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RESUMO

MARTINS, Gilson Marcell° Ferreira. Impactos da informatização no controle e
distribuição de cartes telefônicos: um estudo de caso na empresa Integração Consultoria e
Serviços Telemáticos Ltda. 2008. 93f. Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2008.

O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar os impactos na adoção da informatização no
controle e distribuição de cartões telefônicos em uma empresa prestadora de serviços
telefônicos de médio porte. Para isso, primeiramente foi feito uma descrição de todo o
processo de implantação da nova tecnologia e do funcionamento dessa tecnologia.
Posteriormente foram levantadas as formas de como eram realizadas as atividades de controle
e distribuição, bem como as dificuldades na parte financeira do fechamento das vendas antes
da informatização. Isso possibilitou estabelecer um comparativo entre as formas de como são
realizadas as atividades após a informatização e avaliar os beneficios da adoção da nova
tecnologia. A metodologia utilizada para coleta de dados foram entrevistas padronizadas,
fontes documentais, registros ern arquivos e observação. A empresa escolhida foi a Integração
Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda, em atividade há aproximadamente vinte e dois anos
no ramo da prestação de serviços telefônicos. Tal empresa foi escolhida pelo fato de ter um
longo histórico no setor de telefonia e pelos investimentos feitos nos últimos anos em
tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Buscou-se
avaliar os impactos da informatização através das mudanças na rotina da empresa ao adotar o
uso do Sistema Cartago nas vendas. Um sistema de controle de distribuição. rastreamento e
vendas de cartões telefônicos, que utiliza tecnologia GPRS dos celulares, para informações de
vendas em tempo real. Por isso, a equipe de vendas adotou o uso de palm tops (Personal
Digital Assistants - PDAs), no qual registram todos os dados relativos à comercialização de
cartões telefônicos. Os investimentos feitos pela empresa em tecnologia possibilitaram
melhorar suas atividades essenciais, mas o impacto da mudança foi um fator que ela precisou
trabalhar para conseguir atingir os resultados desejados. 0 comprometimento dos
colaboradores com os objetivos da empresa foi um fator importante para o sucesso na adoção
da nova tecnologia.
Palavras-chave: Controle de Estoque, Distribuição Física, Fechamento de Caixa.
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1 INTRODUÇÃO

Hoje, as organizações enfrentam ambientes competitivos com rápidas mudanças,
devido, principalmente, a evolução da tecnologia de informação. Esse fato tem exigido das
organizações rápidas e continuas adaptações para sobreviver e crescer nos novos tempos de
globalização da economia, levando-as a mudar estruturas, processos e estratégias. A evolução
da tecnologia tem se intensificado com o passar do tempo, afetando significativamente todas
as atividades humanas e aumentado o grau de incerteza e imprevisibilidade do futuro.
Entretanto, as novas tecnologias de informação passam a ser um importante componente
competitivo para a organização. Fernandes e Alves (1992) alertam para o surgimento de urn
novo tipo de sociedade decorrente da evolução de TI que exigirá uma nova maneira de
produzir bens e serviços.
Com o avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas, diversos setores da economia
mundial tiveram um crescimento significativo, e um desses setores foi o de telecomunicações.
Atualmente, existem diversas operadoras de telefonia fixa e móvel espalhadas pelo mundo.
que utilizam as mais avançadas tecnologias de comunicação. No Brasil, pode-se citar algumas
dessas operadoras como, por exemplo: Brasil Telecom, Tim Celular, Claro, Vivo, Embratel,
GVT, Telefônica, etc.
Até pouco tempo atrás no Brasil, cada estado possuía uma operadora de
telecomunicação, ou seja, não havia concorrência e por isso no existia a disputa pelo
mercado ou cliente. Essas operadoras de telefonia eram administradas pelo Estado. Com a
abertura comercial ocorrida na década de 90, ocorreu a privatização do setor de
telecomunicação. Já no final da década de 90, a entrada de novas operadoras ajudou a
diversificar o mercado e levar os serviços de telecomunicações a uma parcela maior da
população. Com a implantação do uso de cartões telefônicos — no começo dos anos 90 — para
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efetuar ligações em telefones públicos, ao invés das fichas como era antigamente, houve uma
popularização do serviço. Também houve o aumento no número de usuários de telefone
celular do sistema pré-pago, o qual necessita de um cartão de recarga ou compra de créditos
virtuais para efetuar ligações, através das operadoras de telefonia móvel.
Para que a população utilize o serviço de telefonia pública, as operadoras de telefonia
precisam distribuir seus cartões telefônicos. 0 mesmo problema ocorreu com as operadoras de
telefonia móvel ao entrar no mercado brasileiro. Aproveitando essa oportunidade de negócio
surgiram empresas especializadas na distribuição fisica de cartões telefônicos, que com o
tempo foram se adaptando as exigências do mercado consumidor, e agora começam a inserir
ferramentas tecnológicas para o controle de suas atividades possibilitando melhorar o
atendimento aos clientes e usuários.
Partindo deste ponto, surge o seguinte problema de pesquisa:
Quais os impactos na adoção da informatização no controle e distribuição de cartões
telefônicos pela empresa Integração Consultoria e Serviços Telematicos Ltda.?
O problema de pesquisa remete aos objetivos a seguir, como norteadores da
realização deste estudo.

1.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste estudo é "avaliar os impactos na adoção da informatização no
controle e distribuição de cartões telefônicos pela empresa Integração Consultoria e Serviços
Telematicos Ltda".
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1.2 Objetivos específicos
Para atingir o objetivo geral deste trabalho, foi necessário estabelecer os seguintes
obj eti vos específicos:
a) Descrever o controle de estoque e a forma de distribuição do cartão telefônico
antes do processo de informatização;
b) Identificar as principais dificuldades para realizar o fechamento de caixa antes da
informatização;
c)

Descrever o processo de implantação da nova tecnologia para auxiliar no controle
e distribuição dos cartões telefônicos;

d) Avaliar os beneficios alcançados com a informatização;
e)

Propor as melhorias necessárias para o controle e distribuição de cartões
telefônicos na empresa.

1.3 Justificativas
Cada vez mais as empresas estão utilizando softwares e hardwares para auxiliar no
controle de suas operações (estoques, logística, movimento financeiro, tomada de decisões,
etc.) e com o auxilio dessas ferramentas estão melhorando suas atividades e atendendo melhor
o mercado. A importância da tecnologia que esta sendo incorporada nas organizações reflete
na necessidade dos colaboradores aprenderem e se capacitarem com o intuito de dominar
essas novas ferramentas tecnológicas, as quais são necessárias para que eles possam exercer
Dias funções e assim continuarem atuantes no mercado de trabalho.

A empresa Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda atua no setor de

telecomunicações, exercendo suas atividades através das vendas de linhas telefônicas e ADSL
para a Brasil Telecom, e principalmente na comercialização e distribuição de cartões
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telefônicos indutivos e pré-pagos das operadoras Tim, Vivo, Brasil Telecom Celular e Brasil
Telecom. Uma característica que marca bastante o mercado de telecomunicações atualmente é
a alta competitividade entre os concorrentes. Com o surgimento de novas empresas no
mercado, novos serviços, preços, produtos e promoções também aparecem.
Neste estudo foi feito um levantamento da atual situação no controle e distribuição dos
cartões telefônicos por parte dos colaboradores da empresa, que atuam na região da Grande
Florianópolis, após a implantação do uso de palm tops (Personal Digital Assistants PDAs),
-

verificando se houve mudanças significativas para a empresa. Por isso, é importante saber
quais os ajustes necessários a serem feitos, para que a empresa continue oferecendo aos seus
clientes serviços de qualidade.

1 .3. 1 Importância

Para a empresa, este é o primeiro estudo realizado após a informatização, ocorrida no
inicio de 2007, de seus processos de comercialização de cartões telefônicos. É importante
saber quais os beneficios trazidos pela informática, depois de decorridos um ano da
implantação, e se há necessidade de fazer ajustes para que as mudanças sejam ainda mais
significativas, a ponto de refletir em sua receita financeira e atuação no mercado.
Para o acadêmico é um processo de aprendizagem, pois convive diariamente com os
colaboradores da empresa, coletando dados e informações necessárias para o desenvolvimento
do projeto, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu no decorrer do curso de
Administração, alem da oportunidade de aumentar seus conhecimentos.
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1.3.2 Viabilidade

A viabilidade de um estudo, geralmente, caracteriza-se pelo fato das informações que
estão disponíveis, ao alcance dos acadêmicos, sejam informações bibliográficas ou dados
sobre a organização e/ou negócio a ser estudado. Também depende da disponibilidade de
tempo, financeira e de materiais para a realização do projeto.
Para este estudo houve facilidade de obter as informações e dados relacionados
empresa e suas atividades. Quanto a bibliografia existente, embora, o tema proposto envolva a
adoção de novas tecnologias na área de administração, é possível encontrar estudos e outros
projetos publicados, mas é importante ressaltar a necessidade de adaptar esse conteúdo ao
tema.

1.3.3 Oportunidade

Atualmente a empresa Integração Consultoria e Serviços Telematicos Ltda passa por
um processo de atualização de seus equipamentos tecnológicos e a implantação de um novo

software de gerenciamento desenvolvido a partir de suas necessidades. Essas transformações
que estão ocorrendo visam melhorar o controle de informações, o trabalho realizado por seus
colaboradores e integrar as filiais da empresa. Este estudo foi o primeiro a ser realizado desde
a implantação do uso de palm tops (PDAs) pelos colaboradores no controle e distribuição de
cartões telefônicos. 0 novo software desenvolvido para o gerenciamento da empresa e suas

filiais, e o software dos PDAs precisam estar integrados para uma melhor performance das
atividades da empresa. Por isso, os resultados obtidos podem vir a ser importantes nesse
processo de integração entre os softwares, verificando as melhorias necessárias.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo são abordados os temas que compõem o estudo, confrontando os
diferentes pensamentos de diversos autores, publicados em livros, artigos e dissertações.
Segundo Marconi e Lakatos (2007), a finalidade da referencia bibliográfica é colocar o
pesquisador em contato com tudo o que foi escrito a respeito do assunto. Para Marinho
(1980), a consulta bibliográfica fornece ao pesquisador importantes subsídios teóricos para a
realização da pesquisa.
A fundamentação teórica presente neste estudo refere-se as considerações gerais sobre
administração de estoques e distribuição fisica, administração financeira, informática com
ênfase na adoção de novas tecnologias na area de administração. Além do confronto de
conceitos e opiniões, também foi feita uma análise critica sobre estes assuntos.

2.1 Cartões telefônicos
Os principais tipos de cartões telefônicos comercializados no pais são o indutivo e o
pré-pago. 0 cartão telefônico do tipo indutivo é aquele utilizado nos aparelhos de telefones
públicos das operadoras de telefonia fixa, e que veio a substituir as fichas telefônicas. Os
primeiros cartões telefônicos indutivos foram apresentados em 1992, no mesmo ano em que
os novos telefones públicos foram instalados. 0 cartão telefônico do tipo pré-pago é utilizado
em celulares das operadoras de telefonia móvel. Para analisar a atual situação da
comercialização de cartões telefônicos, é importante entender a evolução do setor de
telecomunicações no pais, pois foi através do desenvolvimento desse setor que os cartões
telefônicos foram introduzidos no mercado.
Até 1965 as empresas de telecomunicações no Brasil eram praticamente municipais,
com poucas linhas interurbanas. Com a ampliação e o aumento da complexidade dos serviços
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de telecomunicações, foi criada em 1965 a Empresa Brasileira de Telecomunicações, a
Embratel. Um ano depois o governo brasileiro negociou a compra da Companhia Telefônica
Brasileira (CTB) e de suas empresas associadas. Essas empresas pertenciam a uma
organização de capital c anadense, sendo responsável por 62% dos telefones no pais, além de
operarem numa area que abrangia 45% da população brasileira. Em 1972, instituiu a política
de exploração de serviços de telecomunicações com a criação da Telebrás, embora, antes
disso o Ministério das Comunicações tenha designado uma nova concessionária para cada
Estado ou regido geoeconômica do pais. A Telebrds era uma empresa de capital majoritário
estatal e tinha a finalidade de controlar uma operadora em cada estado da federação. Sua
principal função era coordenar a implementação da política do setor, bem como centralizar a
captação dos recursos que financiavam os investimentos das subsidiárias, as quais se
encontravam divididas em vinte e seis operadoras, correspondendo na época a uma para cada
Estado, uma municipal e uma de serviços a longa distância — a Embratel (KNOP, 2003).
De acordo com Knop (2003), até a década de 90, milhões de brasileiros ainda não
tinham acesso aos serviços básicos de telefonia, embora a tecnologia das telecomunicações
tivesse avançado. Para mudar tal situação era preciso atrair investimentos privados, além de
melhorar a expansão da infra-estrutura das telecomunicações, o que seria possível com a
privatização. Porém, o projeto de privatização esbarrava na Constituição Federal, que previa o
monopólio estatal das telecomunicações, o que foi quebrado inicialmente pela telefonia
celular. A implantação da telefonia celular ocorreu em 1990, embora o serviço fosse caro
demais, demorando alguns anos para que a população tivesse acesso a essa nova tecnologia
em telecomunicação. O barateamento dos aparelhos e das linhas possibilitou a popularização
do serviço no final da década de 90.
Aprovada em 1997, a Lei Geral de Telecomunicações traçou um novo modelo para as
telecomunicações no Brasil, através da criação da Agencia Nacional de Telecomunicações
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(Anatel), cuja intenção era a universalização dos serviços e a livre competição. Para facilitar a
privatização, o Sistema Telebris foi dividido em várias empresas. Na Area da telefonia fixa, as
26 operadoras estaduais foram agrupadas em três holdings regionais. A Embratel continuou
atuando em todo o pais com serviços de longa distância. Na Area da telefonia celular, as
concessionárias estaduais foram agrupadas em oito holdings da banda A. Então no ano de
1998 aconteceu o leilão das 12 holdings que rendeu aos cofres públicos mais de R$ 22 bilhões
(NOVAES apud KNOP, 2003).
Após a privatização, segundo Knop (2003), a telefonia fixa no Brasil estava presente
em 5.527 municípios até setembro de 2000, significando que a imensa maioria das localidades
já se encontrava servida por pelo menos uma operadora de Serviço Telefônico Fixo
Comutado. 0 crescimento da telefonia fixa se deu em uma escala expressiva, sendo que em
1997 havia em torno de 19 milhões de telefones fixos instalados, e no final de 2000 já eram
previstas aproximadamente 36 milhões de linhas fixas instaladas no Brasil. Além disso, o total
de telefones públicos, conhecidos popularmente como "orelhões", também saltou
consideravelmente, de 521 mil ao final de 1997 para cerca de 870 mil ao final de 2000.
A telefonia móvel, após a privatização, teve um grande crescimento e segundo os
autores Ellery, Gracindo Filho e Terada na revista da Associação Nacional das Operadoras
Celulares (2007), o Brasil segue o padrão internacional quanto à expansão dos terminais de
telefonia móvel. A partir de 2003, a telefonia móvel ultrapassou a telefonia fixa no Brasil, a
qual se encontra estagnada desde 2001. Entretanto, o maior problema da telefonia móvel está
relacionado ao baixo volume de chamadas originadas em terminais móveis no Brasil. 0
tráfego de chamadas originadas em telefonia fixa em 2003 foi mais de dez vezes maior que o
número de chamadas originadas em telefonia móvel.
Por permitir um maior controle do gasto com telefonia e não impor compromissos
permanentes de pagamento, o serviço do tipo pré-pago atrai um número considerável dos
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consumidores da telefonia móvel. Esse fenômeno pode ser observado tanto em países
desenvolvidos como em países em desenvolvimento. 0 serviço pré-pago é o que tern maior
penetração nas camadas de baixa renda, mais especificadamente nas classes C, D e E, que
representam 72,5% dos usuários de serviço pré-pago que ganham até seis salários mínimos
(ELLERY; GRACINDO FILHO; TERADA, 2007).
A comercialização de cartões telefônicos indutivos e pré-pagos tende a continuar. A
telefonia móvel continua crescendo; uma grande parcela da população utiliza o serviço prépago, por isso a utilização do calla() se faz necessária. Segundo a Associação Nacional das
Operadoras Celulares (2007) a receita média por usuário no Brasil para o serviço pré-pago
fica em torno de US$ 10,00 (dez dólares) e, considerando o pior cenário, é de R$ 10,00 (dez
reais). Já o cartão telefônico indutivo utilizado para fazer ligações em telefones públicos ,
continua sendo uma opção barata para se comunicar, visto que as tarifas dos telefones
residenciais cobradas pelas operadoras de telefonia fixa continuam altas.
O cartão telefônico, entretanto, é urn produto fisico de importante valor comercial para
as empresas que trabalham com sua comercialização e distribuição. 0 alto investimento de
capital na aquisição e o grande volume estocado devem ser administrados com eficiência
pelas empresas. Os conceitos apresentados a seguir são uma compilação e definições de
autores a respeito da administração de estoques e suas aplicações.

