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Resumo 

 

Este estudo é realizado no contexto dos serviços de apoio ao cliente de uma plataforma 

online. O objectivo é a investigação das principais linhas de orientação para a implementação de uma 

operação de apoio ao cliente focada na criação de valor para o mesmo e consequente fidelização. 

Efectua-se uma revisão da literatura sobre processos de criação de valor no mercado virtual 

e Contact Centers inseridos neste tipo de mercado. A revisão de literatura serve para identificar 

aspectos importantes para a melhoria de uma operação de apoio ao cliente focada no objectivo 

pretendido. Os aspectos identificados são adequados e aplicados a um estudo de caso baseado no 

Contact Center da Fnac.pt, uma plataforma de comércio online pertencente ao Grupo Fnac. A 

framework usada para responder à questão de investigação prentendeu construir uma definição de 

valor que represente, ou esteja alinhada com o valor procurado pelos clientes que recorram ao 

Contact Center e elaborar, ao nível estratégico e operacional, linhas de orientação focadas na criação 

de valor e na fidelização. Ao longo do processo de identificação de linhas de orientação, são usados 

métodos qualitativos e quantitativos. 

Como possível resposta à questão de investigação, apresenta-se a cadeia “Definição de Valor, 

Missão + Visão, Drivers de Valor, Estratégia, Operações, Métricas” como potenciadores da criação de 

valor, fidelização, reforço da intenção de compra e reforço da marca. Apresentam-se ainda as 

limitações do trabalho desenvolvido e sugerem-se desenvolvimentos futuros. 

Palavras Chave – Contact Center, Valor, Estratégia, Operações, KPIs, Cliente 
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Abstract 

 

This study is carried out in an E-Commerce Costumer Support services Context. The main 

objective is the research on the main guidelines to implement a costumer support service focused in 

creating value for the costumer and by doing so obtaining his loyalty.  

A literature review on value creation in the Virtual Market and E-commerce Contact Centers 

is conducted. This literature review is conducted in order to identify relevant aspects to the 

improvement of an E-commerce costumer support operation focused in the main objective. The 

identified relevant aspects are adapted and applied to a case study based on Fnac.pt´s Contact 

Center, Fnac´s Portuguese E-commerce platform. The proposed framework to attain the main 

objective consists in building a value definition aligned with the value sought by customers when 

contacting a Contact Center and designing strategic and operational guidelines focused on value 

creation and loyalty. Quantitative and qualitative methods are used during this process. 

Finally, a “Value Definition, Mission + Vision, Value Drivers, Strategy, Operations, KPIs” chain 

is designed as a way to attain loyalty, re-purchase intention and brand image. This framework 

represents a possible answer to the research question. Finally, research limitations and suggesting’s 

for the future are presented. 

Key words – Contact Center, Value, Strategy, Operations, KPIs, Customer 
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Glossário de termos e abreviaturas: 

 

E-Commerce: Componente de um E-Business concentrada na venda de bens e serviços. 

E-Business: Negócio conduzido através de um mercado virtual que não é mais que um 

mercado onde as transacções de negócios são conduzidas através de redes abertas baseadas 

na infra-estrutura fixa e sem fios da Internet. 

E-Market: Contexto onde se insere o E-Business e o E-Commerce 

E-Presence: Termo utilizado para referir uma plataforma que apenas marca presença no 

mercado virtual não sendo utilizada para transacções entre um cliente e uma empresa. 

Coaching: Formação dada por um supervisor a um operador, no posto de trabalho, 

caracterizada por ser rápida e focada num ponto especifico. 

KPIs: Indicadores de Performance que normalmente medem o quão bem uma operação está a 

atingir os seus objectivos estratégicos 

VOC: Voz do cliente 

CC: Contact Center 

Contact Center e E-Contact Center: Área que presta apoio  a um cliente através de mais do 

que um meio de comunicação. 

Muda: Termo japonês utilizado para identificar desperdício. 
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1. Introdução 

 

Num Contexto de transacções virtuais, caracterizadas pela ausência de uma 

plataforma física e por uma aparente ausência de uma componente humana (Khalled e Head, 

2005/2006), torna-se necessário que uma plataforma de E-Commerce colmate esta ausência, 

de modo a elevar a fidelização dos seus clientes (Gefen e Straub, 2003). Esta dissertação foca-

se em explorar o potencial de um serviço de apoio ao cliente (Contact Center), como elemento 

criador de valor para o cliente e potenciador de fidelização. 

A dissertação começa pela elaboração de um estado da arte, explorado de modo a 

identificar modelos de criação de valor no mercado virtual (Rayport e Sviokla, 1994) (Amit e  

Zott, 2001) (Lu e Lin, 2002), analisar a influência social na cadeia “qualidade-valor-satisfação-

lealdade” de um serviço de apoio ao cliente inserido numa plataforma de E-Commerce (Park et 

al. 2009) e fazer um levantamento de boas práticas neste sector de actividade. 

A análise do levantamento da literatura conduz à formulação de uma questão de 

investigação: 

“Quais os principais passos a seguir para melhorar uma operação de apoio ao cliente 

que crie mais valor para o mesmo e consequentemente contribua para a sua fidelização?” 

De seguida são apresentadas uma framework e uma metodologia, que pretendem 

contribuir para a resposta à questão de investigação. Estas são implementadas de modo a 

obter uma definição de valor e linhas de orientação estratégicas e operacionais para um 

Contact Center. Ao longo de todo o processo, o Contact Center da Fnac.pt é usado como 

estudo de caso. 

Por fim, é apresentada a resposta final à questão de investigação, através da síntese 

das constatações feitas ao longo da investigação. Neste ponto são também apresentadas as 

limitações dos resultados obtidos e são feitas sugestões para investigação futura. 
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2. Estado da Arte 

 

O estado da arte foi desenvolvido com o objectivo de estudar o trabalho realizado, até 

à data, acerca da criação de valor no comércio online e o potencial de um serviço de apoio ao 

cliente para o processo de criação de valor e consequente fidelização. O fio condutor do 

estado da arte parte da apresentação de uma perspectiva alargada de E-commerce e vai-se 

concentrando até ao estudo desenvolvido sobre serviços de apoio ao cliente. 

Após uma breve apresentação de conceitos como E-commerce, E-Business e E-market 

são apresentados estudos que foram seleccionados devido ao facto de terem em comum o 

objectivo especifico de identificar o processo de criação de valor e as suas fontes num negócio 

online. Após este ponto, são analisados, especificamente, os estudos desenvolvidos sobre 

serviços de apoio ao cliente de um negócio online e o seu contributo para o processo de 

criação de valor. Por fim, dada a presença constante do termo valor ao longo de todo o estado 

da arte, é feita uma introdução ao Pensamento Lean, pois esta metodologia foca-se no 

conceito de valor e na sua detecção. 

2.1 E-Commerce e o Contexto “E” 

 

O E-Commerce pode ser definido como a parte de um negócio online (doravante 

designado como E-business) que se concentra na venda de bens e serviços (Guseva, 2009). E-

Business, diz respeito a um negócio conduzido através de um mercado virtual que não é mais 

do que um mercado onde as transacções são conduzidas através de redes abertas baseadas na 

infra-estrutura fixa da Internet (Amit e Zott, 2010). Assim sendo, pode-se afirmar que o E-

Commerce representa uma parte do E-Business e ambos se inserem no contexto de um E-

Market que é caracterizado pela desmaterialização de certas transacções, tornando-o um 

campo aberto à criação de novas oportunidades de negócio, assim como novos modelos de 

negócio (Rayport e Sviokla, 1995). 

 



 12 

2.1.1 Criação de Valor no contexto ”E” 

 

A inovação nos negócios, a crescente competição no mercado e os desenvolvimentos 

tecnológicos conduziram a uma evolução dos E-Business de um estado inicial em que se 

limitavam a integrar a Internet no seu negócio, para o desenvolvimento de modelos complexos 

que dão extrema relevância à flexibilidade e adaptabilidade suportadas em cadeias de valor 

complexas e dinâmicas (Svobodova, 2005). Como foi observado por Rayport e Sviokla (1995), 

as empresas começaram a ter que agir em dois espaços: O espaço físico, definido como 

Marketplace, e o espaço virtual, definido como Marketspace. O segundo espaço consiste num 

“mundo virtual” constituído por informação e fluxos de informação, que são a base das novas 

cadeias de valor, cadeias de valor virtuais. 

A análise da cadeia de valor tradicional, de forma resumida, descreve uma série de 

actividades geradoras de valor, e actividades de suporte, que ligam uma empresa desde o 

ponto em que recebe as matérias-primas (caso da empresa industrial) até ao ponto em que 

satisfaz a procura. O objectivo primordial da análise da cadeia de valor é analisar cada 

processo da cadeia de modo aumentar a eficiência e eficácia de uma empresa (Porter, 1985), 

contudo este modelo encara a informação como uma componente de suporte no processo 

gerador de valor, enquanto que hoje em dia a informação deverá ser encarada como uma 

fonte de valor (Rayport e Sviokla, 1995), logo como actividade primária.  

A proposta de Rayport e Sviokla (1995) passa por potenciar a informação, que constitui 

o Marketspace, como instrumento gerador de valor, factor característico da cadeia de valor 

virtual. No contexto “E”, a quantidade de informação gerada acerca de um cliente, através dos 

processos e dos produtos/serviços gerados por uma transação, deve ser transformada em 

valor, o que poderá conduzir à criação e desenvolvimento de novas formas de relacionamento 

com o cliente e, aparecimento de novos mercados inseridos no mercado onde a empresa 

actua, e ao desenvolvimento de novos modelos de negócio. A cadeia de valor virtual pode ser 

um espelho da cadeia de valor real no sentido em que os processos podem ser semelhantes, 

contudo os passos para identificar valor são diferentes no que toca à informação: acumular, 

organizar, seleccionar, sintetizar e distribuir. A figura 1 apresenta a matriz de valor criada por 

Rayport e Sviokla (1995): 
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Figura 1 – Matriz de Valor de Rayport e Sviokla (1995) 

Rayport e Sviokla (1994) propuseram um modelo que caracteriza a forma como a 

proposta tradicional de valor do Marketplace pode ser desagregada no Marketspace de modo 

a criar novas formas de gerar valor. A proposta tradicional de valor de um negócio está 

dividida em três elementos básicos que são agregados numa única proposta: Conteúdo (aquilo 

que a empresa oferece), Contexto (a forma como a empresa oferece o conteúdo) e Infra-

estrutura (os meios que permitem que a transacção ocorra). No Marketspace a proposta de 

valor é constituída na mesma por esses três elementos mas, ao contrário da proposta 

tradicional, estes podem ser facilmente separados possibilitando novas formas de gerar valor, 

reduzir custos e criar novas relações (ver figura 2). As tecnologias de informação adicionam ou 

alteram conteúdo, alteram o contexto da interacção e permitem a entrega de vários 

conteúdos numa variedade de contextos através de infra-estruturas diferentes que podem ser 

integradas e geridas. 
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Figura 2 – Modelo de criação de Valor de Rayport e Sviokla (1994) 

O modelo qualitativo de criação de valor no Marketspace foi testado e comprovado 

por Lu e Lin (2002) através da criação e execução de um modelo que estuda de forma 

quantitativa o desempenho dos três elementos que podem explicar a atitude e fidelização do 

consumidor face a um E-Business (Ver figura 3).   

 

Figura 3 – Modelo de pesquisa utilizado por H. Lu e  J.C. Lin (2002) 

O modelo propõe as seguintes hipóteses (ver figura 3).: “As crenças (Beliefs) de um 

cliente acerca do conteúdo de um produto/serviço fornecidos por uma empresa (Content-

Belief) irão influenciar a sua atitude (H1a), as crenças de um cliente sobre o contexto que 

oferece o produto/serviço fornecidos por uma empresa (Context-Belief) irão influenciar a sua 
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atitude (H1b), as crenças de um cliente acerca da infra-estrutura que permite à empresa 

fornecer um produto/serviço (Infra-Structure-Belief) irão influenciar a atitude (H1c), a atitude 

de um cliente irá influenciar a sua lealdade a uma marca (H2), a crença de um cliente no 

conteúdo (Content-Belief) irá influenciar a sua lealdade (H3a), a crença de um cliente no 

contexto (Context-Belief) irá influenciar a sua lealdade (H3b) e a crença de um cliente na infra-

estrutura (Infra-structure-Belief) irá influenciar a sua lealdade (H3c).” (Hsipeng. Lu e Judy C. 

