtos, 1% realizar agendamentos de visitas. Consideram que 

clientes responderam mais do uma opção. 

 

 

55%

13%
1%

31%

3. O que é acha relevante o telemarketing 
abordar.

Comunicar Promoções (94)

Informações / Especificações 
de produtos (22)

Realizar agendamentos de 
visitas (2)

Realizar pedidos (52)
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Gráfico 5: Preferência ao receber as promoções. 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

Segundo a pesquisa, nesta questão, 91% dos clientes preferem que as promoções sejam 

enviadas via email, porém 9% dos mesmos clientes escolheram também a opção via telefone. 

Considerando que houve clientes que responderam as duas opções. 

 

 

91%

9%

4. Preferência ao receber as promoções.

E-mail (100)

Telefone (10)
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10%

25%

65%

0%

5. Realizam compras via telefone

Nunca (10)

Raramente (26)

Às vezes (66)

Sempre  (0)

Gráfico 6: Realizam compras via telefone 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

A pesquisa mostra que 65% dos clientes às vezes realizam compra via telefone, 25% 

raramente, 10% nunca. 
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Gráfico 7: Avalia a venda via telefone 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 7 mostra qual a avaliação dos clientes referente às vendas que as empresas 

realizam via telefone, tendo como resultado 65% avaliam como regular, 23% bom, 6% ruim, 4% 

péssimo e 2% ótimo. 

 

 

2%

23%

65%

6%
4%

6. Avaliam a venda via telefone

Ótimo (2)

Bom (24)

Regular (66)

Ruim (6)

Péssimo (4)
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 Gráfico 8: Preferência no atendimento - representante comercial/telemarketing 

 Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 8 demonstra que 93% dos clientes preferem a venda através de representantes 

comercias,  porém 7% desses mesmos clientes responderam também a opção do telemarketing. 

 

 

93%

7%

7. Preferência no atendimento -
representante comercial/telemarketing

Representante comercial 
(100)

Telemarketing (8)
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Gráfico 9: Frequência em receber ligações do telemarketing 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 9 mostra que 100% dos clientes preferem receber ligações mensalmente do 

telemarketing. 

 

 

0%0%

100%

8.  Frequência em receber ligações do 
telemarketing

Semanal (0)

Quinzenal (0)

Mensal (102)
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Gráfico 10: Consideram importante a empresa realizar o pós-vendas 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 10 mostra que 100% dos clientes consideram importante a empresa realizar o 

pós vendas. 

 

 

[...] os clientes esperam que o serviço pós-venda seja um atributo do produto tanto 

quanto a qualidade, o design, seu rendimento e o preço. A satisfação que um produto 

proporciona não é relacionada apenas ao produto em si, mas também ao pacote de 

serviços que o acompanha. A função do pós-venda é garantir esta satisfação, ajudando a 

fidelizar o cliente e divulgar a boa reputação da empresa também para outros possíveis 

compradores. Essa é a alma da boa venda, do bom atendimento.  (Sobrinho 2009)  
 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

9.   Consideram importante a empresa realizar 
o pós-vendas

Sim (102)

Não (0)
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40%

25%

15%

20%

Por que consideram importante o Pós-
Vendas na empresa

INTERESSE DA EMPRESA COM O 
CLIENTE (41)

TIRAR DÚVIDAS DE PRODUTOS (26)

IDENTIFICAR A SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES (15)

TRAZ MAIS SEGURANÇA EM 
COMPRAR NA EMPRESA (20)

 

 

Gráfico 11: Por que consideram importante o pós-vendas na empresa. 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

O gráfico 11 mostra que 41% dos clientes consideram importante o pós-vendas, pois 

demonstra que a empresa se interessa pelo cliente, 25% para tirar dúvidas, 19% pois traz 

segurança ao comprar da empresa e 15% para identificar as satisfação dos clientes com os 

atendimentos. 