2.2 Controle de estoques
Estoque é a quantidade de materiais ou produtos mantidos armazenados. As
organizações mantêm estoques para ter flexibilidade em seus processos de
produção/operação, para atenuar períodos de excesso ou de redução, atender períodos de
demanda incomum e/ou obter economia em compras de grande escala (SCHERMERHORN,
1999, p. 331).
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Para Stoner e Freeman (1999), estoque é o suprimento de matérias-primas, de produtos
em fabricação e de produtos acabados que uma organização mantém para atender As
necessidades operacionais.
Sobre a função dos estoques nas organizações, Corrêa e Caon (2002, p. 310) afirmam
que:
Estoques são considerados acúmulos de recursos materiais entre as fases especificas
de processos de transformação (esses processos de transformação podem referir-se a
transformação %Ica — no caso de processas de manufatura, transformação de estado
do bem ou do cliente — no caso de processos de tratamento, manutenção e outros, ou
de posse ou localização do bem ou do cliente — como no caso de processos de
distribuição e logísticos, incluidos ai os transportes). Esses acúmulos de materiais
têm uma propriedade fundamental que é uma arma: esses estoques proporcionam
independência as fases dos processos de transformação entre as quais se encontram.

Estoques representam investimentos significativos e, também, uma fonte potencial de
desperdício se mal administrados, por isso precisam ser cuidadosamente controlados. Se a
organização mantém um estoque disponível grande demais, desperdiçará dinheiro
armazenando-o e perderá dinheiro se os estoques forem danificados ou roubados. Por outro
lado, uma organização que fique sem estoque pode acabar não atendendo a demanda,
desperdiçando tempo e mão-de-obra (STONER; FREEMAN, 1999).
0 investimento em estoque e o custo para mantê-los, pelas organizações, também
merecem consideração:
0 estoque representa uma parte substancial do investimento de capital de muitas
empresas. 0 estoque parado é muito caro. As estimativas de custos de conservar
bens em estoque varia de 15% a mais de 100% do investimento médio de estoques
em um ano. Também é muito dispendioso não ter estoques a mão quando um cliente
precise dele ou quando se programa uma importante linha de montagem
(MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI, 1998, p. 551).

Para minimizar esses custos e manter os estoques em níveis ótimos, foram
desenvolvidos modelos matemáticos e baseados em computador para ajudar os gerentes a
decidir quando e quanto manter em estoque. Os três métodos mais importantes, utilizados em
o
um nível mais industrial, são: o planejamento de necessidades de materiais (MRP);
planejamento de recursos materiais (MRP II); e ofust-in-time (STONER; FREEMAN, 1999).
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Outro método para o controle de estoque, são os registradores de entrada de dados:
Um tipo de registrador de entrada de dados é o código de barras para ser lido por
computador, que registra o preço e outras informações sobre o produto. E de valor
inestimável para os varejistas, já que acelera as compras e permite que eles capturem
valiosas informações de marketing. Mas, os códigos de barras e registradores
semelhantes de entrada e dados estão se tornando igualmente importantes para a
gerência de operações (STONER; FREEMAN, 1999, p. 477).

0 conceito de código de barras e suas funções também merecem destaques:
Trata-se de um formato padronizado consagrado pelos seus beneficios, baseados em
figuras que são tidas por scanners, decodificadas e processadas pelos sistemas que
ap6iam a operação. O código de barras pode ser usado para identi ficar o produto,
lote, quantidade, contenedor, palete, posição de origem e de destino, operador,
código da transação ect (GASNIER, 2002, p. 88).

Tres beneficios, para Stoner e Freeman (1999), podem ser identificados no uso de
registradores de entrada de dados. O primeiro beneficio é que muitos itens de estoque são
valiosos; os códigos de barras permitem que os administradores acompanhem o número de
unidades que são perdidas, danificadas ou roubadas. 0 segundo beneficio dos códigos de
barras é que eles facilitam a identificação de itens produzidos num lote especifico de
mercadorias e, se mais tarde for descoberto que os itens estavam defeituosos, a empresa pode
usar as informações dos códigos de barras para fazer uma chamada direcionada e proteger os
consumidores. O terceiro beneficio dos códigos de barras é que eles podem ser usados para
acompanhar o andamento dos itens através de um sistema operacional. Isso proporciona uma
medida correta e oportuna de quão tranqüila e eficientemente o sistema funciona.
Para Gasnier (2002), os beneficios do uso de códigos de barras na cadeia de
abastecimento (indústria, varejo e consumidor) são:
a)

Melhora a integração logística, por meio de uma linguagem comum;

b) Melhora a comunicação;
c)

Incrementa a acuracidade, aprimorando os controles;

d) Agiliza processos de inventários e custeio;
e)

Minimiza erros, agregando mecanismos de consistências;
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f)

Facilita a rastreabilidade dos materiais;

g) Possibilita informações on-line sobre os itens em estoques:
h) Elimina erros de digitação no recebimento, pontos de venda (PDV), inventário,
devoluções, etc;
i)

Prove conhecimento do comportamento dos itens distintos mantidos em estoques;

j)

Facilita a atualização de preços nas gôndolas;

k) Incrementa produtividade trazendo competitividade;
1)

Diminui o tempo de fila, com passagem rápida dos itens pelo ponto de venda;

m) Melhora o serviço aos clientes, facilitando o auto-serviço.
De acordo com Schermerhorn (1999, p. 332), "o objetivo básico do controle de
estoque 6 assegurar que qualquer estoque exista no tamanho exato para as tarefas em curso - .
Megginson, Mosley e Pietri (1998) identificam três importantes objetivos para o controle de
estoque:
a) Estabelecer as quantidades mínimas e máximas de estoques a estarem disponíveis;
b) Dar o feedback sobre o movimento do estoque e mudanças nos seus níveis;
c) Avisar a administração quando os itens alcançam ou descem abaixo do nível
mínimo.
A tendência para administração de estoques é a utilização cada vez maior de
computadores ou dispositivos eletrônicos no controle dos estoques, tanto para as organizações
que produzem quanto para as prestadoras de serviços. Sobre o objetivo da informatização na
administração de estoques, Stoner e Freeman (1999) afirmam que os objetivos principais são
acabar com a massa de papel usada para documentar, tornar os processos mais ágeis dentro da
organização e melhorar o atendimento ao cliente.
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2.3 Distribuição física
A distribuição é um setor da atividade econômica que assegura uma função essencial
de intermediação entre produtores e consumidores. Definir uma política de distribuição é
escolher os meios de distribuição que melhor se adaptam ao desenvolvimento das vendas de
uma determinada gama de produtos. t. nos canais de distribuição que ocorre o encontro da
empresa com seu consumidor final.
Segundo Stern et al. (2002), os canais de distribuição são o conjunto de organizações
interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para uso
ou consumo. Os canais de distribuição selecionados por uma empresa são de difícil alteração,
mantendo-se fixos por muito tempo, pois envolvem outras empresas, agentes, acordos
comerciais, etc. Para Masiero (1996, p. 68), "o canal de distribuição ou canal de troca
significa a rota que o produto toma desde a fábrica ou do produto até o consumidor finar.
Parente (2000) afirma que o canal de distribuição funciona como elo entre o nível do consumo
e o nível do atacado ou da produção. Dessa forma, o objetivo básico do canal de distribuição é
permitir que o consumidor tenha acesso ao produto disponibilizado pelo produtor. A mais
simples forma de distribuição é a venda direta, entretanto, freqüentemente os canais de
distribuição são formados por vários intermediários.
De acordo com Stern et al. (2002), para atingir o consumidor, os canais de distribuição
apresentam algumas funções básicas: geração de demanda, distribuição fisica e serviços pósvenda. A geração de demanda implica prospectar clientes, exibir e demonstrar o produto e
fechar o negócio. A distribuição fisica é responsável pela entrega do produto ao consumidor.
0 serviço pós-venda é responsável pela garantia e assistência técnica ou outras atividades que
o cliente demanda após a aquisição do produto. Essas três atividades básicas podem ser
realizadas por urna única instituição ou por instituições diferentes. 0 fabricante pode vir a

realizar qualquer dessas funções básicas ou nenhuma delas, mas se realizar estará assumindo
para si partes ou o todo do processo de distribuição.
0 fabricante, na condição de executante da distribuição (distribuição direta), além de
exercer controle mais efetivo na operação, está retendo para si parte da remuneração devida
pelo serviço. Em contrapartida, dilui seus esforços em atividades que não as de sua
especialidade de produtor. Quando o fabricante atua em areas geográficas pequenas, a
distribuição direta pode ser interessante, mas em areas geográficas grandes os recursos e
conhecimento necessários tornam a tarefa mais complexa de ser realizada.
Quando o fabricante opta por delegar a terceiros (intermediários) a realização das
funções básicas, ele está abrindo mão de parte ou de todo o contato direto com os
consumidores, do controle das operações e de parte de sua remuneração. Em contrapartida,
ele está apto a alcançar número muito maior de consumidores e de aumentar sua remuneração
na medida em que vende mais, bem como pode dedicar-se melhor à sua função de produtor.
Nesse caso, trata-se da distribuição indireta.
Intermediários são pessoas que adquirem a mercadoria para revender. Esses elementos
são necessários, pois agilizam a distribuição. 0 trabalho de um intermediário é reunir
diferentes mercadorias de vários produtores, em um só local. Dessa maneira, ele confere
maior utilidade aos produtos, despachando-os ou transportando-os para onde eles sejam mais
requisitados. Há dois tipos de intermediários: o atacadista, que toma posse da mercadoria, e o
agente de compras/vendas, que executa a transferencia da posse do fabricante para o lojista
(MASIERO, 1996, p. 68).
Conforme Masiero (1996, p. 69), "um atacadista é uma pessoa que compra grandes
quantidades de bens na fábrica e as distribui para outras empresas que compram em pequenas
quantidades", e o agente de compras ou de vendas pode ser um corretor que ganha
determinada comissão pela colocação de um comprador em contato com um vendedor.
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Uma definição mais ampla sobre atacadista é a seguinte:
Atacadistas são definidos e classificados como intermediários que se dedicam as
funçbes de venda a varejistas, usuários comerciais, industriais e institucionais,
agindo também como agentes de compra e venda de grandes volumes a clientes de
grande porte em termos de volumes fisicos e financeiros. (REVZAN apud
CABRAL; CRUZ; CARVALHO, 2007).

Então o processo de distribuição pode ser direto, sem a participação de terceiros, ou
indireto, com a utilização do atacadista ou do varejista.
Varejistas podem ser definidos como
os mais numerosos participantes dos sistemas de distribuição e são definidos como
unidade de negocio que vendem bens e serviços para o público, para seu uso e
beneficio e em virtude de seu relacionamento com o público há uma grande analogia
funcional entre a maioria destas empresas. (BOWERSOX; COOPER; CLOSS,
2006).

Sobre o canal de distribuição no varejo, cabe salientar que
o canal de distribuição selecionado para produtos de consumo vendidos no varejo

depende, acima de tudo, do tipo de produto. Alguns itens são considerados bens de
conveniência. São geralmente produtos que têm baixo preço e podem ser
encontrados com facilidade (MASIERO, 1996, p. 69).