Lin, p.4, 2002) 

De modo a analisar a questão, percepcionar tendências e testar o modelo de pesquisa, 

foi organizado um inquérito numa população constituída por 145 elementos que tiveram que 

responder a uma série de perguntas acerca de um provedor online de conteúdos informativos. 

As perguntas estavam organizadas em cinco categorias, Conteúdo, Contexto, Infra-estrutura, 

Atitude do Cliente e Fidelidade do Cliente respectivamente e serviram para medir qual das 

hipóteses consideradas influenciaria mais a atitude e lealdade dos consumidores. Os 

resultados comprovaram o modelo de Rayport e Sviokla, pois 47% da variância da atitude dos 

consumidores e 49% da variância da lealdade dos consumidores foi explicada pelos três 

elementos do respectivo modelo. O estudo serviu ainda para concluir que a fidelização dos 

consumidores é fortemente afectada pelo contexto. 

 

Raphael Amit e Christoph Zott (2001) procuraram aprofundar o estudo da criação de 

valor em E-Businesses após concluírem que os modelos de inovação ou gestão estratégica, 

criados até à data, não explicavam em pleno o potencial de criação de valor do tipo de negócio 

em causa. Os vários modelos analisados (Value Chain Analysis e Virtual Value Chain Analysis, 

Schumpeterian innovation, Resource-based view of the firm, Strategic networks e Transaction 

Cost Economics), apesar de apresentarem várias propostas de fontes de criação de valor, 

conduziram a duas questões: quais as fontes de valor que são especificamente importantes 

num E-Business? Qual a possibilidade de serem identificados pontos que conduzam à criação 

de valor exclusivos desse E-Business? Deve ser referido que, neste modelo, é considerado 

como valor a soma do valor adquirido por cada parte envolvida em dada transacção (A. 

Brandenburger e Stuart, 1996) 
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O estudo conduzido por Amit e Zott, levou à identificação de quatro fontes de criação 

de valor (Ver figura 4):  

1. Eficiência (Efficiency) – refere-se à eficiência das transacções, isto é rendimento, 

aproveitamento face aos meios empregues. Quanto maiores forem os ganhos em 

termos de eficiência, menores serão os custos relativos e, consequentemente, maior 

será o valor global facultado pelo E-Business; 

2. Complementaridades (Complementarities) – referem-se a formas de sinergia em que 

fornecer um conjunto de produtos/serviços proporciona mais valor do que fornecer os 

mesmos produtos de forma separada, ou situações em que um produto/serviço do 

meio físico complementa um produto/serviço oferecido online. Esta situação pode 

ocorrer quando um concorrente complementa o produto/serviço que é oferecido por 

uma empresa com o seu próprio produto/serviço (Nalebuff, 1996). As 

complementaridades podem ser consideradas verticais, um produto/serviço fornecido 

após a aquisição de outro, ou horizontais, no mesmo ponto é disponibilizado mais do 

que um produto/serviço. Haveria aqui ainda a explorar a questão das economias de 

gama (Scope); 

3. Fidelização (Lock-in) – Pode-se considerar que ocorre fidelização quando um cliente, 

face à oferta de valor de um E-Business, se sente impelido a transacções repetidas, 

prevenindo-se assim a migração do cliente para uma entidade concorrente. São 

consideradas medidas de fidelização, todas aquelas que acrescentarem valor para o 

cliente. Muitas vezes consegue-se este lock-in através de 

compatibilidades/incompatibilidades. 

4. Inovação (Novelty) – Na área de economia é considerada inovação a introdução no 

mercado de um novo produto, novos métodos produtivos, abertura de um novo 

mercado, conquista de uma nova fonte de fornecimento de bens necessários a um 

negócio e melhoria de uma organização através de novos métodos de trabalho, ou 

novos processos (Schumpeter, 1934). A análise feita por Amit e Zott levou à conclusão 

de que, num E-Business, a inovação também pode ser conseguida em termos da 

estrutura das transacções, sendo este tipo de inovação possível devido  à constante 

evolução tecnológica e à crescente flexibilidade e agilidade dessa plataforma 

tecnológica. 
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Amit e Zott concluíram ainda que as quatro fontes de valor identificadas estão interligadas 

entre si, numa relação de interdependência, no sentido em que umas podem potenciar o 

efeito das outras.  

 

Figura 4 – Fontes de criação de valor num E-Business identificadas por Amit e Zott (2001) 

 

2.2 Contact Centers e a sua relevância nos E-Businesses 

 

O crescimento do E-Commerce e a relevância das relações com o cliente no contexto 

de uma cadeia de valor virtual (Rayport e Sviokla, 1995) têm conduzido à crescente 

preocupação em melhorar a interacção com o cliente de modo a gerar e extrair valor desta 

interacção. Esta preocupação conduziu à criação de Contact Centers (ou E-Contact Centers, 

dado o contexto), por parte das empresas inseridas na área de E-Business, de modo a 

aumentar o acesso ao cliente (Scholler and Larkin, 2001, em Park et al., 2009). De facto a 

popularidade destes Contact Centers é cada vez mais notável, sendo cada vez mais respeitados 

tanto pelas empresas como pelos clientes devido ao seu potencial de geração e criação de 

valor para uns e para outros ( Park et al., 2009). 

O potencial de geração de valor por parte de um Contact Center pode ser explicado 

devido ao facto de colmatar o maior problema identificado inicialmente nas plataformas de e-

commerce: a falta de presença humana, identificada como principal barreira à construção de 

uma relação de lealdade por parte do cliente para com a empresa (Park et al., 2009). Assim 

sendo, o Contact Center surge como solução para este problema, pois fornece a possibilidade 

de estabelecer uma interacção humano-humano, que está associada a um nível elevado de 
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percepção da qualidade do serviço e satisfação do cliente (Sergeant e Frenkel, 2000), 

assumindo o papel de elo de ligação entre o cliente e a superfície online, gerando valor para 

ambas as partes envolvidas. 

Este papel de elo de ligação verifica-se aliás não só no e-commerce, mas também nos 

modelos mais convencionais de comércio e fornecimento de serviços. O próprio nome que 

identifica um departamento que forneça serviços de apoio ao cliente alterou-se, passando-se 

do termo Call Center para o termo mais comum, utilizado hoje em dia, Contact Center 

(Ramaswami, 2005). 

2.2.1 Modelo de JungKun Park et. Al  – “Perspectivas Sociais de um E-Contact 
Center para a construção da lealdade” 

 

Park, Chung e Rutherford (2009), propuseram um modelo que procurou analisar o 

impacto de elementos sociais, fornecidos por E-Contact Centers, no processo de fidelização de 

clientes. O propósito desta análise foi preencher a falha que existia no que toca à importância 

dos E-Contact Centers no processo de fidelização..  

O modelo destes autores gira em torno dos conceitos de qualidade, valor, satisfação e 

lealdade, e tem como objectivo analisar o efeito dos três primeiros conceitos sobre o quarto. 

Relativamente ao conceito de qualidade, e com base na afirmação de Brady e Cronin (2001) 

sobre a inclusão da qualidade da interacção na avaliação da qualidade geral de um serviço, os 

autores focam-se na componente correspondente às interacções e utilizam o termo 

“Interpersonal Service Quality”. Com base na definição deste termo, os autores consideram as 

seguintes hipóteses para o modelo: 

“H1 – O valor perceptível, para o consumidor, da qualidade interpessoal do serviço 

pode influenciar positivamente a satisfação do consumidor com o E-Contact Center; 

H2 – O valor perceptível, para o consumidor, da qualidade interpessoal do serviço pode 

influenciar positivamente o valor social que o consumidor atribui às compras online; 

H3 - O valor perceptível, para o consumidor, da qualidade interpessoal do serviço pode 

influenciar positivamente a lealdade do consumidor face a um E-Contact Center.” (JungKun 

Park et al., p.35, 2009) 

O conceito de valor utilizado pelos autores refere-se ao valor que é gerado por um 

serviço de um E-Contact Center que vai ao encontro do valor emocional que o consumidor 
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procura ao utilizá-lo. Se um serviço gerar o valor correspondente ao valor procurado pelo 

consumidor diz-se que o serviço é socialmente recompensador, podendo-se então falar de um 

valor social (Social Value). As seguintes hipóteses foram consideradas: 

“H4 – O valor social para o consumidor poderá influenciar positivamente a satisfação 

com o E-Contact Center; 

H5 – A satisfação do consumidor com um E-Contact Center poderá influenciar 

positivamente a lealdade do consumidor para com o E-Contact Center; 

H6 – A satisfação do consumidor com um E-Contact Center poderá influenciar 

positivamente a lealdade do consumidor para com a empresa (E-Retailer neste caso); 

H7 – A lealdade para com um E-Contact Center poderá influenciar positivamente a 

lealdade do consumidor para com o E-Retailer.” (JungKun Park et al., p. 36, 2009) 

As hipóteses geradas serviram para construir um modelo que foi testado com uma 

amostra de população composta por consumidores que contactaram pelo menos uma vez um 

E-Contact Center. Os resultados da análise comprovaram a importância estratégica da cadeia: 

qualidade do serviço – satisfação – lealdade, no contexto de um E-Contact Center, e da cadeia: 

valor – satisfação – lealdade. Foi provada também a influência da qualidade interpessoal do 

serviço e do valor social na satisfação com um E-Contact Center, que por sua vez influência a 

lealdade para com o serviço. Finalmente foi comprovado que a qualidade interpessoal do 

serviço não representa uma influência directa na lealdade de um consumidor, enquanto que o 

valor social tem uma influencia directa e indirecta (Ver Figura 5). 

 

Figura 5 – Modelo proposto da influencia social na cadeia qualidade-valor-satisfação-lealdade(JungKun Park e 

tal.,2009) 
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Provada a importância de um E-Contact Center no processo de fidelização dos 

consumidores, os autores indicam que deve ser retida a noção de que a fidelização para com 

um E-Contact Center conduz à fidelização para com uma empresa online que, por fim, conduz 

à repetição do acto de compra por parte dos consumidores e que as expectativas dos 

consumidores em relação a um E-Contact Center são diferentes das expectativas em relação a 

um Call Center tradicional.  

2.2.2 Estudo – “O impacto dos Call Centers na imagem de uma Empresa” 

 

De seguida, é apresentado um estudo realizado por Anton, Rockwell e Setting (2002), 

que teve como objectivo estudar o impacto de um Call Center na imagem de uma empresa. 

Mais especificamente, os autores procuraram analisar este impacto através da demonstração 

dos seguintes pontos: 

“1 – Um Call Center desempenha um papel importante no reforço da marca e imagem 

de uma empresa; 

2 – Um Call Center influencia a atitude e fidelidade de um cliente; 

3 – Um Call Center é um elemento importante na estratégia de uma empresa;” 

A demonstração foi conseguida através de um questionário a uma população 

representativa da população americana e foram testadas as seguintes hipóteses: 

“H1 – Os Call Centers têm um grande impacto na avaliação da marca e imagem de 

uma empresa; 

H2 – Problemas que não sejam devidamente tratados poderão causar a perda de um 

cliente; 

H3 – A capacidade de resolver o problema de um cliente na primeira chamada é 

essencial para ganhar a satisfação de um cliente; 

H4 – Após uma experiência positiva com um Call Center os clientes estarão mais 

inclinados a voltar a comprar os produtos/serviços de dada empresa; 

H5 – Os clientes têm uma boa impressão de empresas cujos Call Centers resolvam 

problemas no primeiro contacto.” 
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Os resultados desta investigação foram bastante positivos e comprovaram a influência 

que a experiência com um Call Center exerce na imagem que um cliente tem sobre dada 

empresa. As principais conclusões do estudo são as seguintes: 

1-A fidelização e o aumento da intenção de compra após o contacto com um serviço 

de apoio estão correlacionados com a experiência obtida durante a interacção. Ou seja o 

aumento da intenção de compra é tanto maior quanto as expectativas do cliente são 

correspondidas e tornar-se-ão maiores ainda caso tenham sido superadas. Esta conclusão está 

em linha com o artigo escrito por Robert Moment (2007), que refere a importância de exceder 

as expectativas de um cliente durante a interacção com um serviço de apoio, no sentido de 

potenciar o processo de fidelização.  

Moment (2007) fala em experiências “WOW”, ou seja experiências que surpreendam e 

maravilhem um cliente e indica seis factores-chave que conduzem a este tipo de experiências: 

Um serviço sem falhas, um serviço de confiança, um serviço atencioso, um serviço ágil que 

permita encontrar sempre uma solução, cortesia por parte dos operadores e um serviço Pró-

Activo (embora não intrusivo). 

2-Grande percentagem dos inquiridos indica que a experiência que obtêm durante 

uma interacção influencia a imagem que têm de uma empresa. 