 

 

Tabela 2: Fatores importantes do pós-vendas 

 FATORES FREQUÊNCIA 

INTERESSE DA EMPRESA COM O CLIENTE 41 

TIRAR DÚVIDAS DE PRODUTOS 26 

IDENTIFICAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 15 

TRAZ MAIS SEGURANÇA EM COMPRAR NA EMPRESA 20 

TOTAL 104 

Fonte: pesquisador (2012) 
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15%

24%

10%

35%

3%

2%

2%
5%

3%
1%

10. Elementos que não devem 
faltar na estruturação do 

telemarketing Educação (28)

Treinamento (44)

Resposta Rápida (18)

Qualificação (64)

Horários Convenientes (6)

Conhecimento (4)

Respeito (4)

Vontade de trabalhar (8)

Competência (6)

Agilidade (2)

 

 

Gráfico 12: Elementos que não devem faltar na estruturação do telemarketing 

Fonte: pesquisador (2012) 

Tabela 3: Elementos que não podem faltar na estruturação 

Elementos Frequência 

Educação 28 

Treinamento 44 

Resposta Rápida 18 

Qualificação 64 

Horários Convenientes 6 

Conhecimento 4 

Respeito 4 

Vontade de trabalhar 8 

Competência 6 

Agilidade 2 

TOTAL 184 

Fonte: pesquisador (2012)  



49 

 

40%

12%13%3%

5%

6%

13%

8%

11. Fatores de um Telemarketing ruim

Insistência (78)

Horários Inconvenientes (24)

Falta de Respeito (26)

Falta de treinamento

Demora em responder (10)

Falta de Conhecimento (12)

Falta de Educação (26)

Tira tempo do cliente (16)

Na tabela 3 estarão s todos os elementos e a frequência que os clientes citaram nos 

questionários, abaixo no gráfico 12 observa-se que 35% citaram a qualificação, 24% treinamento, 

15% educação, 10% resposta rápida, 5% vontade de trabalhar, 3% horários convenientes e 

competência, 2% conhecimento e respeito e 1% agilidade. 

 

 

Tabela 4: Fatores Ruins mais citados  

Fatores ruins Frequência 

Insistência 78 

Horários Inconvenientes 24 

Falta de Respeito 26 

Falta de treinamento 6 

Demora em responder 10 

Falta de Conhecimento 12 

Falta de Educação 26 

Tira tempo do cliente 16 

TOTAL 172 

Fonte: pesquisador (2012) 

 

 

Gráfico 13: Fatores de um Telemarketing ruim 

Fonte: pesquisador (2012) 
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Na tabela 4, estarão descrito os fatores e a frequência das respostas que os clientes citaram 

em relação a um telemarketing ruim, ao lado no gráfico 13 está ilustrado em percentual sendo que 

40% dos clientes consideram ruim a insistência em oferecer os produtos e serviços, 13% falta de 

educação e respeito dos operadores, 12% quando ligam em horários inconvenientes, 6% a falta de 

conhecimento dos operadores, 5% a demora em passar as respostas e 3% à falta de treinamento. 
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9 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar quais os elementos serão necessários 

para a implantação do telemarketing na empresa em estudo, sendo que para que a empresa possa 

implantar um telemarketing deve levar em consideração alguns aspectos que são fundamentais 

para o seu desenvolvimento.  

Analisando os objetivos da empresa e as necessidades dos clientes verificados nas 

entrevistas e nos questionários, faz-se necessário a empresa possuir funcionários devidamente 

treinados, onde os mesmos precisam de uma sala reservada para o setor, levando em conta que 

somente ficarão focados no atendimento e prestação de serviços aos clientes, realizando vendas e 

o pós vendas, onde 100% dos clientes consideram importante a empresa realizar. 

Nas pesquisas realizadas com os clientes, notan-se que preferem o atendimento através 

dos representantes, isso porque os mesmos possuem as amostras de todos os produtos da 

empresa. O telemarketing não possui contato direto com os clientes, mas pode ser utilizado um 

site para mostrar ao cliente os produtos. Esse mesmo site deve ser sempre atualizado, para que 

não ocorra problemas como o cliente solicitar um devido produto e o mesmo estar indisponível 

na empresa, mas encontra-se disponível no site. 

Para que o projeto possa ser desenvolvido, seguem algumas sugestões para serem 

aplicadas: 

 Investimento para treinamento de operadores: quando questionados a respeito dos 

elementos que não podem faltar no telemarketing o atributo qualificação tomou destaque e em 

seguida, o treinamento, que mostra que os clientes valorizam o bom atendimento, e a constante 

capacitação dos operadores, pois é de fundamental importância para a satisfação dos clientes. 
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 Informar promoções periodicamente: através dos estudos ficou claro que os clientes 

gostam de promoções, sendo estas enviadas via e-mail. Como a empresa possui o envio via 

newsletter, a mesma pode enviar e-mails mensalmente das promoções, ou assim que um produto 

entrar na promoção, desenvolvendo um e-mail marketing bem criativo para despertar o interesse 

imediato do cliente. 