Os principais varejistas são franquias, lojas que, embora tenham proprietários
independentes, operam sob a licença de outras empresas, e as cadeias de varejo. A vantagem
que as lojas de franquia e as cadeias de varejo ganham na distribuição é que elas são
integradas verticalmente, ou seja, a matriz controla as demais. A integração vertical permite
matriz o controle dos custos e a maximização dos lucros (MASIERO, 1996).
A distribuição, vista de uma forma isolada, é um custo para a organização produtora.
0 ato de transferir um produto de fornecedor para cliente gera custos que serão, em última
instância, pagos pelo consumidor. Por isso, é importante na gestão dos canais de distribuição a
redução de custos. E passadas várias décadas de redução dos custos nos processos produtivos,
os fabricantes atentaram para o fato de que na distribuição pode estar o novo foco de ação.
Para o fabricante, a diminuição de seu custo de distribuir pode significar melhorias em sua
condição de competitividade perante o consumidor (BERTAGLIA, 2005).
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0 uso de intermediários, por parte dos fabricantes, justifica-se em razão de sua
especialização na função e de suas vantagens competitivas. Dentre estas vantagens estão o
estabelecimento de rotinas de negociação compatíveis com o mercado a ser atingido,
facilitação do processo de busca por parte dos consumidores e ajuste entre oferta e demanda,
além de conhecimento sobre o mercado local (LAMBERT; STOCK, 1992).
Segundo Bowersox, Cooper e Closs (2006), a relação entre fabricantes

e

intermediários (distribuidores) pode ser classificada pelo grau de dependência entre as partes,
sendo elas:
a)

Canais de transavies imicas: são canais ad hoc em que os arranjos do canal só
existirão até o cumprimento dos termos acertados entre as partes, incluindo-se a
pós-venda, quando for o caso. Neste tipo de canal não se prevê a ocorrência de
nova transação no futuro;

b) Canais convencionais: neste tipo de canal as partes envolvidas (produtor,
atacadista e/ou varejista) funcionam como entidades independentes, procurando
maximizar seus resultados;
c)

Canais verticais de marketing: neste tipo de canal se reconhece e estabelece a
interdependência dos participantes (produtor, atacadista e/ou varejista). Neste tipo
de canal existe a necessidade de um dos membros centralizar e liderar a
administração do processo. Os demais membros devem entender seu papel no
fluxo e atuar de forma cooperativa. 0 líder do canal é normalmente a organização
com maior poder econômico e a ela cabe gerenciar os possíveis conflitos e
estabilizar o arranjo de forma a proporcionar rentabilidade satisfatória para todos
os membros.

A proximidade do distribuidor dos mercados e o conhecimento do púbico consumidor
tornam sua função difícil de ser substituída. Seja de forma direta ou indireta, um fabricante
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dispõe de diversas maneiras para fazer com que seu produto seja disponibilizado ao
consumidor, e conforme Novaes (2004) são as seguintes:
a)

0 fabricante abastece diretamente lojas de varejo exclusivas;

b) 0 fabricante abastece diretamente lojas de varejo não-exclusivas;
c)

0 fabricante abastece seus próprios depósitos ou centros de distribuição e, a partir
desses pontos, abastece as lojas de varejo;

d) 0 fabricante abastece os centros de distribuição do varejista que, por sua vez,
abastece as lojas;
e)

0 fabricante abastece os depósitos do atacadista ou distribuidor que, por sua vez,
abastece as lojas;

f)

O fabricante distribui seus produtos para o centro de distribuição de um operador
logístico que, posteriormente, faz as entregas às lojas de varejo;

g) 0 fabricante entrega o produto diretamente no domicilio do consumidor final,
utilizando o correio ou serviço de courier: vendas pela intemet, telefone, por meio
de catálogos e outras;
h) 0 fabricante disponibiliza um ponto de entrega para que o consumidor vá retirar o
produto.
Portanto, vários fatores podem orientar a escolha do melhor sistema de distribuição,
como: classificação dos bens, disponibilidade de recursos, potencial de mercado,
concentração geográfica dos clientes, necessidade de estocagem, complexidade do bem, grau
de mudança tecnológica ou mudança de estilo e perecibilidade. A distribuição indireta pode
ser intensiva, colocando os produtos em todos os pontos de venda; seletiva, selecionando os
pontos de venda mais adequados aos produtos, oferecendo algum tipo de facilidades e
serviços; e exclusiva, preservando ao máximo a imagem do produto. As empresas devem
levar em consideração os aspectos financeiros, administrativos e mercadológicos dos
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intermediários (varejistas e atacadistas) que irão constituir seu processo de distribuição
(NOVAES, 2004).
0 sistema de distribuição .6 planejado para operar a longo prazo, mas a empresa deve
levar em consideração algumas mudanças que podem influenciar esse sistema como:
mudanças no mercado, na economia, na legislação, no composto de produtos da empresa e do
mercado e o surgimento de novas tecnologias (ALCÂNTARA, 2000).

2.4 Fechamento de caixa
0 fechamento de caixa é um método de controle financeiro utilizado pelas
organizações para registrar as entradas ou saídas de valores, com o objetivo de melhorar as
atividades desempenhadas diariamente e obter importantes informações para organização.
Geralmente, esse controle é feito através de formulários que são preenchidos pelos
colaboradores da empresa e, estão relacionados com as atividades realizadas por essas
pessoas. A seguir algumas definições e utilidades a respeito do uso de formulários por parte
das organizações.
O formulário pode ser definido, segundo Araújo (2007, p. 109), "como um veiculo que
transporta informações de uma pessoa para outra, de uma unidade para outra ou de uma
organização para outra". 0 autor complementa que é a materialização do dado, da
informação, armazenada ou disseminada, veiculada por pouco período de tempo ou não. E
para que seu desempenho seja eficiente e eficaz é fundamental que as gerências tenham
pessoal com alguma qualificação na sua análise, no seu desenho e na elaboração, via
computador.
Para Luporini e Pinto (1985, p. 182) "pode-se considerar o formulário como sendo um
documento composto de campos pré-impressos onde são preenchidas as informações e que
serve para formalizar o fluxo de comunicações em uma empresa". E complementam que os
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formulários têm por propósito facilitar o fluxo de informações, através da simplificação do
trabalho, baixo esforço e barateamento do processo administrativo.
Uma definição mais simplificada é dada por Oliveira (2007, p. 303), "o formulário é
um importante meio de comunicação, transmissão e registro de informações, principalmente
as baseadas em dados quantitativos". Para o autor a necessidade dos formulários pode ser
justificada em função dos seguintes fatores:
a) A importância dos dados e informações;
b) As exigências legais e governamentais;
c) A padronização nas comunicações;
d) 0 armazenamento de dados e informações;
e)

A função de controle;

f)

A alteração no número de pessoal administrativo;

g) 0 treinamento administrativo dos funcionários da empresa.

evidente que o formulário deve procurar trabalhar com informações importantes,
que são aquelas que podem influenciar decisões tomadas dentro do sistema considerado. As
informações importantes ou relevantes podem ser constantes, quando se repetem de forma
idêntica em todos os exemplares de um mesmo modelo de formulário; ou variáveis, quando,
embora representando uma mesma categoria ou grupo de dados ou informações, podem variar
de exemplar para exemplar do formulário (OLIVEIRA, 2007).
Luporini e Pinto (1985) e Araújo (2007) enumeram alguns propósitos dos formulários:
a) Agilizar o fluxo de informações: o formulário transmite objetivamente os dados
ou informações que devem ser realmente transmitidos;
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b) Uniformizar procedimentos: um formulário pode ser considerado como um meio
seguro de padronizar as informações necessárias à operacionalização de um
sistema administrativo e, conseqüentemente, torná-lo mais produtivo e eficaz;
c) Formalizar operações: uma das principais características de um formulário é o
cumprimento de determinado aspectos fiscais e legais para garantir as transações
mantidas pela empresa;
d) Centralizar informações: outra vantagem proporcionada pelo formulário é que
podem ser colecionados e ordenados seqüencialmente, a fim de facilitar a
localização de informações de qualquer natureza;
Economizar custos: os formulários, desde que convenientemente projetados,
visam reduzir os custos operacionais; logicamente quando confrontados com
informações não padronizadas;
f)

Harmonizar o uso do formulário junto aos demais componentes que colocam a
organização em movimento;
Dar ao formulário o papel de agente integrador da informação na organização e de
grande destaque na formulação e alimentação de sistemas de informação
computadorizados ou não.

Um bom modelo de formulário, segundo Miranda (apud OLIVEIRA, 2007), deve
apresentar os seguintes requisitos:
a)

Criar uma atitude mental favorável do executor para com a tarefa de
preenchimento;

b) Permitir a utilização do meio mais fácil na anotação dos registros, ou seja, atender
maneira pela qual o modelo vai ser preenchido;
c) Atender para sua utilização após o preenchimento;
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d) Possibilitar a redução da tendência para o erro na anotação e na utilização dos
registros;
e)

Permitir a economia de papel e impressão, sem prejudicar, porém, os limites
necessários A execução eficiente dos registros.

Araújo (2007) faz algumas recomendações importantes sobre as informações.
preenchimento e uso de formulários:
a)

Em formulários de uso interno, o nome da organização é dispensável, bastando o
uso do logotipo, suficiente para sua identificação;

b) As instruções devem ser reduzidas;
c)

Não utilizar terminologia especifica de certas Areas do saber quando o destino do
formulário não é formado de pessoas daquela area;

d) Usar campos definidos para o preenchimento;
e)

Prever o uso de equipamentos eletrônicos, quando for o caso;

f)

A não ser que haja exigência em contrário, as informações mais freqüentemente
utilizadas devem estar localizadas A direita e na parte superior do formulário;

g)

Os pedidos de alteração ou de criação de novos formulários devem ser levados

sempre em consideração, mesmo que a sugestão pareça estranha.

Muitas deficiências do processamento administrativo, dentro de uma organização,
poderiam ser corrigidas ou melhoradas pela criação, racionalização e/ou extinção de
formulários, considerando-se que os executivos, nos diversos serviços, não são infalíveis e
estão, evidentemente, sujeito a erros, esquecimentos, caprichos e preconceitos. 0 formulário
existe para auxiliar a memória das pessoas e definir as tarefas da maneira inequivoca
(OLIVEIRA, 2007).
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2.5 Adoção de novas tecnologias
Muito embora a inovação não seja, obrigatoriamente, associada ao desenvolvimento
de novas tecnologias, observa-se na prática que um grande número de inovações surgiram a
partir do desenvolvimento tecnológico, principalmente no período Pós-Guerra. Novas
tecnologias são parte fundamental da vida econômica moderna. Economistas, engenheiros,
politicos, assim como a opinião pública têm dedicado cada vez mais atenção no sentido de
entender como, onde e porque as inovações tecnológicas são geradas (ARCHIBUGI;
HOWELLS; MICHIE, 1999).
A moderna tecnologia ganhou impulso considerável a partir da Revolução Industrial
ocorrida na Inglaterra, em meados do século XVIII, e que logo se expandiu para o mundo.
Segundo Ferreira (1995), tecnologia pode ser defmida como o conjunto de conhecimentos,
especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade.
Para Marcovitch (1997, p. 27), tecnologia "6 definida comumente como a aplicação concreta
de um conhecimento cientifico e técnico à concepção, desenvolvimento e fabricação de um
produto". 0 autor ainda afirma que uma nova tecnologia pode alterar sensivelmente a forma
de uma empresa enxergar seu negócio e, a partir dai, promover mudanças capazes de alterar a
dinâmica da concorrência em um setor.
Segundo Burgelman, Christensem e Wheelwright (2004), durante a década de 80, com
a introdução da administração estratégica nas escolas, começou-se a reconhecer a tecnologia
como um elemento importante na definição dos negócios e competitividade estratégica. Grant
(1998) defende que o desenvolvimento tecnológico e o processo resultante de sua evolução
tornaram-se elemento fundamental para a geração de inovação. As mudanças tecnológicas
oferecem às empresas algumas das mais importantes e valiosas oportunidades para se manter
a vitalidade das corporações.
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Para Porter (1991), o termo tecnologia engloba o conjunto completo de tecnologias
utilizadas na seqüência de atividades que constituem a cadeia de valor de uma empresa.
Algumas dessas tecnologias podem afetar a estrutura da indústria ou o posicionamento da
firma em termos de custo ou diferenciação e, portanto, sua vantagem competitiva.
0 uso adequado da tecnologia 6 um dos elementos essenciais das organizações para
que sejam competitivas; faz-se, então, necessário distribuir e compartilhar as tecnologias, bem
como as experiências adquiridas.
Para Albano (2001), a tecnologia define o horizonte do mundo material, porque define
os limites do possível e do imaginável: ela altera suposições sobre a natureza da realidade, o
padrão em que se vive, e cria novas alternativas. Segundo Bettis e Hitt (1995), a mudança
tecnológica tem um forte impacto psicossocial, obrigando as empresas a pensar em novas
maneiras de gerenciamento, com novos padrões de eficiência e produtividade.
O sucesso nos resultados de implementação de novas tecnologias demanda mudanças
em diversos níveis da organização. Não basta disponibilizar novos recursos tecnológicos e de
sistemas. As pessoas, os grupos e os diversos níveis gerenciais que compõem a força de
trabalho da organização devem estar plenamente comprometidos com os resultados desejados,
familiarizados com o processo de mudança proposto e motivados para a assimilação e o uso
efetivo da nova tecnologia. Gerenciar mudanças, a partir da introdução de novas tecnologias,
exige das organizações uma habilidade muitas vezes dificil de ser encontrada. As
organizações necessitam de capacidade para aplicar conhecimentos tecnológicos em
processos de inovação, criando atividades de produção e esforços de investimentos, de modo
a responder As mudanças do ambiente econômico, ou seja, trata-se da capacidade de assimilar,
usar, adaptar, modificar ou gerar tecnologia, desenvolver novos produtos e processos.
Enquanto algumas empresas têm capacidade para apenas assimilar a tecnologia, outras
conseguem modificá-la, e outras ainda podem até gerar tecnologias. Portanto, a capacidade de
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modificar a tecnologia, de propor novos conceitos, de encontrar as melhores soluções, é fator
relevante para a competitividade empresarial (ALBANO, 2001).
Dentre as novas tecnologias, a tecnologia da informação é considerada como um fator
potencializador do desenvolvimento, principalmente quando é adotada no processo de gestão
da organização e não apenas nos processos produtivos. Trata-se, ao mesmo tempo, de insumo
e recurso estratégico, podendo apresentar-se não so como elemento de oportunidade, dado que
existe uma grande chance de avanços tecnológicos continuos, mas também como elemento de
risco, caso a organização não lhe de a devida importância. A informação tecnológica é parte
integrante de todos os processos da organização, desenho do produto, entrega dos serviços e
relações inter-organizacionais (BENAMATI; LEDERER; SINGH, 1997).
A tecnologia da informação está proporcionando uma nova infra-estrutura as várias
atividades produtivas e comunicativas da vital importância para a vida organizacional.
Segundo Albano (2001), os administradores investem em novas tecnologias porque acreditam
que isso lhes permitirá realizar suas operações mais rapidamente e a um custo mais baixo.
Para ele o aparecimento do computador 6, sem dúvida, responsável pela diferenciação entre as
formas tradicionais e novas de realizar o trabalho.
0 conceito de tecnologia da informação, para Turban, Mclean e Wetherbe (2004), de
uma forma geral, é uma coleção de sistemas computacionais usados pelas organizações.
Ainda de acordo com esses autores, a tecnologia da informação, em sua definição estreita,
refere-se ao lado tecnológico de um sistema de informação, e inclui: hardware, software,
banco de dados, redes, internet, outros dispositivos eletrônicos e pode ser vista como um
subsistema de um sistema de informação.
Para Laurindo (2002), o conceito de tecnologia da informação é mais abrangente do
que os conceitos de processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software,
informática ou o conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos humanos,
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administrativos e organizacionais. Em um outro ponto de vista, Souza (2004) afirma que a
tecnologia da informação engloba os computadores de diversos portes e tamanhos (dos
mainframes aos palmtops), os sistemas operacionais que regem a operação dos computadores,