3- Se o motivo da interacção é resolver uma reclamação e a experiência é negativa a 

probabilidade de um cliente terminar a sua relação com a empresa em causa será o dobro face 

à probabilidade associada a uma interacção por outro motivo. 

4 – Existe correlação significativa entre a resolução no primeiro contacto e a superação 

das expectativas de um cliente. Os autores referem a importância da resolução no primeiro 

contacto e indicam-na como um dos principais potenciadores da satisfação de um cliente. 

 

2.3 Boas práticas em Contact Centers 

 

A presente secção é resultado de uma pesquisa sobre boas práticas e práticas actuais 

em Contact Centers, a pesquisa foi feita tanto em artigos científicos como em estudos de caso 

de empresas específicas (NetBank Inc., Cisco-Linksys LLC e Mellon Investor Services LLC), 

elaborados pelo American Productivity & Quality Center (APQC) em 2007 (sob o título: “The 

Next Generation Contact Center: A best Practices Snapshot”), com o objectivo de caracterizar 
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as medidas tomadas pelas mesmas para modernizar e potenciar os seus serviços de apoio ao 

cliente. São apresentadas boas práticas ao nível estratégico e ao nível das operações, tanto em 

termos de selecção de tecnologia, como em termos de cultura e formação. 

2.3.1 Estratégia 

 

A um nível estratégico, há uns anos que os Contact Centers (na altura denominados 

Call Centers) sofreram uma alteração de paradigma de “gestão de entradas e cumprimento de 

metas de produtividade”, para um paradigma de “transacções entre o cliente e a empresa com 

o objectivo de gerar valor para ambas as partes” (Ramaswami, 2005). A noção de qualidade 

num serviço de apoio ao cliente tem ganho cada vez maior relevância, tanto para a empresa, 

como para o consumidor (Guseva, 2009). 

Um dos principais pontos que motivou o realinhamento da estratégia dos Contact 

Centers das três empresas estudadas pelo APQC, passou pelo reconhecimento de um novo 

perfil de cliente: informado e educado, com posses, indiferente quanto ao canal que utiliza 

para contactar um serviço de apoio ao cliente, esperando um serviço consistente, 

independentemente do canal escolhido, e que valoriza a privacidade, desejando manter o 

controlo das suas interacções e ter o poder de dar ou não a uma empresa a permissão para o 

contactar (regular a intrusão). O novo tipo de cliente encara os produtos, serviços fornecidos, a 

sua colocação e conveniência como comodidades e não como diferenciadores, sendo a 

experiência que obtém de uma interacção o principal elemento diferenciador (APQC (a), 

2007). 

Sendo a experiência transacional o principal diferenciador, os consumidores tomam 

decisões de compra e fazem um passa-palavra-positivo ou negativo com base na experiência 

que tiveram no contacto (Gremler et al., 2001). A percepção da importância da experiência 

conduziu ao realinhamento estratégico das três empresas, com o objectivo de gerar mais valor 

para os clientes e consequentemente aumentar a sua confiança e potencial de fidelização. 

Para o seu negócio, identificaram factores que alavancam a fidelização dos clientes e 

identificaram factores diferenciadores. Reconheceram que cada vez é menor a necessidade de 

intermediários, devido à proliferação dos serviços online. No caso específico da NetBank Inc., 

reconheceram o perigo de danificação para a marca que representa um cliente melhor 

informado acerca de um produto do que o próprio agente do apoio ao cliente. As três 

empresas ainda reconheceram a crescente tendência para a união entre o marketing, as 
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vendas e os serviços de apoio ao cliente, devido ao papel de suporte e reforço da marca que o 

terceiro representa, razão pela qual o apoio ao cliente passa a ser considerado um importante 

contribuinte estratégico. 

No caso específico da NetBank Inc., foi elaborado um mapa de articulação estratégica 

que consistiu em reavaliar a Missão, Visão e principais valores do Contact Center de modo a 

extrapolar transacções tangíveis que geram valor para o cliente, para conceitos intangíveis, 

com o objectivo de construir um alinhamento estratégico que entregue ao cliente mais valor 

(Ver figura 6). Foram criados objectivos estratégicos baseados numa aproximação “Balanced 

Score Card” e foram criados Indicadores de Performance (KPIs) de modo a avaliar a 

performance do Contact Center face aos objectivos definidos. 

 

Figura 6 – Esquema representativo do mapa de articulação estratégica da NEtBank Inc. 

A Cisco-Linksys LLC alterou a designação do seu departamento de apoio ao cliente de 

“Costumer Care” para “Costumer Advocacy”. Este departamento foi transformado numa 

entidade que gera valor para o cliente, através da entrega de um serviço eficiente que vai ao 

encontro das suas expectativas, e numa entidade que fornece valor ao resto da empresa, 

devido ao facto de lidar de forma directa com os clientes e encaminhar a informação para 

áreas como o marketing e as vendas. A empresa passou a ver o departamento de Costumer 

Advocacy como um ponto chave para a retenção de clientes e criou objectivos estratégicos 

focados na melhoria da qualidade e no aumento da produtividade, pois considerou estes dois 

aspectos como os mais relevantes para o aumento do valor entregue ao cliente numa 

interacção. 

A Mellon Investor Services LLC, reformulou a sua estratégia de apoio ao cliente para 

mudar a sua posição de um modelo de serviço (Service-Model), para um modelo que olha 

pelos seus clientes (Caring-Model) (APQC (b), 2007). Os esforços foram concentrados na 

centralização dos canais para os clientes, na simplificação dos processos de negócio e no 
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reposicionamento das operações e capacidades de transacção para a linha da frente do serviço 

de apoio. 

Deve ainda ser referida a importância que as três empresas deram ao conceito de 

Serviço Pró-Activo nos seus Contact Centers. Este conceito baseia-se no princípio de que, em 

vez de ser reactivo, limitando-se a responder a situações quando estas ocorrem, um operador 

de um Contact Center deve tomar a iniciativa de oferecer soluções antes mesmo de um cliente 

reportar um problema (Gianforte, 2003). Dependendo do modelo de serviço, um serviço que 

possibilite aos seus operadores terem liberdade para assumir as necessidades de um cliente 

também pode ser encarado como serviço Pró-activo. Como exemplo disto pode-se considerar 

uma situação em que um cliente liga para a linha errada e o operador tem a liberdade para 

fazer o encaminhamento da chamada e explicar ele próprio ao operador da área correcta o 

problema, poupando ao cliente o tempo perdido na reformulação do mesmo (DeNucci, 2011). 

 

2.3.2 Operações, Formação e Tecnologia em linha com as novas Estratégias 

 

A um nível operacional, em conjunto com uma estratégia focada na criação de valor 

para o cliente, as empresas concentram-se na melhoria das suas métricas de desempenho, que 

passam a ser cada vez mais focadas na qualidade e não na quantidade, tendo-se verificado 

uma cada vez maior preocupação com a qualidade da interacção em detrimento da velocidade 

de atendimento e número de chamadas processadas (Tierney, 2008), que eram métricas 

vulgarmente utilizadas. As três empresas apresentadas nos estudos de caso, tendo em conta o 

realinhamento estratégico efectuado, criaram métricas de desempenho para os seus Contact 

Centers que se focam na qualidade e no maior valor para o cliente, como por exemplo: taxa de 

resolução no primeiro contacto, com base no principio de que uma segunda chamada 

representa o dobro do custo e metade do valor (APQC (a), (b) e (c), 2007), Agent Peak 

performance Index e Contact Center Return on Investment (APQC (a)), para avaliar a 

criação/destruição de valor nas interacções. 

Em termos de formação e políticas de R.H., a aposta tem sido cada vez maior em 

fornecer uma formação inicial sólida, uma formação contínua e criar programas de 

reconhecimento e recompensas para os operadores (APQC (a), (c), 2007). Em termos de 

tecnologia, esta deve garantir um acesso fácil à informação, uma gestão em tempo real da 
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informação e uniformidade em toda a plataforma (Sieben et al., 2009). O apoio de sistemas 

CRM e lógicas semelhantes é cada vez mais habitual. 

A aposta na formação e a selecção da tecnologia centram-se na qualidade das 

interacções com o cliente, pois, como DeNucci afirma no seu artigo (2011, p. 10): “Um serviço 

de apoio ao cliente de alta qualidade, é na verdade definido por chamadas que são 

satisfatoriamente resolvidas, com a informação correcta, durante a primeira interacção, num 

tempo adequado e altamente avaliadas pelos participantes.” 

 

2.4 Pensamento Lean adequado aos Serviços  

 

Ao longo de toda a revisão bibliográfica, o termo “Valor” tem surgido diversas vezes e, 

assim sendo, não poderia deixar de ser referido o “Pensamento Lean”. O termo é utilizado 

para denominar uma filosofia de gestão centrada na contínua criação de valor e eliminação de 

desperdício (Womack e Jones, 1996). O desperdício, ou como os japoneses o designam: 

MUDA, é composto por actividades realizadas numa empresa, que consomem recursos e 

tempo e não acrescentam valor ao produto/serviço entregue ao cliente (Womack e Jones, 

1990).  

Uma abordagem Lean no sector dos serviços, deve ser feita com base nos seguintes 

princípios: O cliente quer que se resolva o seu problema, não quer que o façam perder tempo, 

quer que lhe disponibilizem o que deseja, onde deseja e quando deseja e que sejam criadas 

soluções (por parte da empresa) de forma contínua, que reduzam a perda do seu tempo e os 

problemas com que se possa deparar (Womack e Jones, 2005). As vantagens que este tipo de 

abordagem traz para o sector dos serviços estão relacionadas com o facto de neste sector as 

actividades estarem normalmente ligadas, pelo factor tempo, em termos de processos que são 

executados e por fim conduzem a um resultado que beneficia o cliente (Fraser e Fraser, 2009). 

Assim sendo, uma abordagem Lean, através de ferramentas como o Value Stream Mapping 

(doravante designado por VSM), pode trazer vantagens em termos de caracterização e 

normalização dos processos envolvidos num serviço, que muitas vezes não é feita dado o 

carácter intangível dos mesmos (Arbós, 2002). Pretende-se a eliminação do MUDA e 

consequente aumento da eficiência em toda a operação, entregando-se mais valor ao cliente 

(Sivilotti, 2009) 
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2.5 Conclusões sobre o Estado da arte 

 

A realização do estado da arte foi escrita e estruturada de forma a fornecer uma 

perspectiva alargada acerca do processo de criação de valor e respectivas fontes num mercado 

virtual e sobre o papel de um Contact Center inserido neste contexto. Assim, num contexto 

geral e teórico e através de artigos e estudos de caso, foram indicados aspectos relevantes 

para o desenho da estratégia e operações de um Contact Center, de uma plataforma de E-

Commerce, focados na criação de valor para o cliente e consequente fidelização.  
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3. Caracterização do Problema 

 

A revisão da literatura realizada permite observar que, apesar dos trabalhos de 

investigação desenvolvidos, não existe um mapa que oriente para a implementação, ao nível 

estratégico e operacional, de uma operação de apoio ao cliente focada na criação de valor, 

pois estes trabalhos são normalmente focados em temas específicos, não abrangendo a cadeia 

de valor. Os estudos de caso da American Productivity & Quality Center (APQC, 2007), assim 

como outros artigos citados, apesar de apresentarem uma série de boas práticas aplicadas em 

diversos níveis, carecem de fundamentação teórica.  

Os trabalhos desenvolvidos após Rayport e Sviokla (1994, 1995) e Amit e Zott (2001) 

terem criado os seus modelos nunca enquadraram o papel de um Contact Center. O modelo 

de Park et al. (2009), apesar de comprovar o papel relevante dos Contact Centers na 

fidelização de clientes de um negócio online, não sugere medidas a serem tomadas por uma 

empresa face a essa realidade.  