 

 Aumento do número dos operadores: o número de operadores deve ser ampliado, para que 

se possa garantir um atendimento imediato e de qualidade a todos os cientes, para que possam 

subdividir o atendimento, onde um realiza as vendas e um o pós-vendas. 

 

 Investimento em aparatos tecnológicos: é necessário que a empresa possua telefones com 

fones de ouvido, para que os operadores possam ter suas mãos livres para manusear os materiais 

com mais facilidade, e que os mesmos possuam computadores de alta tecnologia, para que 

processem rapidamente as informações. 

 

 Realização do Pós-Vendas: através dos questionários verificou-se que os clientes 

consideram importante a realização do pós-vendas, pois passa segurança em adquirir produtos da 

empresa, mostrando estar interessada em sua satisfação ao adquirir os produtos. Além disso, os 

mesmos poder sanar dúvidas de como utilizar e até mesmo vender os produtos com facilidade.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O telemarketing é uma ferramenta nova e pouco utilizada nas empresas como forma de 

auxiliar seus clientes, fazendo com que se tenha uma imagem de somente ser utilizado para 

oferecer produtos, mas como mostra o estudo, essa ferramenta é importante para identificar as 

reais necessidades dos clientes, proporcionando a eles tranquilidade em adquirir os produtos, pois 

sabem que a empresa estará sempre lhes auxiliando, desde a compra até a sua aceitação.  

O projeto partiu do objetivo principal que era identificar os elementos necessários para a 

implantação do telemarketing na empresa Panosul em Ibiaçá – RS, o qual foi dividido em 

objetivos, específicos para que, através dos mesmos, fossem possíveis juntar a as informações e 

construir o objetivo geral.  

Para a elaboração da pesquisa foram encontrados alguns obstáculos, como na demora dos 

clientes em responder os questionários e pela falta de informações internas, por o operador não 

estar devidamente treinado e o setor não possuir um planejamento, além da dificuldade de 

encontrar exemplares sobre o tema telemarketing, por ser uma ferramenta não muito utilizada nas 

empresas. 

Conforme as pesquisas realizadas foi possível elencar sugestões para serem desenvolvidas 

no setor da empresa, se as mesmas forem aplicadas, fará com que a empresa, fique mais perto de 

seus clientes, identifiquem suas necessidades e façam com que os mesmos se sintam satisfeitos 

com os serviços prestados pela mesma. 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevista aplicado aos Líderes 

 

 

1. Qual é o principal valor do cliente para a empresa? Justifique 

2. Por que estruturar o telemarketing na empresa? Justifique 

3. Em sua opinião, como está hoje à comunicação de empresa x cliente? Justifique 

4. Na sua visão, qual é a importância do serviço de telemarketing no processo estratégico da 

empresa? Explique 

5. Quais serão os elementos estratégicos trabalhados no telemarketing junto aos clientes? 

6. Como será operacionalizado? Justifique 

7. Quais são as expectativas da empresa com o novo setor implantado e estruturado? 
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APÊNDICE B: Questionário aplicado aos Clientes 

 

 

1. Qual é a sua região? 

(  ) Norte         (  ) Sul              (  ) Nordeste       ( ) Sudeste 

 

2. Você considera importante o setor de telemarketing na empresa? 

 ( )Sim           ( )Não 

 Porque: 

 

3. O que você acha relevante o telemarketing abordar? 

 (  ) Comunicar Promoções         (  ) Realizar agendamentos de visitas 

 (  ) Informações / Especificações de produtos            (  ) Realizar pedidos 

 

4. Você prefere receber as promoções via e-mail ou através do telefone? 

(  ) E-mail                                             (  ) Telefone 

 

5. Você costuma realizar compras via telefone? 

(  ) Nunca        (  ) Raramente             (  ) Às vezes                (  ) Sempre 

 

6. Como avalia a venda via telefone? 

(  ) Ótimo        (  ) Bom             (  ) Regular                (  ) Ruim         (  ) Péssimo 

 

7. Prefere vendas por representante comercial ou através do telemarketing? 

(  ) Representante comercial                (  ) Telemarketing 

 

8. Com qual freqüência você gostaria de receber ligações do telemarketing? 

(  ) Semanal                             (  ) Quinzenal                          (  ) Mensal 

 

9.  Você considera importante a empresa realizar o pós-vendas? 

( ) Sim (    )Não  

Porque: 
 

10.  Em sua opinião quais os elementos que não devem faltar na estruturação do 

telemarketing?  
 

 

11.  Em sua opinião, o que é um Telemarketing ruim? Justifique 

 

 