as linguagens de programação, os aplicativos de automação de escritórios e tecnologias de
armazenamento de dados.
De acordo com Ruppel e Howard (1998) existe dificuldade em encontrar uma única
teoria que explique os processos de adoção (decisão de usar) e difusão (a extensão da
implementação) de uma miriade de inovações dentro das organizações. Diferentes
classificações de inovações, o nível no qual a inovação é adotada e difundida, o escopo da
inovação e tipologia da inovação, têm sido propostas tentando esclarecer os conhecimentos
sobre o assunto.
Leavitt (1965) propôs um modelo com quatro forças que formam uma organização:
tarefa, pessoas, estrutura e tecnologia. Essas forças são interdependentes entre si e
permanecem em um estado de equilíbrio até que algum fato novo promova uma mudança em
uma dos componentes, provocando a necessidade em todos os demais de se ajustar à nova
situação. Dependendo do escopo e da profundidade da mudança de processos envolvidos,
todos os outros poderão ser afetados.
Uma inovação inserida na organização pode (ou não) ser difundida pela organização
de diversas maneiras. 0 modelo de decisão e inovação proposto por Rogers e Shoemaker
(1971), aponta como sendo quatro os elementos principais do processo de difusão. São eles:
a)

Inovação: idéia, prática ou objeto percebido como novo pelo indivíduo, a ser
absorvido de um modo diferente dentro de um meio social e de modo diferente
entre as categorias desse meio social;

b) Canais de comunicação: meios pelos quais as informações sobre inovações são
transmitidas para e entre os membros de um sistema social;
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c) Tempo decorrido: medido entre o primeiro conhecimento da inovação pelo
indivíduo ou sistema social, e sua adoção;
d) Membros do sistema social: coletividade de unidades que, embora funcionalmente
diferentes, estão engajadas na solução de problemas ou no alcance de objetivos
comuns.
Kwon e Zmud (1987) propuseram um modelo que considera seis fases para o processo
de implementação, que são: iniciação, adoção, adaptação, aceitação, uso (desempenho

e

satisfação) e incorporação. O foco principal ocorre na análise pós-adoção ou pós-inovação.
Segundo eles, uma inovação somente pode ser considerada apropriada ou inapropriada se a
análise da mesma verificar todos esses aspectos.
A incorporação somente ocorre quando, segundo Kwon e Zmud (1987, p. 233), "a
inovação está enraizada dentro das rotinas da organização e quando a inovação é aplicada em
todo o seu potencial dentro da organização".
Dessa forma, a implantação de novas tecnologias não deveria simplesmente encerrar
como a constatação da colocação em funcionamento dessas novas tecnologias e, desta forma,
considerá-lo como uma inovação introduzida na organização, mas sim avaliar o seu uso e o
grau de incorporação ocorrido ern relação ao mesmo.
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3 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa é parte na qual se defme como foi realizada a pesquisa
para obter as informações e dados necessários ao estudo. De acordo com Costa e Costa
(2001), a metodologia é o "como" da pesquisa. A metodologia, segundo Cruz e Ribeiro
(2003), trata de fornecer instrumentos indispensáveis para que seja possível atingir o estudo e
a pesquisa em qualquer área de pesquisa. Marconi e Lakatos (2007, p. 223) afirmam que "a
especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois
responde, a um só tempo, As questões como?, com quê?, onde?, quanto?".
Então, neste capitulo é caracterizada a pesquisa, definida a população, o plano de
amostragem, o plano e técnicas de coleta de dados e o plano de análise de dados, que foram
importantes para a realização do estudo.

3.1 Caracterização da pesquisa

Para Ander-Egg (apud MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 28), a pesquisa é um
"procedimento reflexivo sistemático, controlado e critico, que permite descobrir novos fatos
ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento". Portanto, Marconi e
Lakatos (2007) definem a pesquisa como um procedimento formal, com método de
pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.
Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. É na pesquisa que se tenta conhecer e
explicar os fenômenos que ocorrem no universo percebido pelo homem. Uma pesquisa tem o
propósito de descobrir respostas a questões propostas, não devendo acumular fatos (dados), e
sim compreender, o que é possível através da formulação precisa de hipóteses. Enfim, é uma
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investigação formal, ou seja, estruturada, controlada, sistemática e redigida de acordo com as
normas da metodologia (CRUZ; RIBEIRO, 2003, p. 11).
A presente pesquisa caracteriza-se, inicialmente, conforme Marconi e Lakatos (2007)
como uma documentação direta, ou seja, constitui-se no levantamento de dados no próprio

local onde os fenômenos ocorrem. Esses dados podem ser obtidos através da pesquisa de
campo, do tipo exploratória ou descritiva.
Pesquisa de campo é aquela utilizada corn o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimento acerca de um problema. para o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre
eles. As fases da pesquisa de campo requerem a realização de uma pesquisa bibliográfica
sobre o tema em questão, que servirá como primeiro passo para se saber em que estado se
encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as
opiniões sobre o assunto (MARCONI; LAKATOS, 2007).
Sobre a pesquisa bibliográfica, observa-se que:
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins,
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., ate
meios de comunicação orais: radio, gravações em fita magnética e audiovisuais:
filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive
conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma.
quer publicada, quer gravada. A pesquisa bibliográfica propicia o exame de um tema
sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras (MARCONI:
LAKATOS, 2007, p. 185).

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (1991), é um procedimento técnico elaborado a
partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e
atualmente com material disponibilizado na Internet.

A pesquisa exploratória tem como principal fmalidade, de acordo com Gil (1991),
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, ainda envolve levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Para o autor a
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pesquisa documental caracteriza-se, por ser um procedimento técnico elaborado a partir de
materiais que não receberam tratamento.
0 presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa que apresenta características que
a classificam como descritiva, pois visa descrever os resultados obtidos após a informatização
dos processos de controle e distribuição de cartões telefônicos na empresa.
A respeito da pesquisa do tipo descritiva afirma-se que:
Consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o
delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de
programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um desses
estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos
experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade
de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles empregam artificias
quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações,
programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam várias, técnicas como
entrevistas, questionários, formulários etc. e empregam procedimentos de
amostragem (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 189).

A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas
padronizadas de coletas de dados: questionários e observação sistemática. Assume, em geral,
a forma de levantamento (GIL, 1991).
Segundo Gil (1991), o levantamento é um procedimento técnico que ocorre quando a
pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
Para Roesch (1999), o objetivo do levantamento é obter informação sobre a população,
procurar fatos descritivos; buscar informações necessárias para a ação ou predição.
Em relação à abordagem do problema pode ser descrita como uma pesquisa
qualitativa, pois conforme o autor há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito; a
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de
pesquisa qualitativa. Ainda segundo o autor esses tipo de pesquisa não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas; o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o
pesquisador é o instrumento-chave.
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Em resumo, o estudo proposto pode ser classificado como qualitativa, do ponto de
vista da forma de abordagem do problema; descritiva, do ponto de vista de seus objetivos; os
procedimentos técnicos utilizados para o desenvolvimento do projeto foram a pesquisa
bibliográfica, documental, o levantamento e o estudo de caso.

3.2 População e amostra

Segundo Silva e Menezes (2001), a população ou universo da pesquisa é a totalidade
de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo ,
já amostra é parte da população ou do universo., selecionada de acordo com uma regra ou
plano. Para Marconi e Lakatos (2007, p. 225), "população 6 o conjunto de seres animados ou
inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum". As autoras afirmam
ainda que, a delimitação da população consiste ern explicar que pessoas ou coisas serão
pesquisados, enumerando suas características comuns, por exemplo, sexo, faixa etária,
organização a que pertencem, comunidades onde vivem etc.
Sobre amostra, Marconi e Lakatos (2007) afirmam que só ocorre quando a pesquisa
não é censitária, isto 6, não abrange a totalidade dos componentes do universo, surgindo a
necessidade de investigar apenas uma parte dessa população. Então, amostra é uma porção ou
parcela selecionada do universo, de tal forma que ela seja a mais representativa possível do
todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, pode inferir os resultados da
população total.
HA duas divisões no processo de amostragem, segundo Marconi e Lakatos (2007) e
Silva e Menezes (2001):
a)

A amostragem Mio-probabilistica: não faz uso de uma forma aleatória de
seleção, não

pode ser objeto de certos tipos de tratamento estatístico;
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h)

A amostragem probabilistica: baseia-se na escolha aleatória dos pesquisados,
significando o aleatório que a seleção se faz de forma que cada membro da
população tenha a mesma probabilidade de ser escolhido.

Sobre as amostras não-probabilisticas, Silva e Menezes (2001, p. 32) afirmam que
podem ser:
a) Amostras acidentais: composta por acaso, com pessoas que vão aparecendo;
b) Amostras por quotas: diversos elementos constantes da população/universo, na
mesma proporção;

c) Amostras intencionais: escolhidos casos para a amostra que representem o bom
julgamento da população/universo.

E as probabilisticas podem ser:

a) Amostras casuais simples: cada elemento da população tem oportunidade igual
de ser incluído na amostra;
b) Amostras casuais estratificadas: cada estrato, definido previamente. estará
representado na amostra;
c) Amostras por agrupamento: reunião de amostras representativas de uma
população.

A população ou universo da pesquisa é constituído pelos 150 colaboradores que
trabalham na empresa Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda. 0 processo de
amostragem adotado foi a amostragem não-probabilística do tipo intencional, no qual foram
escolhidos colaboradores que estão ligados diretamente A. comercialização de cartões
telefônicos. 0 impacto da informatização nos processos de controle e distribuição de cartões
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telefônicos modificou de alguma maneira as atividades diárias desenvolvidas por esses
colaboradores na empresa. Os elementos que compõem a amostra são: o gerente financeiro, o
auxiliar de vendas, os quatro vendedores de cartões telefônicos mais antigos da empresa, o
supervisor do setor de vendas e o técnico em informática.
A escolha desses elementos para compor a amostra

é importante para o

desenvolvimento da pesquisa, pois através das informações coletadas é possível construir a
teoria.

3.3 Coleta de dados

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se
inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar
a coleta dos dados previstos. Para Silva e Menezes (2001), a definição do instrumento de
coleta de dados depende dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo
a ser investigado. As autoras também afirmam que o instrumento de coleta de dados escolhido
deve proporcionar uma interação efetiva entre o pesquisador, o pesquisado e a pesquisa que
está sendo realizada.

Roesch (1999) e Mattar (1999) afirmam que os dados em pesquisa são classificados
em dois grupos: dados primários e dados secundários.
Os dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em
posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender as necessidades
especificas da pesquisa em andamento. As fontes básicas de dados primários são: pesquisado,
pessoas que possuem informações sobre o pesquisado e similares (MATTAR, 1999).
As técnicas de pesquisa para a coleta de dados primários citados por Marconi e
Lakatos (2007), são: coleta documental, observação, entrevista, questionário, formulário,
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medidas de opiniões e de atitudes, técnicas mercadológicas, testes, analise de conteúdo e
história de vida.
Os dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, ás
vezes, até analisados, com propósitos outros ao de atender as necessidades da pesquisa em
andamento, e que estão catalogados A. disposição dos interessados. As fontes básicas de dados
secundários são: a própria empresa, publicações, governos, instituições lido governamentais e
serviços padronizados de informações de marketing (MATTAR, 1999).
A obtenção dos dados e informações para a elaboração do estudo de caso foi feita no
primeiro semestre de 2008, através de entrevistas estruturada (padronizada), fontes
documentais, registro em arquivos e observação não estruturada das atividades relacionadas
comercialização de cartões telefônicos na empresa Integração Consultoria e Serviços
Telematicos Ltda.
Nas entrevistas estruturadas ou padronizadas, segundo Marconi e Lakatos (2007, p.
199), "o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao
indivíduo são pré-determinadas". As autoras complementam afirmando que se realiza de
acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de
acordo com um plano. É uma forma de obter respostas às mesmas perguntas permitindo que
ao final sejam comparadas. O entrevistado, segundo Parra Filho e Santos (2003), muitas vezes
não possui condições intelectuais, não só para entender as perguntas, mas também para dar as
respostas, neste caso, é imprescindível a presença do entrevistador. De acordo com Marconi e
Lakatos (2007), a função do entrevistador é de incentivo, levando o informante a falar sobre
determinado assunto, sem forçá-lo a responder. 0 entrevistador deve ter pleno conhecimento
do trabalho a ser executado, bem corno o domínio do assunto a ser abordado, para eliminar
eventuais dúvidas que possam surgir no momento da entrevista.
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Sobre a técnica de observação, Marconi e Lakatos (2007, p. 192) afirmam que "d uma
técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de
determinados aspectos da realidade". Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em
examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar.
Na investigação cientifica são empregadas várias modalidades de observação, que
variam de acordo com as circunstâncias. A técnica da observação não estruturada ou
assisternática utilizada no presente estudo, consiste segundo Marconi e Lakatos (2007), em
recolher e registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos
especiais ou precise fazer perguntas diretas. Para Rudio (apud MARCONI; LAKATOS, 2007,
p. 194), o que caracteriza a observação não estruturada ou assistematica "6 o fato de o
conhecimento ser obtido através de uma experiência casual, sem que se tenha determinado de
antemão quais os aspectos relevantes a serem observados e que meios utilizar para observálos". 0 êxito da utilização dessa técnica vai depender do observador, de estar ele atento aos
fenômenos que ocorrem no mundo que o cerca.
Segundo Parra Filho e Santos (2003), o observador deve estar devidamente preparado
intelectual e fisicamente para o trabalho a ser executado, isto 6, conhecer com a maior
profundidade possível o assunto em estudo. Os autores ainda afirmam que, dessa forma,
detalhes importantes que passariam despercebidos a um leigo serão bastante evidenciados
pelo especialista. Só ele terá capacidade de separar o principal do acessório.