Concluindo, o trabalho desenvolvido acerca das áreas “E” e, mais especificamente, os 

serviços de apoio ao cliente, pode beneficiar de um estudo de caso que, com base na reflexão 

sobre a investigação e estudos já realizados acerca de temas como a criação de valor e 

fidelização nos Contact Centers, forneça guias que ilustrem os principais pontos a abordar para 

melhorar uma operação deste tipo. Assim, através da caracterização do problema, refina-se a  

questão de investigação para:  

“Quais os principais passos a seguir para melhorar uma operação de apoio ao cliente 

que crie mais valor para o mesmo e consequentemente contribua para a sua fidelização?” 
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4. Framework de Investigação 

 

De modo a responder à questão de investigação, pretende-se identificar linhas de 

orientação que englobem todos os aspectos que constituem um Contact Center, cuja melhoria  

poderá contribuir para o desenho de uma operação focada na criação de valor para o cliente e 

fidelização.  Assim, pretende-se iniciar a investigação pelo estudo dos aspectos que definem o 

valor procurado por um cliente, quando contacta um Contact Center,  e sintetizar uma 

definição de valor com base nestes aspectos. De seguida, pretende-se transpor a definição de 

valor de um nível intangível para um nível tangível, através da criação de uma Missão e uma 

Visão que integrem a definição de valor construida e que servirão de base para a criação de 

linhas de orientação estratégica que respondam à questão de investigação, ou seja que 

potenciem a criação de valor para o cliente e a sua fidelização. Por fim, pretende-se actuar ao 

nível operacional onde se pretende operacionalizar as linhas de oreientação estratégica 

identificadas através da melhoria das operações do Contact Center utilizado em estudo de 

caso e através da criação de Indicadores de Performance. 

A framework de investigação pode ser então resumida nos seguintes passos: 

1º) Criar uma definição de valor que responda à questão de investigação; 

2º) Ao nível estratégico, tendo em conta a definiçãod e valor criada, criar uma Missão 

e Visão para o Contact Center usado em Estudo de Caso e identificar linhas de orientação 

estratégica que respondam à questão de investigação. 

3º) Ao nível operacional, proceder à operacionalização da estratégia através do 

desenho do desenho e da caracterização da operação utilizada como estudo de caso e da 

criação de indicadores de performance que respondam à questão de investigação. 

5. Metodologia 

 

De modo a responder à questão de investigação, o caminho escolhido passa pela 

identificação e síntese de pontos-chave identificados no estado da arte e pelo cruzamento 

destes pontos-chave com a realidade de uma operação específica de apoio ao cliente analisada 
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em estudo de caso. Pretende-se então formular um guia que capture, a um nível estratégico e 

operacional, a resposta à questão de investigação, através do levantamento da literatura, 

detectando sucessos e anomalias, recorrendo ao desenvolvimento e interpretação de um 

questionário direccionado a uma gama diversificada de potências clientes. Pretende-se, 

através da observação das actividades no estudo de caso apresentado, análise dos resultados, 

reflexão integrada, definição de objectivos e confrontação do serviço in locu com um conjunto 

de medidas coerente que avaliem a mudança efectuada, deduzir e elaborar teoria, isto é, 

apurar e refinar medidas para uma operação capaz de gerar mais valor e que através disso 

consiga fidelizar os clientes. 

No que toca ao questionário desenvolvido (Ver Anexo 1), este foi elaborado junto de 

uma gama diversificada, da qual se obtiveram respostas de duzentos e dez inquiridos, 59,1% 

do sexo masculino e 40,9% do sexo feminino, com idades compreendidas maioritariamente no 

intervalo dos dezoito aos vinte e nove anos de idade (54,1%). O objectivo do questionário 

consistiu em avaliar os aspectos de um Contact Center valorizados pelos clientes da empresa 

usada em estudo de caso. O questionário é composto por sete perguntas das quais duas 

pretendem avaliar os aspectos mais valorizados num serviço de apoio ao cliente e o motivo 

que mais levaria os inquiridos a contactar uma empresa dedicada ao comércio online. As 

restantes perguntas pretendem avaliar aspectos como o volume de compras online efectuado 

pelos inquiridos ou o facto de um bom serviço de apoio ao cliente ser um factor determinante 

para a escolha entre uma loja online ou outra. 

 

Uma vez que o foco da questão de investigação é a criação de valor, e tal assume um 

papel fundamental no processo de fidelização de um cliente (Li e Green, 2011), o primeiro 

passo para obter a resposta passa por criar uma definição de valor para uma operação de 

apoio ao cliente. O método escolhido para elaborar a definição de valor consiste em:  

1 - Levantamento da literatura, no que respeita à criação de valor, e enquadramento 

de um Contact Center no processo; 

2 - Na análise dos dados recolhidos no questionário elaborado e cruzamento com os 

aspectos identificados no levantamento da literatura. 

3 – Criar uma definição de valor através dos aspectos relevantes identificados nos três 

pontos anteriores.  



 30 

Tendo por base a definição de valor criada, o estudo de caso utilizado e a análise ao 

estado da arte elaborada procede-se à criação de possíveis medidas para uma operação capaz 

de gerar mais valor. Assim, opta-se por elaborar linhas de orientação numa forma estruturada 

em que se abordam duas áreas de forma interligada: Estratégia e Operações. A decisão de 

criar linhas de orientação para as duas áreas deve-se ao facto de o bom relacionamento destas 

ser fundamental para o sucesso de uma empresa, pois uma estratégia, por muito boa que seja, 

se não estiver ligada a processos de gestão operacionais excelentes, não pode ser 

implementada com a devida eficácia. Assim como a excelência operacional isolada não é 

determinante para o sucesso de uma empresa, pois falta-lhe a Visão e a orientação de uma 

estratégia que lhe garanta o rumo e a sustentabilidade de longo prazo. (Kaplan e Norton, 

2008).  

Ao nível estratégico, procede-se, em primeiro lugar, à criação de uma Missão e de uma 

Visão para o Contact Center da Fnac.pt. Pretende-se que a missão e a visão capturem a 

definição de valor construída, pois estas duas “construções" são a base da criação de uma 

estratégia (Kaplan e Norton, 2004). Em segundo lugar procede-se à identificação de linhas de 

orientação estratégica que potenciem a criação de valor. Estas são elaboradas tendo em conta 

a definição de valor apurada, a literatura estudada e o concreto serviço de apoio que é usado 

no estudo de caso, com o seu contexto e cultura específica. A estruturação das linhas de 

orientação é feita de forma semelhante ao que se usa no modelo Balanced Scorecard, 

apresentado por Kaplan e Norton no livro: “The Balanced Scorecard” (1996).  

Ao nível operacional, procede-se à integração das linhas de orientação estratégica 

definidas no nível estratégico nas operações do Contact Center. A metodologia utilizada passa 

por redesenhar a operação de apoio ao cliente caracterizada no estudo de caso seleccionado, 

adequando-a ao novo paradigma estratégico e integrando boas práticas identificadas na 

revisão de literatura. Neste ponto, pretende-se então executar o mapeamento das operações 

do Contact Center e o desenho de cada processo de interacção com o cliente recorrendo-se ao 

método dos fluxogramas e tendo em conta as linhas de orientação definidas. O mapeamento 

da operação e o desenho dos processos são realizados com base no acompanhamento do dia-

a-dia da operação, caracterizada em estudo de caso, com base em reuniões realizadas com os 

operadores e a coordenadora da operação e com base na consulta de dados, como por 

exemplo registos de tipos de chamadas. .    

Ainda ao nível operacional, tendo em conta a relevância dos KPIs para o controlo e 

melhoria de uma operação (Baldo et al., 2009), serão criadas linhas de orientação para o 
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desenvolvimento de indicadores (KPIs) que avaliem de forma eficaz se a operação está a 

atingir os objectivos. As medições são efectuadas antes e depois da “mudança”. Neste ponto, a 

operação de apoio ao cliente seleccionada para estudo de caso e as linhas de orientação 

estratégica definidas, servirão para definir os KPIs que melhor capturem a criação de valor 

para um cliente, assim como as restantes métricas importantes para a medição da operação. 

 

A metodologia seleccionada, a reflexão praticada e o confronto com a operação serão 

materializados ao longo da construção do Estudo de Caso, criando-se as condições para 

desenhar o referido guia que permite responder à questão de investigação. Deve ser referido 

que o desenvolvimento da dissertação se insere num paradigma construtivista e usa a 

narrativa como forma de reflexão para criação de conceitos e parâmetros que se adequem à 

problemática em estudo. De facto a narrativa tem sido uma estratégia adequada para facilitar 

o entendimento dos contextos e a circulação de significados emergentes que, tendo nascido 

na área das ciências sociais, tem cada vez maior aplicação na engenharia. A narrativa constitui 

também uma ponderosa estratégia de facilitação de alinhamentos (Czarniawska, 2004). 
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6. Estudo de Caso 

 

Neste capítulo é apresentado o Contact Center da Fnac.pt utilizado como estudo de 

caso que contribui para desenvolver a nossa investigação e formular uma possível resposta à 

questão de investigação. O critério para a selecção desta operação como estudo de caso 

baseia-se no facto de se tratar de uma operação de pequena dimensão que se encontra em 

crescimento, de modo a responder ao aumento de vendas da empresa, e assim sendo enfrenta 

desafios ao nível estratégico e operacional. A resposta à questão de investigação representa 

uma possível solução para os desafios enfrentados pelo Contact Center e permite fornecer 

linhas de orientação para a operação crescer de forma sustentada e com a eficácia esperada 

em termos de valor e de fidelização. 

6.1 A Fnac 

6.1.1 Caracterização Social e Organizacional 

 

Com uma forte presença em Portugal, assegurada por dezassete lojas distribuídas pelo 

país e uma plataforma de vendas online (Fnac Online), a Fnac pode ser classificada como uma 

empresa de distribuição não alimentar especializada, cujas áreas de especialidade são a venda 

de produtos de cariz cultural e de lazer (livros, música, vídeo jogos e produtos técnicos na área 

da computação, som e imagem), tendo-se posicionado como agente cultural de referência. O 

grupo é caracterizado pela sua diferenciação relativamente à concorrência, factor que desde 

cedo colocou as lojas Fnac na linha da frente nacional. 

O principal factor de diferenciação do Grupo face à concorrência passa pelo próprio 

conceito das lojas Fnac: 

 Conforto; 

 Interacção com o produto; 

 Atendimento de qualidade e especializado; 

 Grande número de referências em quase todas as categorias de produtos; 

 Aposta em novos produtos e nichos de mercado; 
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 Oferta de espaço para apreciar os produtos. 

Resumindo, a Fnac consegue proporcionar aos seus clientes uma experiência bastante 

personalizada no grande espaço das suas lojas, oferecendo grande variedade,  quantidade e 

qualidade de produtos, sem no entanto criar no cliente uma sensação de “ida ao 

hipermercado” como eventualmente ocorre nas restantes lojas concorrentes. 

6.1.2 Operações 

 

Parte das operações da Fnac estão concentradas no Armazém Central em Alverca. 

Neste espaço são desempenhadas as seguintes operações: Logística e distribuição para as lojas 

Fnac e clientes online, Contact Center para clientes online, processos de apoio da Fnac.pt 

(Back-Office), Coordenação e Aprovisionamento.  

6.1.3 Fnac.pt 

 

Em 1999 deu-se uma evolução do website da Fnac de uma plataforma de e-presence 

(passivo e apenas de publicidade) para uma plataforma de e-commerce passando a ser 

oferecida a comercialização de produtos através da internet. O serviço originalmente estava 

dependente da loja do centro comercial Colombo e estava limitado à comercialização de livros 

discos e bilheteira, tendo sido posteriormente adicionada a comercialização de produtos 

técnicos.  

Em 2006, surgiu a Fnac.pt e toda a operação passou a ser encarada como uma 

operação específica e independente. Como pode ser observado na Figura 7, foi criada uma 

estrutura organizacional para a Fnac.pt, composta pela direcção, departamento de marketing, 

departamento comercial, desenvolvimento Web, RCG e departamento de operações.  
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Figura 7 – Organograma da Fnac.pt 

 

A preparação e expedição de encomendas passaram a ser feitas no Armazém Central, 

a satisfação de encomendas passou a ser através do stock do Armazém Central, tendo sido 

reservado um stock de segurança equivalente a 50 referências, por categoria de produto, para 

a Fnac.pt. A gestão de conteúdos passou a ser feita junto da sede comercial. Estas alterações 

foram efectuadas com o objectivo de agilizar as operações. A Fnac.pt ainda se encontra em 

fase de crescimento, tendo saído há pouco tempo da fase de arranque e detendo ainda poucos 

activos (Infra-estruturas), pouco stock próprio e consequentemente mantendo ainda alguma 

dependência do stock das lojas. 

 

A par da expansão com sucursais do grupo, o negócio online da Fnac.pt tem vindo a 

crescer, não só devido à cada vez maior relevância do e-commerce, mas também devido à 

aposta nesta área por parte da sucursal portuguesa. Assim sendo, a Fnac.pt tem vindo a 

procurar o aumento das vendas através da melhoria da sua plataforma online, através de 

estratégias de marketing como, por exemplo, promoções e campanhas exclusivas para os 

clientes online e ofertas para aderentes ao cartão Fnac (versão online). Além de melhorias ao 

nível da plataforma e do marketing, a Fnac.pt procura também melhorar toda a operação de 

entrega e suporte ao cliente de modo a garantir um serviço de qualidade. Na Figura 8, é 

apresentado um esquema que caracteriza de forma geral a operação de “fulfilment” da 

Fnac.pt. 
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Figura 8 – Fulfilment da Fnac.pt 
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6.1.4  O Contact Center 

 

Situado no Armazém Central, o Contact Center da Fnac.pt é uma área de pequena 

dimensão no panorama geral das operações e tem como principal função prestar o serviço de 

apoio ao cliente associado às compras online. É composto por duas áreas, o Contact Center, 

propriamente dito, e o Back-Office, responsável por prestar os serviços de apoio necessários 

ao funcionamento do Contact Center. Ambas as áreas reportam à Coordenação de Operações 

da Fnac, que é responsável pela sua supervisão e pela sua integração estratégica. 

Actualmente, o Contact Center é constituído por seis colaboradores: um Responsável 

pelo Serviço, um Assistente e quatro Operadores. As funções que cada elemento desempenha 

são descritas na Tabela 1. 

Responsável pelo Serviço 
Coordenação de toda a equipa, gestão dos elementos e 
tarefas, formação, tratamento de reclamações (ASAE e 
DECO) e resposta a entidades policiais. 

Assistente 
“Reports” diários, acompanhamento de situações 
pendentes, interligação com o Back-Office, comunicação de 
atrasos aos clientes, controlo de Passatempos. 

Operadores 
Atendimento ao cliente, comunicação das situações “ 
reportadas”, interligação com Back-Office e feedback aos 
clientes da resolução das questões pendentes. 

Tabela 1 – Funções dos colaboradores do Contact Center 

 

Devido à pequena dimensão do Contact Center e à baixa rotatividade dos seus 

colaboradores, a maior parte das tarefas que constituem a operação de apoio ao cliente é 

realizada com base na experiência dos mesmos que interiorizam e aplicam conhecimento 

tácito sem terem acesso a qualquer tipo de documento que caracterize a operação. Isto é a 

sua actuação é ad-oc sem procedimentos de trabalho, o que a torna vulnerável e dependente 

da experiência (sempre volátil) dos seus colaboradores e operadores. A excepção à regra é o 

registo de incidências, que se encontra devidamente caracterizado. Apesar da aparente falta 

de caracterização da operação do Contact Center, o acompanhamento do dia-a-dia do mesmo 

permite concluir que cada colaborador tem conhecimento do seu papel no departamento e 

sabe como proceder de forma correcta no desempenho das suas funções.  
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Devido ao objectivo definido quanto ao aumento das vendas online, está previsto um 

aumento da operação de apoio ao cliente que suporte este aumento. Este aumento será feito 

após a mudança do gabinete do Contact Center.  

O Contact Center tem como actual Missão: Assegurar o atendimento ao cliente e 

visitante do site fnac.pt e assegurar a prestação de um serviço de qualidade, mediando todos 

os processos de compras, encomendas, reclamações, reembolsos, devoluções e reparações. 

A formação específica de novos operadores ocorre após uma integração inicial na 

empresa e consiste num plano de integração em que o novo colaborador recebe formação 

generalizada sobre a Fnac e da sua cultura e formação específica com o objectivo de adquirir 

as competências necessárias para o posto que irá ocupar, durante o período de um mês. A 

formação passa pelo Contact Center e pelo Back-Office de modo a que um colaborador 

compreenda de forma completa o funcionamento do Contact Center. Após a formação inicial, 

e caso seja necessário, o operador está sujeito a breves sessões de “coaching” no posto de 

trabalho, desenvolvidas pela responsável do serviço ou pela assistente. 

O Back – Office, constituído por três elementos, tem como principal função prestar 

apoio ao Contact Center, através da realocação e execução de operações necessárias para o 

funcionamento do mesmo. 

A coordenação de operações do Contact Center é responsável por garantir a eficácia e 

eficiência de toda a operação, integrar a estratégia da Fnac ao nível operacional, desenvolver 

as operações e garantir o cumprimento dos objectivos operacionais do Contact Center. 
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6.2 Enquadramento do Contact Center da Fnac.pt no Problema em estudo 

 

A crescente relevância do “E-Commerce” no sector comercial tem vindo a ser sentida 

cada vez mais no universo da Fnac e, assim sendo, tem havido uma cada vez maior 

preocupação em potenciar as vendas online da empresa. De facto, uma das directrizes actuais 

para a representação portuguesa do grupo passa mesmo pelo aumento das vendas online. O 

aumento das vendas online exige a melhoria de todo o serviço prestado pela Fnac.pt de modo 

a que não haja quebra na qualidade do mesmo, antes pelo contrário. Inserido neste serviço, o 

apoio prestado pelo Contact Center assume um papel importante na percepção de Qualidade 

de toda a plataforma por parte do cliente. 

Com base no panorama apresentado e com base nos dados apresentados em 5.1.4 

acerca do Contact Center, a coordenação de Operações conclui que esta configuração não está 

preparada para o novo desafio, existindo assim uma necessidade de melhorar toda a operação 

e prepará-la para crescer de forma sustentada. A preocupação, por parte das entidades 

envolvidas com o Contact Center em crescer de forma sustentada é devida ao desejo de não se 

perderem, com o crescimento, as boas práticas actuais, o espírito de equipa e a componente 

“humana” que caracteriza o actual Contact Center e que, segundo a Responsável do Serviço, 

influencia a própria qualidade do atendimento por parte dos operadores.  

Em termos estratégicos, o Contact Center não é visto como uma área que deve ser a 

principal aliada da área de vendas e da área de marketing, pois, sendo o principal ponto de 

toda a operação da Fnac.pt que permite ouvir a voz do cliente (V.O.C.) e um ponto de 

percepção de qualidade e fidelização, o Contact Center não possui uma Missão nem objectivos 

estratégicos que potenciem estas capacidades. Consequentemente, o papel dos operadores é 

subvalorizado e não lhes é transmitida uma cultura de geração de valor para os clientes, cujo 

retorno até poderia ser bastante positivo para a empresa. 

A um nível operacional, o Contact Center carece de uma estrutura bem definida, pois 

as operações não estão devidamente caracterizadas e procedimentalizadas. O facto de se ter 

que recorrer a amostragens de chamadas/e-mails recebidos e à observação do dia-a-dia do 

Contact Center para ilustrar os tipos de atendimento possíveis, revela o fraco nível de 

caracterização da operação. No presente, este aspecto surge como um pequeno efeito no 

desempenho do Contact Center, pois a já referida pequena dimensão do mesmo e a baixa 

rotatividade dos seus colaboradores fazem com que os processos sejam bem aplicados. Da 
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perspectiva do observador da operação, uma primeira análise demonstra a existência de dois 

tipos de processos no Contact Center: 

Processos Perceptíveis – Processos que já se encontram devidamente estruturados, 

documentados e acessíveis a qualquer colaborador, contribuído assim para a caracterização e 

procedimentalização da operação; 

Processos não perceptíveis – Actividades necessárias para a operação, praticadas 

diariamente, que surgiram e se têm vindo a estruturar com base na necessidade e experiência 

dos operadores, mas não se encontram devidamente estruturadas, documentadas e acessíveis 

a qualquer colaborador sob a forma de processos. 

Os processos não perceptíveis constituem a maior parte da operação enquanto que os 

processos perceptíveis são constituídos apenas pelo referido registo de incidências (Figura 9). 

O perigo que esta situação representa para a operação em crescimento pode ser ilustrado com 

uma situação que a eleva ao extremo: A Fnac.pt, após o desaparecimento de toda a equipa do 

Contact Center, contrata um operador para dar continuidade ao apoio ao cliente. Perante tal 

situação, o novo operador não teria qualquer forma de conhecer os processos que constituem 

a operação, o que faria com que esta ficasse comprometida. 

 

Figura 9 – Metáfora do iceberg, na qual o que não se vê representa a maior parte 

Com o aumento da operação esta característica do Contact Center poderá afectar de 

forma drástica o seu desempenho uma vez que a fraca caracterização poderá impedir a 

medição eficaz da operação, impossibilitando-se assim a identificação de ineficiências, 

anomalias e a respectiva concepção de acções de melhoria. A própria melhoria de qualidade 
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do serviço e a aprendizagem dos funcionários tem de ser enquadrada e facilitada pelo 

conhecimento detalhado do que se faz e como se faz. 

Actualmente, é feita a medição de alguns indicadores de performance globais, como o 

cálculo da taxa de atendimento global, tempo médio de espera para ser atendido, tempo de 

duração da chamada e, a um nível individual, uma avaliação da qualidade da interacção 

realizada em regime de Outbound (chamada para o cliente). Porém, a falta de caracterização 

referida faz com que estes indicadores sejam medidos sem um objectivo específico, o que 

quase anula todo o seu potencial como ferramenta de estudo e melhoria das operações do 

Contact Center. Deve ainda ser dito que, a um nível estratégico, os indicadores não cumprem 

com a sua função primordial: Avaliar até que ponto se está a conseguir alcançar os objectivos 

estabelecidos. 

 

As carências do Contact Center podem então ser resumidas nos pontos descritos na 

Tabela 2. 

Nível Estratégico Nível Operacional 

   Missão Clara do Contact Center    Inexistência de um Mapeamento das Operações 
do Contact Center

   Definição de Objectivos Estratégicos    Caracterização da interacção do Contact Center 
com as restantes áreas

   Definição de papeis dos colaboradores    Caracterização do processo e medição de cada 
operação

KPIs para medir a eficiência e eficácia de toda a operação face aos objectivos estratégicos 

Plano de Formação e documentação de apoio que integre a estratégia do C.C. e caracterize a operação 
para o formando  

Tabela 2 – Principais carências do Contact Center 
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7. Aplicação da metodologia ao Estudo de Caso 

7.1 Linhas de Orientação para a criação de uma definição de valor 

 

Tendo em conta a questão de investigação e a Framework definida para procurar a 

possível resposta, é agora apresentado o processo utilizado para criar uma definição de valor 

para um Contact Center. 

Na revisão de literatura, o “modelo de previsão do comportamento do cliente no 

marketspace”, elaborado por Lu e Lin (2002) com base na “Framework” proposta por Rayport 

e Sviokla (1994), apesar de abordar o mercado virtual em geral, apresenta conceitos que 

podem ser utilizados para a criação de uma definição de valor adequada à realidade de um 

Contact Center inserido numa loja online como a Fnac.pt. 

Este modelo demonstra a influência que a confiança no Conteúdo, Contexto e Infra-

estrutura exercem sobre a atitude de um cliente, que por sua vez influencia a sua lealdade 

para com uma empresa. Numa tentativa de aplicar os conceitos de Conteúdo, Contexto e 

Infra-Estrutura à realidade de um Contact Center, foram geradas as seguintes definições: 

 Conteúdo: Sendo o Conteúdo referente ao produto/serviço oferecido por dada 

empresa ao cliente, no caso de um Contact Center, o conteúdo corresponderá ao 

serviço de apoio prestado. 

 Contexto: Sendo o contexto referente à forma como o produto/serviço é 

oferecido, no caso de um Contact Center podem ser consideradas como contexto 

as formas de contacto disponíveis e respectivos interfaces. 

 Infraestrutura: No caso do Contact Center a infraestrutura poderá dizer respeito a 

toda a estrutura técnica e humana que permite a interacção com o cliente e à 

qualidade que esta acrescenta a todo o processo. Em boa verdade deverá dizer 

respeito a toda uma arquitectura de informação que acolha, retenha, disponibilize 

e agilize os fluxos de informação. 
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A figura 10 apresenta as possíveis fases em que cada uma das crenças actua, tendo em conta 

as definições atribuídas: 

 

Figura 10 -  Infraestrutura alargada, informação e comunicação 

InfraEstrutura: Na figura apresentada, assume-se que a confiança na infra-estrutura 

está presente ao longo de todo o processo pois caso a infraestrutura não garanta um bom 

funcionamento da plataforma, assim como uma comunicação eficiente entre o cliente e o 

serviço de apoio, a interacção fica comprometida. Estando a interacção comprometida devido 

a falhas na infraestrutura, a confiança do cliente na mesma será afectada de forma negativa e, 

assim sendo, contribuirá para a adopção de uma atitude negativa que, por sua vez levará a 

uma menor fidelização.  