3.4 Análise de dados

Após a coleta de dados através de entrevistas estruturada (padronizada), fontes

documentais, registro em arquivos e observação não estruturada, o pesquisador observou uma
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quantidade relevante de dados e informações, os quais devem ser materializados na forma de
textos, organizados e posteriormente interpretados.
As técnicas para análise de dados, segundo Roesch (1999), podem ser: análise de

conteúdo e construção de teoria.
A análise dos dados obtidos no presente estudo, foram interpretados e materializados
na forma de texto no primeiro semestre de 2008, utilizando a técnica de análise de conteúdo.
A técnica de construção de teoria não foi utilizada, visto que não ha necessidade de se
construir quaisquer teorias sobre o assunto estudado.
Segundo Roesch (1999), com as entrevistas o pesquisador pode obter outros dados. A

citação direta permite captar o nível de emoção dos respondentes, a maneira como organizam
o mundo, seus pensamentos sobre o que está acontecendo, suas experiências e percepções

básicas. A autora ainda afirma que a observação traz o pesquisador até o local onde o evento
está acontecendo, isto 6, permite ao pesquisador analisar com profundidade e detalhe os
eventos; descrever o que acdnteceu e como aconteceu.
A informação colhida pelo pesquisador, por meio de aplicação das técnicas utilizadas,
normalmente é apresentada na forma de textos. A análise de textos em pesquisa tem sido
conduzida principalmente mediante o método de Análise de Conteúdo (ROESCH, 1999).
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4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Este capitulo apresenta informações sobre a empresa, iniciando pela caracterização da

organização, sua evolução no mercado, a apresentação do projeto, seus objetivos, quanto As
mudanças ocorridas com a informatização dos processos de controle e distribuição de cartões

telefônicos; e o impacto que essas mudanças causaram nas atividades dos colaboradores.

4.1 Caracterização da organização

A Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda é uma empresa de médio porte,
tendo um quadro de colaboradores somando 150 contratados. Está localizada na Rua

Monsenhor Topp, 220 no Centro de Florianópolis — SC. Tem como proprietários e
administradores os engenheiros Francisco de Assis Cardoso e Marcos Henrique Xavier

Faraco. Atualmente, as principais atividades da empresa são: a comercialização fisica de
cartões telefônicos e venda de créditos eletrônicos para celulares através de máquinas de
recargas instaladas nos pontos de venda.

4.1.1 Histórico
A empresa surgiu da iniciativa de dois engenheiros que trabalhavam na antiga

Telecomunicações de Santa Catarina (TELESC), atualmente Brasil Telecom S/A — Filial
Santa Catarina. Aproveitando uma idéia do então gerente do departamento de redes, os dois
engenheiros resolveram partir para a iniciativa privada. Contando com a ajuda de mais cinco
projetistas, fundaram a Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda, em 1° de
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novembro de 1986, inicialmente em uma pequena casa na Rua São Jorge, Centro de
Florianópolis — Sc.
No começo a empresa fazia apenas projetos de redes telefônicas, mas já em 1987
precisou ampliar sua equipe de colaboradores, pois passou a realizar serviços de manutenção
em telefones públicos como coleta de fichas nos cofres, limpeza dos equipamentos e
pequenos reparos. Com o aumento no número de colaboradores, a empresa mudou de sede e
passou a operar na Rua Jairo Callado, aos pés do Morro da Cruz.
Em 1988, utilizando-se da experiência nos telefones públicos, a empresa passou a
trabalhar com a instalação de telefones para assinantes novos, operação que mais tarde exigiu
a locação de um galpão para abrigar os veículos das equipes de instalação. No ano seguinte,
diversi fi cou-se mais uma vez. Nesta época, havia uma grande dificuldade para a realização de
chamadas interurbanas e internacionais. De olho neste mercado, a empresa aproveitou a
oportunidade da abertura da terceirizaçã'o deste serviço e passou a operar postos de serviços
telefônicos. Ainda no ano de 1989, passou a distribuir fichas telefônicas. Apoiada nos
resultados conseguidos com as novas operações, em 1990 a empresa passou a construir redes
telefônicas, além de prestar os serviços de manutenção de redes e linha de assinantes.
Em 1992, a empresa começa a participar de um projeto inovador, o SALT (sistema
automático de ligações telefônicas), fornecendo o know-how adquirido nos postos telefônicos
para o seu parceiro de desenvolvimento. Mais tarde, esta plataforma serviria de base para
outro projeto, o TPU (telefone público universal). Este projeto, aprovado junto A TELEBRAS,
foi reconhecido como o primeiro cartão pré-pago para telefonia no Brasil. Foi neste ano que a
empresa adquiriu sua sede própria, uma casa de três andares localizada na Rua Monsenhor
Topp, local onde se encontra atualmente a sua administração central.
0 ano de 1994 foi de grandes conquistas: a operação de postos de serviços telefônicos
atingira seu auge, com dezoito postos operando simultaneamente; foi assinado um dos
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maiores contratos de construção de redes de fibras óticas do estado, compreendendo mais de
450 km de cabos óticos; iniciou a comercialização de cartões telefônicos indutivos,
substituindo as fi chas telefônicas. Nos anos seguintes houve um importante aumento na
demanda por carteies telefônicos indutivos para telefonia pública, e ern 1996 a Integração
Consultoria e Serviços Telematicos Ltda passa a ser a primeira empresa distribuidora de
cartões do estado de Santa Catarina.
Com a privatização da TELESC em 1998, os contratos da Area de engenharia foram
revistos, e um novo modelo de divisão do estado (em quatro partes ou Macro-Areas) foi
apresentado pela Brasil Telecom S/A. A idéia era diminuir o número de fornecedores.
priorizando a qualidade do serviço. Em virtude desta nova divisão, muitos fornecedores foram
descredenciados. A qualidade dos serviços prestados pela empresa foi um fator decisivo no
ano de 2000, levou a empresa a firmar um contrato de novas dimensões junto A Brasil
Telecom S/A. Esse contrato colocava sob responsabilidade da empresa e da Koerich Telecom
a expansão, operação e manutenção de toda a planta externa da Macro-Area norte. Também
no ano de 2000 foram iniciadas as atividades de venda de linhas telefônicas no formato portaa-porta nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a comercialização de cartões
pré-pagos da operadora TIM Celular.
Em 2001, uma nova parceria com a TIM Celular foi firmada, e resultou na abertura de
18 pontos de revenda autorizada TIM no estado de Santa Catarina. Grande parte dos pontos
de revenda autorizada ficava no litoral do estado. Em 2002 a empresa assumiu parte da
operação de cobrança terceirizada de faturas em atraso da Brasil Telecom, e no primeiro
trimestre obteve o primeiro lugar entre as empresas locais. Neste ano também foram feitos
diversos investimentos na Area de Tecnologia de Informação, como a construção de um data

center. Ainda em 2002, foi negociada a venda da parte do contrato de engenharia da Macro-
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Area norte para a Koerich Telecom, de maneira a direcionar os recursos para as atividades
comerciais da empresa.
Com a venda dessa Macro-Area a empresa foi obrigada a enxugar o quadro de
colaboradores, encerrou as atividades na Area de projetos e implantação (e/ou expansão) de
redes telefônicas. No ano de 2004, encerrou as atividades de cobrança terceirizada de faturas
em atraso da Brasil Telecom. Depois de cincos anos, em 2006, encerra a parceria com a TIM
Celular e fecha as revendas autorizadas, devido ao pouco retorno financeiro que essa
atividade trazia para a empresa e o alto custo de manutenção.
A partir de 2006 a principal atividade da empresa torna-se a comercialização fisica de
cartões telefônicos e de recargas virtuais através de máquinas instaladas nos pontos de venda.
A empresa passou por uma reestruturação, ainda no mesmo ano, na qual houve redução no

número de funcionários, mas em contrapartida, desenvolveu ferramentas de suporte e
manutenção remotos para diminuir os custos, investiu em sistemas de controle, tecnologia e
treinamento para se tornar mais dinâmica e competitiva.
A Integração Consultoria e Serviços TelernAticos Ltda é a pioneira na comercialização
de cartões telefônicos indutivos e pré-pagos no estado de Santa Catarina, oferecendo este
serviço em parceria com a Brasil Telecom e TIM Celular. Com o passar dos anos, a empresa
foi se especializando neste segmento, incorporando novos produtos a sua linha, estabelecendo
novas parcerias com outras operadoras de telefonia, e ainda hoje é a maior revenda de cartões
telefônicos do estado, atuando também no Parana e no Rio Grande do Sul.

4.2 Adoção de novas tecnologias

0 ano de 2006 marcou o inicio de um novo capitulo na história da Integração
Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda, ao fechar a parceria com a empresa de tecnologia
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DecSant Mobile Solutions pioneira no Brasil em sistemas comerciais utilizando a tecnologia
GPRS (General Packet Radio Service). 0 GPRS é uma tecnologia que aumenta as taxas de
transferencia de dados nas redes GSM (Global System for Mobile) existentes, permite o
transporte de dados por pacotes, ou seja, oferece uma taxa de transferência de dados muito
mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores.
A DecSant esta localizada na cidade de Ponta Grossa - PR, tem como parceiras as
operadoras Brasil Telecom e TIM Celular, e é especializada em aplicações para força de
venda utilizando a tecnologia GPRS com sistemas integrados atualizados em tempo real. Os
investimentos feitos em tecnologia, pela Integração Consultoria e Serviços Telematicos Ltda,
foram de aproximadamente R$ 38.000,00 reais para aquisição e implantação do Sistema
Cartago, compra de palm tops modelos Tungsten E2 e Palm TIX, e chips da operadora TIM
Celular.
0 Sistema Cartago é um sistema de controle de distribuição, rastreamento e vendas de
cartões telefônicos. Utiliza tecnologia GPRS dos celulares com baixo custo de investimento
para informações de vendas em tempo real. Atende todas as normas da Brasil Telecom e TIM
Celular conforme parceria firmada com as mesmas. Com o Sistema Cartago é possível:
a)

Rastrear o cartão telefônico da nota de entrada até o ponto de venda;

b) Identificar o vendedor que efetuou a venda de um cartão telefônico por
estabelecimento e período;
c)

Controlar estoque de produtos e freqüência de visitas aos pontos de venda regular;

d) Controlar o volume de vendas por ponto de venda regular;
e)

Possibilitar a obtenção de informações em tempo real;

f)

Fornecer relatórios gerenciais para apoio à decisão.

Segundo a DecSant, as vantagens do Sistema Cartago são:
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a)

Segurança das informações financeiras;

b) Agilidade no processo de movimentação de estoque (entrada e saída de produtos);
c) Data center confidvel e seguro;
d) Acesso em tempo real As informações de venda, estoque e rota do vendedor, de
qualquer local com conexão Internet (casa, hotel, aeroporto, etc.);
e)

Visão exata e em tempo real da situação de vendas, estoque do vendedor, de
acordo com a disponibilidade de sinal GPRS;

f)

Baixo custo de compra, implantação e treinamento;

g) Fácil utilização;
h) Comunicação instantânea com rede GPRS e acesso A Internet, proporcionando
agilidade nas vendas e na transmissão de dados;
i)

Agilidade na manutenção ou substituição do aparelho mesmo em condições de
trabalho;

j)

Em caso de roubo, os dados dos produtos que estavam com o vendedor no
momento do sinistro podem ser obtidos imediatamente, agilizando o processo de
emissão do boletim de ocorrências para bloquear os produtos roubados;

k) As informações armazenadas no celular roubado também estarão na Web,
evitando prejuízo operacional;
1) 0 sistema bloqueia o acesso do aparelho roubado ao sistema;
m) No caso de substituição do celular, o sistema e os dados da venda e estoque são
repassados ao aparelho novo;
n) Toda a manutenção do sistema, bem corno upgrade de versão dos módulos local,
Web e celular, pode ser realizada remotamente.
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A parceria com a DecSant tem como objetivo, além da melhoraria da qualidade dos
serviços prestados, solucionar três grandes problemas da empresa: a invasão da area de

cartões telefônicos; a freqüência de visitas aos pontos de venda; e a quantidade de cartões
telefônicos em poder do vendedor. A invasão da area de cartões telefônicos ocorre quando o
vendedor efetua uma venda fora da area de atuação da empresa, sendo que essa area de

atuação é determinada pela operadora de telefonia. Se isso acontecer, a empresa pode sofrer
punições das operadoras de telefonia, que vão desde uma simples advertência até o
descredenciamento. A respeito da freqüência de visitas aos pontos de venda, desejava-se
solucionar o problema de atendimento aos pontos de venda com menor poder de comprar,
pois muitos vendedores dão preferência aos clientes que compram em grandes quantidades. A

falta de atenção do vendedor gerava muitas reclamações desses clientes menores, e,
consequentemente, a empresa tinha sua imagem prejudicada. Quanto ao controle de cartões
telefônicos em poder do vendedor, desejava-se tornar as informações mais seguras e corretas,
pois esse controle era feito através de planilhas preenchidas a mão. Portanto, a possibilidade
da informação apresentar erros era muito grande.