Contexto: Possivelmente, num serviço de apoio ao cliente o contexto actua a partir do 

momento em que o cliente selecciona o meio através do qual pretende estabelecer o 

contacto, pois a interacção será diferente em cada meio utilizado. As boas práticas estudadas 

indicam que o cliente dos “dias de hoje” exige um serviço consistente que o satisfaça 

independentemente do meio escolhido. Surge assim a necessidade de fornecer um serviço de 

qualidade independentemente do Contexto. Os interfaces devem ser intuitivos, com bom 

design gráfico e fáceis de adoptar. 

Tendo em conta o carácter transversal da qualidade de serviço na interacção, e 

embora se reconheça a poderosíssima influência do contexto, optamos por não o considerar 

na criação de uma definição de valor para um Contact Center. Apesar desta decisão, deve ser 
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tido em conta que o Contexto assume um papel muito importante em termos do tipo de 

abordagem a adoptar, em termos de cada abordagem, e em termos de criação de valor 

adicional. Como tal, este papel deve ser desenvolvido na criação de linhas de orientação para a 

implementação de uma estratégia focada na criação de valor através dos contextos. 

Conteúdo: Como foi definido que o Conteúdo diz respeito ao serviço de apoio 

prestado, a confiança no conteúdo  actua possivelmente ao nível da interacção com o cliente. 

O momento da interacção é o ponto máximo do processo de apoio no qual toda a operação 

deve convergir de modo a criar o máximo valor para o cliente, se falhar provoca a destruição 

de valor. 

A análise aos resultados na pergunta sete do questionário realizado acerca de serviços 

de apoio ao cliente no comércio online, permite de certa forma observar a adequabilidade das 

três convicções mais expressas à realidade de um Contact Center. Na pergunta é pedido que se 

classifiquem, numa escala de um a cinco (sendo o um correspondente a “pouco importante” e 

o cinco correspondente a “muito importante”), quatro aspectos normalmente valorizados 

pelos clientes da Fnac.pt (Ver Figura 11). 

 

 Figura 11 – Questão 7 do questionário acerca de serviços de apoio ao cliente 

O item “resolução da questão que motivou o contacto” surge classificado em primeiro 

lugar, com uma classificação de 4,87. Esta classificação corresponde à média das classificações 

atribuídas a este item. Deve agora ser colocada uma outra questão: “No momento da 

resolução da questão que o motivou o contacto, quais são as convicções que estão a actuar?”   

A razão da existência de um serviço de apoio ao cliente é o próprio apoio prestado, 

que é solicitado pelos clientes. Assim, a resolução do problema que motivou o contacto 
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constitui a parte fundamental do serviço fornecido, ou seja aquilo a que se chama conteúdo. 

Se o conteúdo fornecido não resolver a questão que motivou o contacto, a confiança no 

Conteúdo será danificada, gerando-se uma atitude negativa no cliente que diminuirá a sua 

fidelização perante a marca. Se a questão que motivou o contacto for resolvida, verifica-se o 

contrário, com fortalecimento da fidelização. 

No caso da confiança na Infraestrutura, tendo em conta a definição que lhe demos, ela 

está presente no momento da resolução da questão que motivou o contacto, pois uma falha 

neste nível poderá comprometer toda a interacção. No momento da resolução da questão que 

motivou o contacto, a confiança na Infraestrutura poderá ser afectada negativamente devido a 

falhas ao nível tecnológico que comprometam a interacção, como por exemplo, ruído na linha 

que afecte a compreensão por parte no cliente, ou falhas ao nível da operação, como por 

exemplo, o encaminhamento de um cliente para outros operadores ou para outras áreas. 

O item: “Capacidade do Operador para esclarecer o cliente” ficou classificado em 

segundo lugar com uma classificação média de 4,72. Neste ponto, a crença no Conteúdo está 

presente, pois, mesmo que um operador saiba a resposta para a questão colocada, caso não 

saiba comunicar esta resposta da forma clara e compreensível poderá afectar a confiança no 

conteúdo por parte de um cliente.  

O item: “tempo de espera para ser atendido” foi classificado em terceiro lugar com 

uma classificação média de 4,52. Neste item está presente a crença na Infraestrutura, pois o 

tempo de espera para ser atendido está dependente do bom funcionamento da operação no 

que toca à gestão das chamadas/mensagens de correio electrónico recebidas num Contact 

Center. A crença na Infraestrutura será afectada negativamente se um cliente tiver que 

aguardar demasiado tempo para ser atendido, podendo mesmo desistir do contacto, e será 

afectada positivamente se um cliente for atendido rapidamente.  

O item: “Operadores simpáticos, prestáveis e comunicativos” ficou classificado em 

quarto lugar com uma classificação média de 4,15. Um operador, que corresponda a este item, 

poderá contribuir positivamente para a confiaça no Conteúdo, gerando valor adicional ao nível 

da interacção, ou poderá contribuir negativamente, destruindo valor na interacção. 

A tabela 3 apresenta uma síntese da construção elaborada ao longo da narrativa. O 

modelo de Lu e Lin, adequado à realidade de um Contact Center, pode então contribuir para 

construir uma definição de valor para este tipo de Operação, pois as crenças no Conteúdo, 

Contexto e Infra-Estrutura também estão presentes nesta realidade. A primeira e a última 
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actuam directamente para a construção de uma definição de valor, enquanto que a segunda 

pode gerar novas oportunidades de criação de valor, devendo ser tida em conta para a 

construção de linhas de orientação estratégica. 

 

 

Tabela 3 – Presença da confiança no Conteúdo e Infraestrutura nos aspectos valorizados pelos  

Da narrativa devem então ser retidos os seguintes pontos: 

1 - As crenças no Conteúdo e Infraestrutura são afectadas positivamente ou 

negativamente pela resolução ou não resolução da questão que motivou o contacto, que é o 

aspecto mais valorizado pelos inquiridos no questionário; 

2 – A crença no Conteúdo é influenciada positivamente ou negativamente pela 

capacidade ou incapacidade de um operador para esclarecer o cliente, que é o segundo 

aspecto mais valorizado pelos inquiridos no questionário; 

3 – A crença na Infraestrutura é influenciada positivamente ou negativamente pelo 

tempo de espera para um cliente ser atendido, que é o terceiro aspecto mais valorizado pelos 

inquiridos no questionário; 

4 – A crença no Conteúdo é influenciada positivamente ou negativamente pelo grau de 

prestabilidade, simpatia e comunicabilidade de um operador, que é o quarto aspecto mais 

valorizado pelos inquiridos no questionário. 
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Tendo em conta que a conjugação das crenças do cliente constitui a sua experiência 

numa interacção (eventualmente transação), os resultados obtidos por Anton et al. (2002) 

(Figura 12) servem para indicar os efeitos dessa experiência na imagem de uma empresa. 

 

Figura 12 – Efeitos da experiência na imagem de uma empresa (Jon Anton, 2002) 

O estudo dos aspectos valorizados por um cliente na interacção com um serviço de 

apoio, a identificação das crenças presentes em cada um desses aspectos e os efeitos da 

experiência do cliente na imagem de uma empresa demonstram a importância de se ter 

conhecimento acerca das expectativas de um cliente e sobre o valor que um cliente procura ao 

interagir com este tipo de serviço. Esta análise permite ainda construir, finalmente, uma 

possível definição de valor para um Contact Center focado na criação de valor: 

“Por ordem de importância, um cliente deseja obter uma resposta que resolva a 

questão que motivou o seu contacto, de forma clara, num período de tempo aceitável, numa 

interacção que prime pela simpatia, prestabilidade e comunicabilidade do operador.” 

 

7.2  Linhas de Orientação para a Implementação de uma Estratégia Focada na 
Criação de Valor 

 

7.2.1 Criação de uma Missão e de uma Visão para o Contact Center da Fnac.pt 

 

A definição de valor para um Contact Center focado na criação de valor proposta em 

6.1, as conclusões retiradas do próprio processo de construção da definição, e a revisão de 

literatura efectuada servem agora de base para criar linhas de orientação estratégica focadas 

na criação de valor. 
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De modo a indicar linhas de orientação, como é indicado na metodologia, opta-se por 

formar uma Missão e uma Visão para um Contact Center, tendo por base o Contact Center da 

Fnac.pt. 

A Missão actual do Contact Center da Fnac.pt: ”Assegurar o atendimento ao cliente e 

visitante do site Fnac.pt e assegurar a prestação de um serviço de qualidade, mediando todos 

os processos de compras, encomendas, reclamações, reembolsos, devoluções e reparações.”, 

demonstra que os membros integrantes da operação têm percepção das funções que um 

serviço de apoio ao cliente deve desempenhar. Mais especificamente, demonstra a 

preocupação com a qualidade de serviço transversal a todos os motivos que poderão levar um 

cliente a entrar em contacto. Contudo esta Missão pode ser mais desenvolvida de modo a que 

tenha em conta a definição de valor desenvolvida e aspectos relevantes identificados na ao 

longo do processo de investigação. 

Para criar uma Missão, pode ser usada a definição fornecida por Kaplan e Norton: 

“Uma afirmação concisa, focada ao nível interno, que indique a razão para a existência de uma 

organização, o propósito básico para o qual as suas actividades são direccionadas e os valores 

que guiam as actividades dos seus colaboradores. Uma Missão deve descrever também como 

uma organização espera competir e entregar valor aos seus clientes.” (p. 34, 2004) 

Tendo em conta a definição apresentada, há aspectos da revisão de literatura que 

podem dar o seu contributo para a definição de uma Missão actualizada: 

1 – Hoje em dia, a experiência do cliente é o principal diferenciador numa interacção 

com um serviço de apoio ao cliente. Este aspecto denota a importância de se investir em 

melhorias ao nível da experiência oferecida ao cliente; 

2 – Este tipo de operação alterou-se de um paradigma de gestão de entradas e 

cumprimento de metas de produtividade, para um paradigma de transacções entre o cliente e 

a empresa com o objectivo de gerar valor para ambas as partes. Este aspecto aponta a 

tendência para uma operação deste tipo ser focada em conseguir extrair valor da interacção; 

3 – A qualidade do serviço é definida por interacções que são satisfatoriamente 

resolvidas, com a informação correcta, durante a primeira interacção, num tempo adequado e 

altamente avaliadas pelos participantes. Este aspecto define um serviço de qualidade e está 

em linha com a definição de valor construída. Os efeitos de fornecer um serviço de qualidade, 

num Contact Center, são demonstrados pelo modelo de Park et al. (2009). Assim, uma Missão 

deve capturar a qualidade de serviço para o cliente, de modo a orientar os colaboradores para 
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a entrega de um serviço de qualidade e contribuir para a fidelização do cliente em relação ao 

Contact Center e à própria marca. 

Tendo em conta os aspectos apresentados e a definição de valor construída apresenta-

se uma possível Missão para um Contact Center focado na criação de valor, elaborada com 

base na Operação da Fnac.pt: 

“O Contact Center deve prestar um serviço de apoio aos clientes Fnac.pt que 

corresponda em pleno às suas expectativas e eventualmente as supere através de uma 

experiência de aprendizagem contínua, contribuindo assim para o reforço da marca Fnac, 

independentemente do meio através do qual se dá a interacção.” 

Para criar uma Visão, pode ser usada a definição fornecida por Kaplan e Norton: “Uma 

afirmação concisa, que define objectivos para uma organização a médio/longo prazo (três a 

dez anos). A Visão deve ser focada num nível externo e orientada para o mercado. Deve 

expressar, em termos visionários, a forma como uma organização deve ser vista pelo meio 

exterior.” (p. 35, 2004). 

Uma Visão para um Contact Center focado na criação de valor deverá ser formada por 

objectivos que potenciem a operação como elemento gerador de valor. No caso do Contact 

Center da Fnac.pt, tendo em conta a futura expansão e as características actuais, a criação de 

uma Visão surge no momento certo, pois indica um caminho aos elementos envolvidos. É 

agora apresentada uma possível Visão para o Contact Center: 

“Seremos um modelo de excelência que coloca sempre o cliente em primeiro lugar. 

Dotados de uma postura orientada para o cliente e motivados para tal, os operadores do 

Contact Center da Fnac.pt desenvolverão a imagem de criarem valor através de um serviço de 

qualidade, em qualquer interacção e através de qualquer meio.” 

A Missão e a Visão, em conjunto, permitem esclarecer um colaborador sobre o 

trabalho desenvolvido pelo Contact Center e acerca dos objectivos que esta operação 

pretende atingir. Para que estas duas afirmações possam ser alcançadas, a missão e a visão 

devem ser articuladas e operacionalizadas através da definição e implementação de uma 

estratégia. 
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7.2.2 Linhas de orientação estratégica para o Contact Center da Fnac.pt 

 

A análise efectuada na revisão de literatura fornece aspectos potenciadores da criação 

de valor, doravante designados por “Drivers de Valor”, para os clientes que contactam com um 

Contact Center. Várias iniciativas tomadas ao nível estratégico pelas empresas estudadas pela 

APQC, assim como as constatações feitas pelos autores referenciados podem ser adequadas 

ao Contact Center da Fnac.pt. Assim, através da referida análise foram obtidos os seguintes 

Drivers de Valor: 

a) Uma estratégia de Contact Center de uma loja online deverá retirar o máximo 

potencial do facto de ser o único ponto, no comércio online, em que existe interacção 

humano-humano. Este potencial deve ser alcançado através da concepção de uma estratégia 

focada na qualidade de serviço de modo a gerar satisfação e lealdade num cliente; 

b) Uma estratégia de Contact Center de uma loja online deve procurar igualar e 

superar as expectativas dos clientes, pois esta superação conduz à fidelização do cliente e faz 

aumentar a sua intenção de repetir actos de compra; 

c) Uma estratégia de Contact Center de uma loja online deve ser focada em gerar 

uma experiência positiva no cliente, de modo a contribuir para imagem que este tem da 

empresa e da marca. A experiência do cliente tornar-se-á assim num importante factor 

diferenciador; 

Estas linhas de orientação vão ao encontro das expectativas do cliente, devem 

englobar a definição de valor construída e devem construir condições que conduzam à criação 

de valor adicional. A linha de orientação “a)” aponta a qualidade de serviço como o caminho 

para obter a satisfação e lealdade de um cliente. A síntese de boas práticas, elaborada na 

revisão de literatura, demonstra que a disponibilização de um serviço de qualidade deve 

englobar de forma integrada todos os elementos que constituem a operação de apoio ao 

cliente, ou seja os colaboradores, a plataforma tecnológica e a plataforma organizacional. 

No que toca aos colaboradores, mais especificamente os operadores, estes 

representam o principal activo do Contact Center da Fnac.pt. Desempenham um papel 

fundamental na actividade do Contact Center e o sucesso de toda a operação está, em grande 

parte, alocado à sua capacidade de fornecer um atendimento que corresponda às expectativas 

do cliente.  
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A observação do dia a dia de trabalho, no Contact Center da Fnac.pt, permite concluir 

que um dos principais diferenciadores da equipa que constitui esta operação, em relação às 

equipas de operações de maior dimensão, é o seu espírito de amizade, entreajuda e partilha 

de informação e conhecimento, que se reflectem num atendimento que prima pela simpatia, 

pela proximidade e pelo domínio das questões colocadas pelos clientes. Com o aumento do 

volume de operação o valor criado por este factor diferenciador, denominado pelo autor como 

“Factor Humano”, corre o risco de se perder e, por esse facto, devem ser tomadas medidas 

que não só o mantenham como também o potenciem. Têm de ser criadas condições de 

aprendizagem, com uma plataforma tecnológica que o facilite.  

Tal como é feito pelos Contact Centers das empresas estudadas pela APQC e indicado 

pelo autor DeNucci (2011), estas medidas devem focar-se, principalmente, ao nível do 

recrutamento, formação, treino e gestão contínua da equipa: 

1 – Um Contact Center deve procurar recrutar, seleccionar e reter as pessoas certas, 

ou seja indivíduos pró-activos dotados com boas capacidades de comunicação, interpretação e 

aprendizagem, que manifestem o desejo de ajudar um cliente; 

2 – A formação e treino de um novo operador, além de formar e treinar o operador 

em termos de capacidade para responder e resolver qualquer questão colocada pelo cliente, 

deve incutir no mesmo uma postura focada na criação de valor para o cliente e uma postura 

focada em cumprir a Missão do Contact Center e atingir a Visão a que esta operação se 

propõe. Em contexto de formação, deve ainda ser dado a conhecer a um novo operador o 

“Factor Humano” que diferencia o Contact Center da Fnac.pt e potencia a criação de valor. 

3 – De modo a acompanhar o desempenho dos operadores, devem ser criadas 

métricas que meçam a sua capacidade para criar valor para os clientes, assim como métricas 

que meçam a própria satisfação do operador. Anomalias detectadas por estas métricas devem 

ser acompanhadas de perto pelo coordenador do Contact Center. 

No que toca à plataforma tecnológica, esta deve garantir aos colaboradores um fácil 

acesso à informação, garantir a gestão de informação, em tempo real, de modo a permitir ao 

coordenador do Contact Center fazer uma gestão eficaz do volume de chamadas e mensagens 

recebidas, do tempo e do tipo de chamadas. De modo a potenciar a capacidade de resposta 

por parte dos operadores, a plataforma tecnológica deve ainda ser implementada de modo 

orientado para o operador. 
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No que toca à plataforma organizacional, a revisão de literatura indica a agilização da 

comunicação entre áreas, assim como o reforço do papel de um Contact Center junto das 

Vendas, do Marketing e da Gestão de Operações como o caminho para a entrega de um 

serviço de qualidade. No caso da Fnac.pt, a boa comunicação com a logística sempre foi 

considerada um ponto fundamental para a qualidade de serviço do Contact Center. A pergunta 

seis do questionário realizado acerca de serviços de apoio ao cliente no comércio online, 

comprova a importância da comunicação com a logística. Na pergunta é pedido que se 

classifiquem, numa escala de um a cinco, seis itens que representam os motivos que 

normalmente levam um cliente a entrar em contacto, (Figura 13). 

 

Figura 13 – Questão seis do questionário sobre serviços de apoio ao cliente 

 

Os resultados classificam em primeiro lugar o item “Dúvidas quanto ao estado da 

encomenda”, em segundo lugar o item “Pagamentos, devoluções, cancelamentos ou trocas de 

artigos”, em terceiro lugar o item “Reclamações ou Sugestões” e em quarto lugar o item 

“Alteração de dados de encomenda”. Dos quatro itens mais classificados, os dois primeiros e o 

quarto estão relacionados ou envolvem a logística, o que indica que o Contact Center da 

Fnac.pt deve de facto procurar manter e melhorar a sua relação com este departamento. 

A comunicação com os departamentos de Marketing, Comercial, Desenvolvimento 

Web e Operações devem também ser reforçadas promovendo-se a comunicação multilateral, 

de modo a melhorar a qualidade da operação de apoio ao cliente e potenciar o contributo que 
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esta pode dar para as restantes operações da Fnac. A Matriz de Valor de Rayport e Sviokla 

pode ser adequada a esta comunicação proposta tal como demonstra a Figura 14: 

 

Figura 14 – Matriz de valor de Rayport e Sviokla aplicada ao Contact Center 

Por fim, a qualidade do serviço prestado deve ser medida através de métricas 

(formadas em 6.3) que capturem os contributos da operação para a criação de valor para o 

cliente, ou seja para a qualidade da operação.  

 

A linha de Orientação “b)” aponta a importância de se superarem as expectativas de 

um cliente. Esta superação pode ser alcançada através da criação de valor adicional para além 

daquele que constitui a definição de valor. Neste ponto, devem ser exploradas as 

oportunidades de criação de valor geradas por contextos diferentes, por fontes de valor, 

identificadas por Amit e Zott, como a Inovação e as Complementaridades e pelo potencial da 

resolução no primeiro contacto para a superação das expectativas de um cliente. 

Os Contact Centers das empresas estudadas pela APQC, prestam serviço de apoio em 

diferentes contextos como o telefone, o correio electrónico e salas de chat. Apesar de a 
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qualidade de serviço dever ser comum a todos os contextos, a interacção em cada um é 

diferente e cria oportunidades de criação valor específicas caso estejam interligadas.  

 

No caso do Contact Center da Fnac.pt, numa interacção por chamada, um operador 

deverá tirar proveito da conversação por voz para tornar a experiência mais positiva, através 

da simpatia, e criar valor adicional sondando outras necessidades do cliente relacionadas com 

a loja online que possam ser resolvidas na interacção. Numa interacção por correio 

electrónico, deve-se tirar proveito do facto de o processo de formulação da resposta não estar 

a tomar tempo ao cliente, para a aprimorar esta mesma resposta. Neste ponto, a fonte de 

valor Inovação também pode ser potenciada através da inclusão, em cada mensagem, de 

“banners” publicitários, formados com base nos padrões de compra do cliente, como se 

verifica na Amazon por exemplo. 

  De modo a criar valor adicional o Contact Center da Fnac.pt deve ainda explorar o 

potencial da disponibilização de complementaridades ao serviço, como por exemplo, na 

eventualidade de um cliente contactar a reportar um problema técnico relacionado com um 

produto ou com uma forma de pagamento, encaminhar o cliente para o apoio ao cliente da 

marca do produto ou serviço em causa. Este tipo de complementaridade pode ainda ser 

oficializado, através de parcerias, e usado como factor diferenciador. Um exemplo de um 

serviço de apoio ao cliente que fornece complementaridades, são os serviços da empresa PT – 

Comunicações através de uma parceria com a empresa PCmedic. 

O estudo realizado por Anton et al. (2002) indica a resolução de uma questão no 

primeiro contacto como o principal impulsionador da fidelização do cliente e do reforço da 

intenção de compra. Assim, este aspecto deve ser incluído no desenho de uma estratégia para 

o Contact Center, da Fnac.pt, tal como foi incluído na estratégia dos Contact Centers 

estudados pela APQC. A resolução no primeiro contacto e o seu papel devem ser integrados na 

formação dos operadores de modo a que a resolução no primeiro contacto dê já um objectivo 

em cada interacção. A capacidade de resolução no primeiro contacto da operação deverá ser 

controlada através de um indicador a ser apresentado em 6.3. 

O Driver de valor apresentado em “c)” deve ser visto como um resultado do alcance 

dos dois Drivers anteriores, pois uma experiência positiva de um cliente será aquela em que 

este veja as suas expectativas correspondidas ou superadas. 
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  A imagem apresentada de seguida Figura 15 sintetiza sob a forma de esquema, as 

linhas de orientação estratégica que conduzem à resposta à questão de investigação. 

 

Figura 15 – Linhas de Orientação estratégica que conduzem à resposta à questão de investigação 
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7.3 Linhas de Orientação para a Implementação de uma Operação Focada na 
Criação de Valor 

 

O desenvolvimento da narrativa conduz, no ponto anterior, à identificação de linhas 

de orientação estratégica para implementar uma operação de apoio ao cliente focada na 

criação de valor para o mesmo. Agora, neste subcapítulo, é elaborado o desenho das 

operações do Contact Center da Fnac.pt e são formadas métricas focadas na avaliação do valor 

criado pela operação. 

7.3.1 Mapeamento e Desenho dos Processos de Apoio ao Cliente 

 

O método adoptado para mapear os processos de apoio ao cliente passa pela 

observação do funcionamento da operação de apoio, pela realização de sessões de “brain 

storming” efectuadas com os colaboradores do Contact Center, e pela consulta de dados do 

Contact Center relativos aos motivos de contacto. 

A consulta do registo de chamadas e mensagens de correio electrónico elaborado 

mensalmente (Anexo 2), fornece informação relativa aos tipos de questões que poderão levar 

um cliente a entrar em contacto com o Contact Center. Sendo as linhas de orientação 

estratégica propostas baseadas na criação de valor para o cliente, os processos devem ser 

focados nas questões do cliente. Assim, em primeiro lugar, devem criar-se categorias nas quais 

se devem incluir as diferentes questões dos clientes. No caso do Contact Center da Fnac.pt 

foram criadas as categorias apresentadas na Figura 16: 

 

Figura 16 – Categorias criadas para as questões do cliente 
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Após a definição de categorias procede-se à criação e definição de processos. Definiu-

se que cada processo deve caracterizar a forma de responder a uma questão colocada por um 

cliente e assim, através da observação da operação e do diálogo com os colaboradores foram 

obtidos, ao todo, cinquenta e três processos (ver Anexo 3).  