4.2.1 Funcionamento do sistema
O Sistema Cartago permite o acompanhamento, em tempo real, do histórico de um

cartão telefônico - da entrada em uma distribuidora até a venda em um ponto de venda. A
distribuidora recebe os cartões da operadora e entrega ao vendedor, que irá repassa-los aos
pontos de venda. A venda é feita com a utilização de um aparelho (neste caso um palm top)
que possibilita o acompanhamento do processo em tempo real. A Ilustração I mostra os
elementos envolvidos no funcionamento do sistema.

lustração 1 - Elementos envolvidos no funcionamento do Sistema Cartago.
0 funcionamento do sistema está baseado em dois grupos de usuários: distribuidora
(Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda) e vendedor. A distribuidora é a fonte de

todas as informações que permitem o acompanhamento do histórico de cada cartão.
responsável, por exemplo, pelo cadastro de cartões que entram na distribuidora e pela
especificação dos cartões entregues para cada vendedor. A Ilustração 2 mostra o ponto de

partida para o rastreamento de cada cartão telefônico vendido pela distribuidora.

Ilustração 2 - Ponto de partida para o rastreamento de urn cartão telefônico.
0 vendedor realiza a etapa final do processo, que é o registro de todas as transações

com um ponto de venda. Ele é responsável pela manutenção de informações, registro de
visitas e vendas realizadas a um ponto de venda. Todas as informações geradas pelo vendedor
devem ser registradas no aparelho para permitir o acompanhamento, em tempo real, do
histórico dos cartões que foram entregues a ele.

Cada elemento envolvido no sistema possui urn conjunto de ferramentas para a
realização de operações e registro de todas as informações necessárias.
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0 funcionamento do Sistema Cartago está baseado na Web. Por isso, o acesso ao
Sistema Cartago é feito através de um navegador, Para utilizar o sistema, basta digitar
www.cartagosys.com.br na barra de endereços, como mostra a Ilustração 3.
CARTAGO
Anaulvo

Firefox

'Oitar Exibir i -;.1.5t6n7.0

Favorites

Ferramentas Aluda

https:,rry. -Aw,cartagosys.com .bri

Endereço da pagina de acesso ao Cartago:
wvvw.cartagosys.com.br

gr.:itjto

.: CARTAGO

.: CARTAGO

CARTAGO
Para cadastrar novos usuários é necessário
abrir atendimento com o Suporte da
DecSant. Requisitar cadastro de usuário
para o sistema. Informar nome da empresa,
login e senha nara o novo usuário.

Usuário:

Senha:

idecsant

Nome de usuário
cadastrado no Sistema
Senha cadastrada
para o usuário

■1=110.

.4111

Ilustração 3 - Pagina de acesso ao Sistema Cartago.

Para utilizar o sistema é preciso ter nome de usuário e senha previamente cadastrados
no sistema. Ao informar o nome de usuário e a senha, é preciso prestar atenção na digitação
das letras, porque o sistema diferencia letras minúsculas de letras maiúsculas. Por exemplo, o
sistema considera que Decsant (primeira letra maiúscula) é diferente de decsant (primeira
letra minúscula). Quando o sistema não reconhece um nome de usuário ou uma senha ele não
faz o login. Depois de efetuar o login, é disponibilizado o menu principal com todas as
operações do Sistema Cartago para o usuário da distribuidora, como mostra a Ilustração 4.
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Ilustracão 4 - Menu nrineinal do usuário da distribuidora.

Mensagem para Sistema Local

Através da tela mostrada na Ilustração 4, é possível gerar relatórios, obter resumo de
vendas, realizar busca de cartões, gerar boletim de ocorrência, enviar mensagem aos
vendedores, fazer pesquisa de pontos de venda e consultar cadastros. No menu Cadastros são
inseridas todas as informações para o funcionamento do Sistema Cartago - aparelho,
vendedor, ponto de venda e movimentações de cartões. A Ilustração 5 mostra a tela com todas
as opções do menu Cadastros.
Cadastro de PDV

Cadastro de Aparelhos

Troca de Carttles

Cadastro de Vendedores
Movirnentaci3es
Chip Virtual
. . ..

Voltar
Sair

Ilustração 5 - Opções do menu cadastros.

Os primeiros dados a serem inseridos são: aparelho que sera utilizado por um
vendedor, o vendedor que ira retirar cartões na distribuidora e o ponto de venda que comprara
cartões do vendedor. Cada aparelho e cada ponto de venda devem ser vinculados a um único
vendedor. 0 aparelho define o meio de comunicação do vendedor com o sistema e permite a
atualização em tempo real das operações realizadas por ele. A atribuição de pontos de venda a
um vendedor define sua area de atuação no sistema e permite identificar invasão de area entre
os vendedores. A Ilustração 6 mostra a relação entre os elementos aparelho, vendedor e ponto
de venda.
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I lustracao 6 - Relacào entre os elementos: aparelho, vendedor e ponto de venda.

A tela de cadastro de aparelho que sera utilizado por um vendedor permite
ativar/inativar aparelhos para a realização de vendas. Um aparelho deve estar com status ativo
enquanto estiver em utilização para receber informações de estoque do vendedor. Isso faz
corn que todas as informações do estoque acumuladas no sistema sejam descarregadas no
aparelho quando o vendedor fizer a importação de itens. O status inativo indica ao sistema
que o vendedor não utilizará o sistema para registrar as vendas - logo, as informações de
estoque do vendedor não deverão ser descarregadas no aparelho. Esta situação é aplicada
quando o aparelho é roubado ou por algum motivo não pode ser utilizado naquele período. No
caso de roubo, é informado o número do telefone e o número do boletim de ocorrência (BO)
para que a operadora efetue o bloqueio do aparelho. As informações cadastradas também
permitem identificar e solucionar problemas relacionados a homologação de versões e
aparelhos. A Ilustração 7 mostra a tela de cadastro de aparelho.
Código:

I

-

i

Marca:
IMEI:

I

Filial
Ohs:

Mode lo:

telefone (corn ODD):
Vinculado a PALM:
Status aparelho:

®SIM ONAO
Al- LV 0

GRAVAR

1
FNS

1

1
11 Voltz1

;

I lustracao 7 - Tela de cadastro de aparelho.

A tela de cadastro de vendedor permite ativar/desativar vendedores de uma
distribuidora e definir o aparelho utilizado pelo vendedor. Na tela mostrada pela Ilustração 8,
são definidos o login e senha que o vendedor utilizará para ter acesso ao Sistema Cartago via
aparelho.
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Código:
CPF:

1]

r

Endereço:

I

LW:
Login:*

E

Confirma Senha:

I

Código BrT:

F

Credito utilizado:
Aparelho:

;

Cidade:
Telefone:
Senha:*
Habilita Venda
Celular:
Limite de credito:

Filial
Status:

I

€) Sim 0 Não

I

I

I. ..'::
í'

iaciar.,

:

Nome:*

1

..

101

]

.=.'_.. ,

727-7 _

Nome de usuário e
senha para acessar o
sistema via Anarelhn
Atribuição de Aparelho
ao Vendedor

I Voltar

Gna,-ar

Ilustração 8 - Tela de cadastro de vendedor.

A tela de cadastro dos pontos de venda para urn vendedor permite definir os locais
onde o vendedor poderá efetuar venda de cartões telefônicos. Cada vendedor é responsável
pela venda de cartões em uma região pré-definida pela distribuidora. Todos os pontos de
venda cadastrados para um vendedor devem fazer parte dessa regido. Toda venda efetuada
para locais fora dessa região é considerada invasão de área. 0 cadastro de um ponto de venda
está dividido em 3 partes: informações básicas, complementares, dados TIM e dados Brasil

Telecom. Na tela de informações básicas são inseridas informações essenciais para os pontos
de venda: CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social. A atribuição do ponto de venda ao vendedor
está indicada em destaque na Ilustração 9.
OPERADORA
O TIM

E...

Código:
Cadastrado
Em:

H VIVO

O BRASILTELECOM
Data Cadastro: .

I

CNP:1:*
Vendedor:*

V Ildar

F Sol.cie, Mal

Nome
fantasia:*

Atribuição de PDV ao
Vendedor

Rad'ao Sodal:*

Ilustração 9 - Tela de cadastro de informações básicas de um ponto de venda.

Os dados complementares devem ser preenchidos para que os relatórios finais sejam
emitidos corretamente. 0 primeiro campo a ser preenchido é o DDD - que restringe a lista de
cidades possíveis. Depois, o campo que deve ser preenchido é a cidade — que define a liste de
localidades existentes. Os demais campos podem ser preenchidos de acordo com as regras de

cada operadora quanto ao formato (número de dígitos, caracteres especiais, etc.). A Ilustração
10 mostra a tela de informações complementares.
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DDU:
Localidade:
Endereço:

E_
jp

I

Bairro:

I

CEP:
Fax:
Local Próximo:

j

Contato:
Pendencia
Firianceira:

rNti

Ss laciona urn DOD

[Avenida

Winer();

Complemento:
UF:
Telefone:

I

Cidade:
Logradouro:

[selecione urna Cldada ,tt3

1pao

RG/IE:

I

_

I

OBS:

Ilustração 10 - Tela de cadastro de informações complementares de um ponto de venda.

Os dados preenchidos na tela mostrada pela Ilustração 11 são utilizados para gerar a
planilha da operadora TIM Celular.
I ipo
Estabelecimento:
Fis./Elet.:
Area:

F

., I

Li

Código PDV:

Selecione

Area Coberta:

I FISICO

TIM Status:

j

LITIvo

Voltar

Gravar oDV

Ilustração II - Tela de cadastro de dados da TIM para um ponto de venda.

Os dados preenchidos na tela mostrada pela Ilustração 12 são utilizados para gerar
relatórios de acompanhamento da operadora Brasil Telecom. 0 preenchimento incorreto
desses campos gera inconsistências, por isso deve-se prestar atenção quanto ao formato e
regras utilizadas pela operadora.
Código PDV:
PDV Regular:
BRT Status:

TP1:
TP3:

PDV Oficial:

rtA0 xr,

[gr:16

a-rtvo

TP7:

i

Area POV:
Material ErTr

0 inexiscenue
O raitmearre elanIfiradefixtcrarreta

01:5.3mare Decatualiaado

<DExiatrate atualigarro

O larralA-tente

tre:rt air:Katie trtA

No pertntado

Coneera,trztli no POVr
OSecarga Clare

El gecrtrga VIVO

RecrIrMt c siervard Cloro
El Car (tie. EMSRATTL

Iterarga Tina

Ongearge * sill:ward TIM

O Pr* page de antra operadora O Sea:teat. EMT

Ilustração 12 - Tela de cadastro de dados da Brasil Telecom para urn ponto de venda.

Após os cadastros iniciais - vendedor , aparelho e ponto de venda - é necessário
cadastrar os cartões que serão comercializados pela distribuidora. A distribuidora deve
informar todas as entradas e saídas de cartões no Sistema Cartago para possibilitar a
realização do rastreamento dos cartões. As informações de entrada identificam cada cartão
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comercializado por uma distribuidora e as informações de saída indicam o vendedor que
recebeu o cartão. Todas as operações de entrada/saída realizadas podem ser visualizadas em
relatórios divididos por operadora e período especificados. A Ilustração 13 mostra as
operações disponíveis para movimentação de cartões.
JE

Entrada de Cartes BRASILTEI-SCOM

I-

Entrada de Cartes TIM

[

r
i----

Entrada_de Cartaes VIVO

,

. IE

Saida de Cartdes BF.ASILTELECOM
Saida de Cartes TIM
Saida cte Cartões VIVO

..
Movimentac6es de entrada
Cadastro de Lotes

11

MovimentaçZies de saida

-11

Voltar

Ilustração 13 - Tela de acesso As operac6es de entrada e saída de cartões.

Cada cartão pode ser identificado através do código de barras ou através da
combinação lote/código de barras. Os cartões da operadora TIM possuem códigos de barra
diferentes, e por isso podem ser cadastrados todos num único lote — TIM0001 já definido no
sistema. Os cartões da operadora VIVO e os cartões Indutivos da operadora Brasil Telecom
possuem códigos de barra que se repetem ao longo do tempo, e por isso precisam ser
agrupados em lotes diferentes. Assim, antes de dar entrada desses cartões é necessário fazer o
cadastro de lote. 0 número do lote é definido pela operadora e vem impresso na caixa de
cartões. É essa informação que diferencia dois cartões numerados com o mesmo código de
barra. A Ilustração 14 mostra a tela que permite cadastrar lotes.
Operadora:

PrO

SELECIONE

(-) :

Nome Lote:
GRAVAR VOLMAR

Ilustração 14 - Tela de cadastro de lotes de produtos Brasil Telecom e VIVO.

inicio do histórico
0 registro de entrada de cartões Brasil Telecom, TIM e VIVO é o
de cada cartão comprado pela distribuidora. Essas informações permitem, entre outras coisas,
identificar invasão de área entre as distribuidoras. Um cartão começa a existir no sistema a
partir da entrada do seu código de barras.
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Todos os cartões que chegam à distribuidora devem ser cadastrados de acordo com a
operadora. As informações cadastradas na entrada de cartões são utilizadas pelo financeiro,
controle de estoque e identificam cada cartão comprado pela distribuidora. A Ilustração 15
mostra a tela de entrada de cartões.

NOIKOOK,

Uota tàdi

Valor kukia

tia

Odor.

Fr• ,00rm4,
E

do 0•....o

Mostra os códigos de barra de um produto ate atingir a quantidade especificada.

ot
of

ilrooloto

Mostra os códigos de barra de todos os produtos inseridos.

Lvavatl
Ilustrac5o 15 - Tela de entrada de cartões.

As movimentações de entrada permitem acompanhar todas as entradas realizadas no
período entre a data inicial e a data final, por operadora. 0 relatório é apresentado em

tela/impressora e permite visualizar também os seriais inseridos ern cada entrada. A Ilustração
16 mostra a tela para obtenção desse relatório.

Movimentas, es E ''arda
Período
Data Inicial:

09/07/2007

Data Final:
Operadora:

09(07/2007

TD.1 OBRASILTELECOM []VIVO

Ilustração 16 - Tela de visualizacao

de entradas efetuadas em um período.
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As saídas de cartões da Brasil Telecom, TIM e VIVO devem ser especificadas, ou
seja, quais cartões foram entregues para cada vendedor. A partir dessa operação um cartão
passa a fazer parte do estoque do vendedor. Nas saídas de cartões é importante especificar
exatamente os seqüenciais dos cartões que foram entregues ao vendedor. Essas informações
possibilitam a identificação dos cartões em caso de perda ou roubo — importante para a
emissão do BO e cancelamento de cartões por uma operadora. No caso de perda ou roubo do
aparelho, as informações dos cartões que estão com o vendedor podem ser repassadas para
outro aparelho, evitando prejuízo operacional. A Ilustração 17 mostra a tela de saída de
cartões.

I[

R4 .:-1
t adul o Vended°,

,

Vendedor

Valor

Q uaot;dade

o o

C6digo

-,_,E ,,

F-= _,- - -

IL

1

,

1.0344

Valor Total

1

11
Q uantaiede RdIt-ton

a

Leto

Cat i o Final

Fa,t o FFtI

i

I

II

ILJI

I
C6dioos de barra loseridos
Cattiao de lian•as

!Produto

lQtd

!Valor Und.

Lott

COd. A9.

Karl. Podt

-

In1

ir

I
Final

Seq_

I

Mostra os códigos de barra de um produto até atingir a quantidade especificada.

Produtos Inseridos
Cod. Produto

1Produto

1Q uantidade

!Valor Total

lvalot rind.

Mostra os códigos de barra de todos os produtos inseridos.
>

I LI

I

Cancelar

I

Ilustrac5o 17 - Tela de cadastro de saída de cartões Brasil Telecom, TIM e VIVO.

A tela de movimentação de saída permite acompanhar todas as saídas realizadas no
período entre a data inicial e a data final, por operadora. A Ilustração 18 mostra a tela para
obter esse relatório.
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Período
09/0712007
Data Inicial:
09/0712007
Data Final;
Vendedor:
Operadora: El TLM E] BRA SIL TELEC OM O VIVO

Voltar
Ilustraçao 18

-

Tela de visualizaçao de saídas efetuadas no período.

As movimentações de estoque realizadas pela distribuidora num determinado período
podem ser visualizadas no relatório de estoque. A Ilustração 19 mostra a tela para obtenção do
relatório.
RELATÓRIO OE ESTOQUE
Nome do Vendedor:

1Tocos

Operadora:

1Tcca's

v1
«1

Ordenar por:
O Opa-adora

,.,
... ropto
,í ,u
O

O vendedor

O Agrupamenro

1 Pesquisar 11 Voltar 11 Atualloar

II

Estocile Distribuidora

I

Ilustraçao 19 - Tela de visualizaçAo de estoque.

As vendas realizadas num determinado período podem ser visualizadas através do
relatório de vendas. A Ilustração 20 mostra como obter esse relatório.
RELATORIO DE VENDAS
Operadora:

I Todas

Data

IC9/07,'20071

Data Termino:

109/07/2007

Ordenar pela data:
Quantidade de Registros
par Pagiria

ddirnmiaaaa

iddimm/aaaa

O Servidor -

e

Palm/Celular

ECM
1 ,,, ezou,sar 1

I

Atualma ,

Ilustragfto 20 - Tela de visualização de relatório de vendas.

4.2.2 Aparelho (Palm top) — usuário vendedor
A transmissão de dados do Sistema Cartago realizada pelo aparelho esta baseada no
serviço GPRS (General Packet Radio Service)

—

sinal utilizado para envio/recebimento de
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dados através de telefonia móvel. Cada vendedor utiliza um aparelho com o Sistema Cartago
instalado para enviar/receber informações de seus pontos de venda e produtos. A transmissão
de informações através do aparelho ocorre de duas formas: importação de dados da Web para
o aparelho e exportação de dados do aparelho para Web. 0 vendedor é o elemento central
nessas transmissões — a importação de dados acontece quando ele recebe informações e a
exportação ocorre quando ele envia informações das operações realizadas. Por isso,

é

importante que ele conheça todos os recursos disponibilizados no aparelho e saiba da
importância de realizar corretamente todos eles. A Ilustração 21 mostra a tela de um Aparelho
com o Sistema Cartago.
(woul
.

9:17pm

Ilustração 21 - Aparelho com Sistema Cartago instalado.

O ícone do Cartago é a porta de entrada do sistema para o vendedor. Para ter acesso
aos recursos do sistema, o vendedor deve informar seu código e o código da empresa, como
mostra a Ilustração 22. Através dessas informações, o sistema verifica se o vendedor esta
autorizado a utilizar o sistema e quais dados ele pode receber em seu aparelho.
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.k ■ ntor
.

CONFIGURFICÃO

EMI=

Importar configura§50
Código
mpresa

1. Informar o código do Vendedor
e o código da empresa

2. Clicar no botão Sim

Ilustração 22 - Tela de acesso ao sistema.

Essa é a primeira transmissão de informações que o sistema vai realizar. Por isso, o
Aparelho solicita uma autorização, como mostra a Ilustração 23.
NtAn Coornpl Sboutatar [S.WL-fragliP

User Permission Check
Can Cartago use airtime to
send or receive via an littp
connection until Cartago
terminates?

1. Clicar no botão ok

Ilustração 23 - Pedido de autorização para enviar/receber informações.

Após a identificação do vendedor, o sistema solicita uma senha para que os dados
sejam recebidos no aparelho. Através da senha o vendedor autoriza o sistema a realizar a
importação de dados sobre o estoque e pontos de venda para o aparelho. A Ilustração 24
mostra a tela onde o vendedor deverá informar sua senha.
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.

P

.

Gesint Sinasiatm.

pi

Plitt.M., t,trnx-.1

Login

.

1000

Vendedor(a)
sandra

2. Verificar quantidade

Senha a

1. Informar

a senha

importada
Sucesp

do Vendedor e
clicar no botão ok
3. Clicar no
botão ok

IlustraçAo 24 - Tela de Login do vendedor no sistema.

Nesta operação são importados os dados do vendedor como pontos de venda
cadastrados e saídas de cartões, além de outras informações essenciais para o funcionamento
correto do Sistema. A importação corresponde a cópia de dados como códigos dos cartões,
dados do vendedor e dos pontos de venda para o aparelho. A Ilustração 25 mostra esse
processo.

IlustraçAo 25 - importação de itens e pantos de venda.

Após a importação de todas as informações básicas e dos produtos, o vendedor pode

realizar seu trabalho. A venda do cartão telefônico finaliza o histórico de um cartão dentro da
distribuidora — por isso é importante que o vendedor informe corretamente os seqüenciais dos
cartões que foram entregues a cada ponto de venda. O aparelho disponibiliza várias operações

para auxiliar na venda de um produto que podem ser acessadas através dos menus conforme
mostra a Ilustração 26.
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CadastroPDV
Inventário

II Desmembramento II I
II

II

Mensagem
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PDV
Perda
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Inventario
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Cadastro PDV
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Mensagem
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Perda

Botão para
rolar a tela
4,

Ilustraçõo 26- Menu de operações do Sistema Cartago no aparelho.

A Ilustração 26 mostra as operações que ficam disponíveis na tela do aparelho e as
operações que ficam disponíveis através do menu Cartago.
0 menu PDV permite realizar operações relacionadas ao ponto de venda. Toda
operação realizada por um vendedor está baseada em pontos de venda cadastrados

e

atribuidos a ele. A Ilustração 27 mostra a seqüência, os botões com as operações disponíveis e
a as operações disponíveis através do menu dados dos PDVs.
, tr,,Iat ,

W . Pal. CK G3,14 ,o4.41

•Dados dos PDVs

Voltar
Filtrar
Venda
Visita
Troca
Atualizar PDV

Cgdigo
Filtro
PDV
Ultima Fltualiza55o:

pt r:

I Menu MN

Excluir PDV
Última Venda

So:

Nome:

Nome:

Pendencia Financeira:

Pendencia Financeira:
Voltar

• (Venda
(7,7Il

1 (771

flustraçõo 27 - Menu de operações para pontos de venda cadastrados.

A opção Filtrar permite selecionar um ponto de venda para realizar uma venda ou
visita. Para listar todos os pontos de venda atribuidos ao vendedor, é preciso deixar o campo
código em branco e clicar no botão Filtrar, como mostra a Ilustração 28.
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(A Palm

Nt

Dodos dos PDVs

1. Deixar o código
em branco

"

twnat klmatattir

Dodos glos PDV5

Filtro

FUtr

PDV

PDV adaria Luna
U. rmercado Mundo
Ulti

3. Selecionar um
PDV da lista

Código: 11
Nome: Padaria Luna
ira: Nio

Pendência Fi

11110121.212:3

QM el

,

2. clicar no
botão Filtrar
"A.

./9

I lustracao 28 - Listar todos os pontos de venda.

Essa opção é utilizada quando o vendedor não sabe o código de um determinado ponto
de venda, então ele deverá selecionar um ponto de venda da lista para realizar uma venda ou
visita.
Quando o vendedor sabe o código do ponto de venda, basta digitá-lo e clicar no botão
Filtrar, como mostra a Ilustração 29. Após a seleção do ponto de venda os dados são listados
na tela.
od-

1. Informar o
código do PDV

'

Dodos dos PDVs

'

Dodos dos PDVs

Código
Filtro

Filtro

P...

DV

POV
Ultima Rtualizacio:

Ultima fltualizagio: 30-7-2007

Código:

ódigo: 11

Nome:

orne: Padaria Luna

Pandit. '

anceira:

Dados do PDV

endencia Financeira: No

azoffemigazegas
2. Clicar no

botão Filtrar

.„

;60

4.

Ilustracao 29 - Selecionar um ponto de venda.

Após selecionar um ponto de venda, o vendedor define a operação a ser realizada:
visita ou venda. A visita acontece quando o vendedor passa no ponto de venda e por algum
motivo não vende um cartão. Para registrar a visita, é preciso selecionar um dos motivos e
clicar no botão OK, como mostra a Ilustração 30. Os dados da visita são exportados no
momento de sua realização.
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40P4o,SCarnei oe.armr

' ESTOQUE PDV
PDV: Padaria Luna

Motive

/ stoque.
DV fechado.
onto Eletronico
esp, ausente.
ern dinheiro.

0 ,atiliK(rnotStmaM
ESTOQUE PDV

PDV: Padaria Luna
Motivo v. Cl Estoque.

Sucesso
Exportac5o Concluida.
1 visita(as)

1. Selecionar
um motivo e
clicar no
botAso OK

exportada(s)!

2. Clicar no
botdso OK
tiT

Ilustrgdo 30 - Visita a um ponto de venda.

A principal operação do vendedor é a venda de cartões. Essa é a etapa final do
processo de rastreamento do cartão telefônico — da saída da distribuidora até a venda em um
ponto de venda. 0 passo mais importante é a definição de quais seqüenciais serão marcados
como vendidos naquela venda. É importante que o vendedor informe no sistema exatamente o
seqüencial entregue ao ponto de venda. A informação exata dos seqüenciais agiliza a
realização de um BO, já que possibilita saber os seqüenciais que foram realmente vendidos.
Além disso, permite o bloqueio dos cartões no caso de roubo. Para realizar uma venda, é
preciso selecionar um ponto de venda e clicar na opção de VENDA. A Ilustração 31 mostra o
processo de venda de cartões telefônicos.

OF,A4m( ,

'VENDA

'VENDA
PDV. Padaria Luna

Data

7/30/07

Operadora

1. Clicar para listar as
operadoras disponíveis

-

41 Panos Car.' Nmolator • Neal..

4iarwq

'VENDA

VENDEE

PD1/ Padaria Luna

PDV: Padaria Luna

Data

Data 7/30/07

7/30/07

Operadora
Produto

Operadora

IM
RRSILTELECOM
IVO

VIVO

Data E 7/30/07
Operadora :e VIVO

Produt

Produto 10

Lote:

Lote:

2. Selecionar
uma operadora
OK

OZZElema.

PDV. Padaria Luna

I

Fina

3. Selecionar
urn produto

V IV0_1 0_1

4. Selecionar
um lote e clicai
no bola() ok
_

4.

I

ffr if II
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el Iratna OS Gonna $0000da - (qt.*,

.VENDH SEQUIENCIR
PEW: Padaria Luna

4empopsc..c sh.law

GI

VENDA SEQUiNOR

'VENDA sEctutricin

'

VENDA
PEW: Padaria Luna

Produto: VIVO 10

Data .

Produto: VIVO 10

Lote VIV0_10_1

Lote VIV0_10_1
13 00000000000001

P.ilna 01, a:..arnta SaznaLatar • 1000A

Palm 00 Garnel 'ranteastrr

Operadora •• VIVO

ig 00000000000001 -

Produto

00000000000050:50

00000000000050 :50

Quantidade:

Quantidade:

Foi adicionada uma
seguincia na Venda.

De 1

De

C) =D.A.!

ate 5
K (Voltar)

411

OK

OK

(Voltar)

01

it ;II

10
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rrinAzat

F-1

ANTA

Iii P0ina Di Garnet

5101“kitur

O P in 00 G., no $ig...data:

I 01.4.,

'VENDA

'

if.

1:

VENDA

PDV: Padaria Luna

PDV: Padaria Luna

boleto

boleto

VALOR TOTAL: R$ 15.00

cheque

,,,,,, .....

Sucesso

r

dinheiro
romissoria

Exportação (oncluída.

Ni 1 item(ns)
exportado(s)!

9. Definir forma
de pagamento e
clicar no botão ok

10. Clicar
no botão ok

it IT

Ilustração 31 - Venda de um cartão.