O desenho de cada processo foi elaborado através da observação da operação de 

apoio, discussão das conclusões tiradas com a equipa, de modo a definir como deveriam ser 

executados os processos, seguindo-se os seguintes critérios: 

 Os processos devem iniciar-se a partir do ponto em que o cliente estabelece o 

contacto – Este critério permite desenhar processos orientados para a criação de valor para o 

cliente, pois permite a um operador saber as tarefas a executar para poder responder de 

forma correcta ao cliente, desde o momento em que atende o cliente; 

 Os processos devem ser desenhados de forma simples para que a sua 

compreensão seja fácil e possível para qualquer colaborador não se devendo recorrer a 

métodos complexos de caracterização de processos; 

 Os processos devem ser normalizados de modo a reduzir a probabilidade de 

ocorrência de erros e facilitar a sua análise para eventuais melhorias; 

 Os processos devem estar elaborados e designados de modo a que possam ser 

integrados num manual de operações e num Manual de formação; 

O desenho foi elaborado em fluxogramas, recorrendo à simbologia simples utilizada 

por este método, com cores para identificar cada entidade envolvida. Na página seguinte 

(Figura 17), é apresentado um exemplo dos processos desenhados, os restantes podem ser 

consultados no Anexo 6. 
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Figura 17 – Exemplo de floxograma 

Os processos desenhados não devem ser vistos como algo definitivo. Deve-se procurar 

sempre a melhoria contínua de uma operação. O pensamento Lean, associado à definição de 

valor construída, deve ser usado por um coordenador de Contact Center para procurar pontos 

de criação de valor e pontos de criação de desperdício nas operações. Deve portanto ser 

incutida em toda a operação uma filosofia de melhoria contínua. Recomenda-se então o 

estudo constante da operação e a optimização dos processos que estejam a causar eficiências 

na actividade do Contact Center. 
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7.3.2 Definição de Métricas 

 

Actualmente o Contact Center da Fnac.pt não dispõe de KPIs. As métricas utilizadas 

focam-se apenas na medição da operação em termos quantitativos, como por exemplo, a 

contabilização de Chamadas Recebidas, contabilização de chamadas atendidas e não atendidas 

e o cálculo da taxa de atendimento global, que resulta da divisão das chamadas atendidas 

pelas chamadas recebidas. Métricas quantitativas são fundamentais para estudar o bom 

desempenho de uma operação de apoio ao cliente, mas não são suficientes, pois não medem a 

qualidade (subjectiva) gerada por uma operação deste tipo. 

De modo a responder à questão de investigação, devem ser indicados e criados KPIs 

focados na criação de valor, que possam ser integrados no trabalho desenvolvido até este 

ponto. Assim, são agora apresentados KPIs elaborados tendo em conta as linhas de orientação 

estratégica definidas anteriormente. 

No que toca à qualidade de serviço, tal como é feito pelos Contact Centers estudados 

pela APQC, devem ser criados KPIs que meçam a capacidade dos operadores para fornecerem 

um apoio de qualidade que crie valor para o cliente. O KPI criado para este efeito consiste, 

simplesmente, em o operador pedir ao cliente, no final de uma interacção, que avalie de um a 

cinco o seu grau de satisfação com o contacto. O valor “um” corresponde a “Nada Satisfeito” e 

o valor “cinco” corresponde a “Muito Satisfeito”. A pergunta é simples, é directa, ocupa 

bastante pouco tempo aos intervenientes e mede eficazmente o grau de satisfação do cliente. 

Este Indicador é denominado por “Índice de qualidade individual” (IQI). 

Como o Contact Center é uma equipa deve ser avaliado como tal, de modo a promover 

em cada operador um espírito de contributo para o desempenho da equipa. É então proposto 

um Indicador que avalie a qualidade global dos operadores, em termos de satisfação do 

cliente, designado por “Índice de Qualidade Global” (IQG). Este KPI deve ser calculado através 

da soma da média dos resultados mensais de cada operador (IQImed) e dividido pelo número 

total de operadores. O IQImed de cada operador deve corresponder à soma dos IQI obtidos 

pelo operador, num mês, dividida pelo total de IQIs realizados no mês (Ver figura 18). 
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Figura 18 – Métricas IQ 

 

A relevância dada ao “factor Humano” como sendo o grande diferenciador do Contact 

Center da fnac.pt e um grande impulsionador da qualidade das interacções justifica que se crie 

um indicador que meça a satisfação de cada operador. Para tal, é criado um KPI que consiste 

em solicitar a cada operador que avalie, numa escala de “um” a “cinco”, sendo “um” 

correspondente a “nada satisfeito” e “cinco” correspondente a “muito satisfeito”, o seu grau 

de satisfação com o Contact Center. Este KPI é designado por “Índice de Satisfação do 

Operador” (ISOp). 

No que toca à superação das expectativas do cliente, como a revisão de literatura 

indica, deve ser desenvolvido um indicador que avalie a resolução no primeiro contacto. O KPI 

proposto exige a contabilização das questões resolvidas pelo Contact Center e a contabilização 

das questões resolvidas no primeiro contacto (QR1C.), e deve ser calculado sob a forma de 

uma taxa, como é apresentado na Figura 19: 

 

Figura 19 – Fórmula para o cálculo da taxa de resolução no primeiro contacto 
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8. Apresentação de Resultados 

 

A integração da definição de valor construída em conjunto com a integração da 

narrativa desenvolvida na secção de operações, no esquema que sintetiza as linhas de 

orientação estratégica, permite, finalmente, obter um guia que apresenta uma possível 

resposta para a questão de investigação (Ver Figura 20).  

 

Figura 20 – Possível resposta à questão de investigação  
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Os principais passos para a melhoria de uma operação de apoio ao cliente, focada na 

criação de valor para o mesmo e consequente fidelização devem então passar por: 

A) Em termos de Valor:  

1. Compreender quais as expectativas do cliente que, em conjunto, constituem a 

definição de valor para o cliente e construir essa mesma definição; 

B) Em termos Estratégicos: 

1. Reformular/Criar a Missão e Visão para um serviço de apoio ao cliente focada na 

criação de valor para o mesmo; 

2. Fornecer um serviço de apoio de qualidade através do recrutamento eficaz de 

colaboradores que se adeqúem à Missão e Visão criadas, dando formação centrada na 

criação de valor e cultivando o “Factor Humano” em toda a equipa; 

3. Fornecer um serviço de apoio à qualidade através da construção de uma plataforma 

tecnológica focada em fornecer condições a um operador para o desempenho pleno 

das suas funções, acesso a informação interdepartamental, colaboração entre a 

equipa, e facilitação da aprendizagem; 

4. Contribuir para a qualidade global do negócio, através da comunicação bilateral com 

os restantes departamentos de modo a gerar melhorias não só no serviço de apoio, 

mas também nas restantes operações envolvidas na comercialização online dos 

produtos da empresa; 

5. Exceder as expectativas do cliente e potenciar o reforço da intenção de compra, 

através da criação de valor adicional em cada contexto, através da exploração do 

potencial das complementaridades e através do investimento na resolução no 

primeiro Contacto; 

6. Potenciar a experiência positiva do Cliente com vista ao reforço da imagem da marca. 
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C) Em termos operacionais: 

1. Reformular/criar processos de modo a que estes, sendo orientados para o cliente, 

sejam orientados para o operador; 

2. Adoptar uma postura Lean de modo a praticar a melhoria contínua em toda a 

operação; 

3. Criar KPIs que meçam de forma eficaz a criação de valor num serviço de apoio ao 

cliente através da qualidade do serviço e da superação de expectativas do cliente; 
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9. Conclusões 

 

Nesta dissertação, procura-se responder à questão de investigação através da 

construção de uma narrativa que interliga modelos estudados no meio académico com relatos 

e boas práticas sintetizadas no meio empresarial. Ao longo de toda a dissertação, procura-se 

adequar modelos de criação de valor gerais à área específica dos serviços de apoio ao cliente 

de uma loja online, através da constatação com casos práticos da industria, através da 

aplicação a um estudo de caso e através do recurso a questões de um questionário. 

Tendo em conta o recurso a várias fontes para a realização da presente dissertação, as 

ligações criadas correm o risco de ser superficiais e demasiado ligadas à perspectiva do autor. 

O carácter abrangente da dissertação, caracterizado pela tentativa de abordar todos os 

aspectos que devem constituir a melhoria de uma operação de apoio ao cliente e fornecer 

linhas de orientação tanto ao nível estratégico como ao nível operacional, poderá conduzir a 

alguma superficialidade. 

Apesar das críticas apresentadas, a dissertação cumpre com o que é proposto e são 

apresentados os principais passos para a melhoria de uma operação de apoio ao cliente focada 

na criação de valor para o mesmo e consequente fidelização. Assim, esta dissertação não deve 

ser encarada como um ponto final, mas sim como um ponto de partida para o estudo de 

diversas questões que, caso sejam aprofundadas, irão enriquecer os artigos académicos já 

publicados e contribuir para o desenvolvimento do tema em causa. Deverão ser aprofundadas 

questões, como por exemplo: 

 Aprofundar o estudo da adequabilidade dos modelos de criação de valor no E-

commerce para o caso específico de um Contact Center inserido neste contexto; 

 Aprofundar o estudo sobre métricas, no que toca ao desenvolvimento de 

métricas de resolução no primeiro contacto e outras métricas de criação de valor num Contact 

Center; 

 Aprofundar o estudo sobre o potencial a ser retirado dos vários contextos em 

que pode ocorrer uma interacção entre operador e cliente, de modo a potenciar a criação de 

valor. 
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 Aprofundar os aspectos relacionados com a aprendizagem organizacional, quer 

através do desenvolvimento de aspectos culturais, quer através do desenvolvimento 

sustentado de uma plataforma tecnológica que facilite e promova esses aspectos. Entendemos 

que só caracterização e desenvolvimento de tal plataforma poderia configurar uma nova 

investigação de dissertação. 
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11. Anexos 

Anexo 1 - Questionário. 

 

 

 

54,1% 
32,5% 

7,7% 

4,8% 
1,0% 

Em que sector se enquadra a sua idade? 

18 – 29 

30 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 

59,1% 

40,9% 

Indique o seu género: 

Masculino

Feminino
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12,4% 

19,0% 

39,5% 

9,5% 

19,5% 

Qual o volume de compras online que fez nos últimos 12 meses? 

12 ou mais

6 a 11

2 a 5

1

não fiz

97,1% 

2,9% 

Pensa algum dia vir a efectuar compras online? (Responda apenas caso 
tenha respondido negativamente à pergunta anterior) 

Sim

Não
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48,3% 

51,7% 

Hoje em dia as lojas online oferecem serviços de apoio ao cliente. Já 
recorreu a estes serviços? 

Sim

Não

2,94 

2,78 

4,13 

3,56 

4,06 

3,72 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Esclarecimentos quanto ao funcionamento
das compras online.

Esclarecimentos quanto a promoções.

Dúvidas quanto ao estado da sua
encomenda.

Alteração de dados da encomenda

Pagamentos, devoluções, cancelamentos ou
trocas de artigos

Reclamações ou Sugestões

Tendo já utilizado o serviço de apoio ao cliente, qual o motivo que o levou a 
entrar em contacto? Caso não tenha o utilizado, qual o motivo que motivaria 

um futuro contacto?  
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4,52 

4,15 

4,72 

4,87 

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

Tempo de espera
para ser atendido

Operadores
prestáveis, simpáticos

e comunicativos

Capacidade do
Operador para

esclarecer o cliente

Resolução da questão
que motivou o

contacto

Ao consultar um serviço de apoio ao cliente para compras online, o que 
valorizaria mais?) 

85,6% 

14,4% 

Um melhor serviço de apoio ao cliente pode ser factor decisivo para a 
escolha de uma loja online em relação a outra?  

Sim

Não
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0,0% 

6,6% 

16,4% 

30,1% 

30,1% 

16,9% 

Caso tenha respondido afirmativamente à questão anterior, que diferença 
de preço estaria disposto a pagar para garantir um serviço de apoio ao 

cliente melhorado? 

15% a 24%

10% a 14%

5% a 9%

3% a 5%

até 3%

não valorizo
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Anexo 2: Categorias 

Amostragem de telefonemas por conteúdo 

  

Informações Lojas : disponibilidade de artigos em loja 

Dificuldades registo no site 

Informação produtos no site: disponibilidade e caracteristicas 

Dúvidas várias 1ªcompra 

Estado Encomenda-Antes Expedição 

Estado Encomenda-Pós Expedição 

Casos que originam incidências abertas na aplicação 

Casos que originam incidências "fora" da aplicação 

Assuntos vários Credibom; Cartão Fnac, trocas e devoluções, vouchers, Fnac Partner 

Reclamações 

Outbound 

total 
 

MailGest > Emails recepcionados  
 

  

Cartão Fnac 

Compras Online 

Alteração de morada 

Cancelar encomenda 

Devolução de artigos 

Encomenda pendente 

Encomenda não recepcionada 

Pagamentos 

Reembolso de artigos 

Troca de artigos 

Informação de artigos 

Outros 

Reclamações 

Registo Login  

Sugestões 

Respostas de clientes a emails automáticos site/ newsletter/  atrasos 

Outbound > emails com informação de atraso de produto ou oferta 
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Anexo 3: Mapeamento das operações 
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Anexo 4: Procedimentos 