Quando o vendedor informa a quantidade de cartões a serem vendidos ao ponto de
venda, o sistema assume que ele entregará a seqüência inicial disponível. No exemplo da
Ilustração 31, os seqüenciais disponíveis vão de 1 à 50 e o vendedor entregou cinco cartões —
o sistema automaticamente define que os seqüenciais entregues vão de 1 à 5. Essa facilidade
tem o objetivo de ajudar os vendedores que organizam seus estoques e entregam os cartões de
maneira ordenada, mas o sistema também permite que o vendedor altere os seqüenciais caso
ele não entregue os seqüenciais na ordem ao ponto de venda. 0 último passo no processo da
venda é a definição da forma de pagamento. 0 sistema permite que o pagamento de uma
venda seja feito de várias formas, conforme mostrado na Ilustração 31. Por exemplo, uma
venda de R$100,00 reais poderia ser paga da seguinte forma: R$ 50,00 reais em boleto
bancário, R$ 30,00 reais em cheque e R$ 20,00 reais ern dinheiro.
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0 menu PERDA permite que o vendedor faça um ajuste de estoque. Essa opção é
utilizada quando há um erro no estoque de cartões. Por exemplo, quando os cartões que estão
especificados não estão com ele. Essa operação faz com que os cartões sejam eliminados do
aparelho. 0 processo é semelhante ao da venda de cartão e a Ilustração 32 mostra os passos
para dar perda de um cartão.
earn 0% C.1.41 mt.“11 ■■■ ,,

fta Mat 1.NS
.

I.Ofe

P114.011

-

PERM

VIVO

Operadora

Operadora
Produto

Produt

Produto

1. Clicar para listar as
operadoras disponíveis

,9315 /. 07 .11

Data

Data 7/30/07
Operadora

ol

'ArtolVor

4. Selecionar
um lote e clicar
no botão ok

Produto: VIVO 35
Lote vivo35_1
00000000000001 00 00000000010 : 10

VMm ih

(11 ,,,Am ust,4. N. Simulator

¡SI

PERDA SEQIJENCIA

'

FERMI SEQUENCIA

Produto: VIVO 35

Lote vivo35_1

Lote vivo35_1

ET

00000000000001-

00000000000001 -

00000000000010:10

00000000000010 : 10

D e 5-

OK Noltar

°-

'1111

Sequencia 35 1

to V tirr

Sirsmtlatar

PE R DD11111.1.11111.111
1:1 Sequencta 35 - 1

9. Conferir a seqüência e
a quantidade de cartões
D
. Exportação Concluida.

(

10. Clicar no
bat-do ok

123)

,4

Ori:ft O
Ilustração 32 - Perda de um cartão.

Data

7730/07

Operadora

1
VIVO

Produto ■ IC

Lote:

Sucesso

6. Especificar a
quantidade, os
sequenciais
entregues e clicar
no botão ok

ate 5.

PER DR

sin.MVw

PERDA SECAJENCIA

Produto: VIVO 35

uantidade

010 Mr, ON (4M.,4 5 ittrile.1, 1..r.4%i A

'

VIVO

IMEI

Lote:

Lote.

OK

'

[•tuv.1

PERDR

Foi adicionada uma
sequermia na Perda.

7. Clicar no
botão ok

8. Clicar no botão
Finalizar
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Quando o vendedor informa a quantidade de cartões que serão dados como perdidos o
sistema assume que o vendedor dará perda na seqüência inicial disponível. No exemplo da
Ilustração 32, os seqüenciais disponíveis vão de 1 a 10, e o vendedor deu perda em cinco
cartões — o sistema automaticamente define que sera dado perda dos seqüenciais 1 a 5. Caso o
vendedor queira dar perda de outros ele deve corrigir os seqüenciais para que o sistema faça o
registro correto.
0 menu Pesquisa de Cartão é utilizada para verificar a situação de um cartão que foi
recebido por um vendedor. 0 vendedor deve informar o código completo, inclusive os zeros
que antecedem uma seqüência. Essa operação pode ser utilizada, por exemplo, quando o
vendedor quer verificar onde foi vendido um determinado cartão ou se o cartão ainda está em
seu estoque. A Ilustração 33 mostra os passos para fazer a pesquisa de um seqüencial.

i• ••1 Vait,1
Pesquisa de Cartiio

*

Operadora:
VIVO 10
VIVO 15
VIVO 16
VIVO 25
VIVO 26
VIVO 35

Produto:
Sig

s.

1. Selecionar
uma operadora

*

Operadora: • VIVO

Produto: v VIVO 10

Produto:

4. Informar o
serial, o lote e
clicar no botão
Pesquisar

(Pesquisar)

t.nn,
Resultado da Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Serial ou Sequencia Encontrada
0000000000000600000000000050

Rgrupamento : SEQUENCIR

Uperadora :
Data de Entrada no Estoque
:30/07/2007

:

Beto

Data da Saida do Estoque
Data de Entrada no Estoque

30/07/2007

30/07/2007
Vpmlarinr

P oduto com Vendedor

tutu

Resultado da Pesquisa 1111.1

Operadora : VIVO

Vendedor

Operadora 'VIVO

*

agrupamento

Data de Entrada no Estoque
:30/07/2007

Produto : VIVO 10

Vendedor : Beto
Data da Saida do Estoque
:30/07/2007
Vendido para : Padaria Luna
Data da Venda : 30/07/2007

7. Clicar no
5. Clicar aqui para
ver outros dados
4.

Ilustração 33 - Pesquisa de seqüencial,

6. Clicar no
botão ok

VIVO 10

v Sequencia

3. Selecionar um
agrupamento
Voltar

Ctri

Pesquisa de Cartilo

Operadora: VIVO

Rgrupamento

2. Selecionar
um produto

:Vnttarl (Pesn,u,sar)

sYs ult S1(1 , 01.40

S , ,n•LIS): • Nnati

Pesquisa de Cart5o

Pesquisa de Cartao

botão ok
4,
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A Ilustração 33 mostra o resultado da pesquisa de um seqiiencial que esta no estoque
do vendedor e mostra o resultado da pesquisa de um seqiiencial que já foi vendido. Quando o
cartão já foi vendido, o sistema mostra detalhes como data da venda e o ponto de venda que

comprou o seqüencial.
No menu PDV o vendedor pode efetuar o cadastro de um ponto de venda através do
aparelho. A Ilustração 34 mostra os passos para cadastrar um ponto de venda no aparelho.
Essa operação permite que o vendedor adicione um ponto de venda e realize uma venda.
Posteriormente, o cadastro deverá ser complementado pela distribuidora.
(S) Raft I* CAMO SUNSiikie • Itikaul

vI "A i;

PDV111.1.01.11111111

'PDV

Nome

Nome Padaria Estrela

Nome Padaria Estrela

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF 532454730001 .. ..

CNPJ/CPF

Nome do contato

Nome do contato Rafael

Nome do contato Rafael

Telefone

Telefone 42-30275131

TP

TP 42-12345678

Cidade

Cidade Ilepia r•ossa

1 1. Preencher os
dados do PDV

A IT

2. Clicar no
botão ok

Sucesso
PDV oravado

3. Clicar no
botão ok

,0

Ilustração 34 - Cadastro do ponto de venda.

No menu Inventário o vendedor verifica a quantidade de cada produto que se encontra
no seu estoque. A Ilustração 35 mostra os passos para essa verificação.
ria Pal. OS Ga. MI Sinai*.

SIMIA•311 , • 1,1 . ,

Inventario

Cartago

PDV(s)Cadastrado(s): 3

Perda
Pesgui s a
........ ........... .
CadastroPDV II

Itens Disponíveis:
INDUTIVO NORMAL 28 Total:

175 unidades
5 ..

ia: 3

VIVO 10 Total: 45 unidades
Seguencia: 1

2. Clicar no
botão ok
Ilustraçao 35 - Verificação de inventário.
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A saída de produtos da distribuidora para um vendedor pode ser efetuada através de

caixas, envelopes ou cartões avulsos. Um vendedor pode realizar a venda de urna caixa, um
envelope ou de cartões avulsos. 0 recurso desmembramento é utilizado para transformar itens
recebidos: de caixa para envelope, de envelope para cartões avulsos, ou de caixa para cartões
avulsos. A Ilustração 36 mostra o processo realizado pelo sistema para transformar uma caixa
para 10 envelopes e 1 envelope para 10 cartões.
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000000000406

000060000000006000000000006098

000000000407

000070000000007000000000007098

000000000408

000080000000008000000000008098

000000000409

000090000000009000000000009098
;traçAo 36 - Exemplo de desmembramento.

0 processo de desmembramento desfaz a organização produzida na fabricação dos
cartões. Uma caixa possui 10 envelopes e cada envelope possui 10 cartões — uma caixa possui

então 100 cartões. No exemplo da ilustração 36, foram realizados 2 desmembramentos — de
caixa para envelope e de envelope para cartões. 0 vendedor deve utilizar o desmembramento

quando, por exemplo, recebe uma caixa de produtos e quer vender um envelope daquela
caixa. Nesse caso, o vendedor deve desmembrar a caixa para que o sistema disponibilize os
envelopes daquela caixa para a venda. A Ilustração 37 mostra os passos para desmembrar uma
caixa do produto TIM 10, do seqüencial 02528.
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C
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`4# efetuado.
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5. Clicar no
botão ok
11117

,11

4

0

4117 ,etil

Ilustração 37 Passos para desmembrar uma seqüência.
-

Após esse desmembramento, o sistema disponibiliza dez envelopes do produto TIM
10. Esse resultado pode ser visualizado através do inventário, como mostra a Ilustração 38.
lb ee-..

4 Inventário
••-

INDUTIVO NORMAL 20
175 unidades

Total:

Sequencia:
Total: 100 unidades

TIM 10

Envelope: 10
VIVO 10

Total: 45 unidades

Sequencia: 1

1. Clicar aqui para

ver outros dados
Ilustração 38 - Visualização do estoque após desmembramento.

Quando o vendedor efetuar a venda do produto da caixa que foi desmembrada, ele
deverá então escolher um dos dez envelopes disponíveis. Para vender um cartão avulso, basta
selecionar um envelope e realizar novo desmembramento.
0 vendedor pode trocar mensagens com a distribuidora através da opção Mensagem, e

a distribuidora pode enviar a mesma mensagem para vários vendedores simultaneamente. A
Ilustração 39 mostra os passos para enviar uma mensagem através do aparelho. As operações

podem ser acessadas através de um menu ou através de botões.
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Mensagem

Escrever rada:
lipagar
Receber
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EllenggeMil* . 9Par elho
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m

Exportação Concluida.
‘.../ 1 mensagem(ns)

2. Digitar a
mensagem e clicar
no botão ok

exportada(s)'

3. Digitar a
mensagem e clicar
no botão ok

Ilustração 39 - Envio de mensagem.

Para verificar e ler as mensagens enviadas para o vendedor, ele deve seguir os passos
da Ilustração 40.
4),41124

MI (WM

I Menu
Escrever

Caixa de Entrada: 0

Caixa de Entrada:

trade:

Goimi 5414,a,441. Nev41...

.Menisa em

' Mensagem

Ler

3. Verificar quantidade
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1. Clicar no botão
Receber para
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20:00
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\al importadas.
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para ler

11117132

flEM:111 elp ¡VIM' al

Apagar
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Apagar para eliminar
a mensagem corrente

mensagens
relf rr:
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Ilustração 40 - Recebimento de mensagem.
0 menu Manutenção permite apagar todos os dados do sistema que estão no aparelho.

Este recurso deve ser utilizado quando ocorre algum problema no aparelho. Para realizar esta
operação, o vendedor deve requisitar uma senha especifica para esse fim.
'Manutençao
Manorenção

A

1. Digitar a senha para
manutenção e clicar no
botão Apagar
Apagar

)

ill Pan US <44, 4*4 ilauktor • 111.4,..

fhz=1. 4.

' ) 4,4 ,■■ •• 5 •
Manutenção

OLD

1

..,

4.

Ilustração 41 - Operação de manutenção.

Ao executar a

manutenção, todas as
informagies do
programa serio
apagadas.
Deseja prosseguir com a
exclusão dos dados?

2. Clicar no
botão Sim

Manutenção
Manutenção

Resultado Manuttmgio
Todos os Arquivos foram Excluidos

Flo executar a
manutenção, todas as
informasiies do
Sucesso

(9 R manutenção foi

3. Clicar no
botão ok

Fi
r=I
r

4. Clicar no
botão Finalizar
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Após a manutenção, o sistema será reiniciado novamente e irá receber todos os dados
do vendedor (estoque e pontos de venda), que poderá continuar seu trabalho normalmente.
0 menu Comunicação permite que urn vendedor realize novamente uma transmissão
de dados — importação ou exportação. Por exemplo, se por algum motivo o sistema não
conseguiu exportar os dados de uma venda, o vendedor verá a mensagem como mostra a
Ilustração 42.
Senu hoar [Sifter

Palm OS Garnet
.

VIENDR
PDV: Mirai
Data 7/19/ 07
Operadora VIVO
10

Produto
Lote:

C) Vi#10_01
Vote

• •ssui 1

venda n'act exortada

.C3 0=1111 311111111/
"—r=1-

Ilustração 42 - Operação de comunicação.

Isso significa que os dados da venda não foram exportados para a Web, mas estão
armazenados no Aparelho.

4.2.3 Implantação
A implantação do Sistema Cartago ocorreu no inicio de 2007, e apenas o escritório e
os vendedores da regido da Grande Florianópolis começaram a utilizar esse sistema. Essa
regido acabou servindo de base para testes, assim foi possível corrigir e adaptar o sistema de
forma a atender as necessidades da empresa. Possibilitando, posteriormente, informatizar os
outros escritórios localizados em Curitiba, Joinville, Itajai e Tubarão.
A empresa encontrou algumas dificuldades no inicio como a falta de conhecimento em
informática dos vendedores e a resistência em utilizar um aparelho, que na visão do vendedor
era urna forma de controle da empresa sobre ele. Além disso, os vendedores reclamavam que
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o uso do aparelho atrasava a sua rota, pois perdiam muito tempo preenchendo e inserindo

dados no palm top. A demora para a exportação dos dados causada pela falta de sinal no
aparelho em algumas regiões da Grande Florianópolis também foi uma queixa do vendedor.
Para amenizar a falta de conhecimento em informática do vendedor foi preciso realizar
um total de quatro encontros, com o objetivo de ensiná-los a manusear o aparelho. Também
foi apresentado o Sistema Cartago e seu funcionamento, enfatizando a importância do
preenchimento correto das informações no aparelho. Após os encontros, o pessoal da Area de
informática ficou a disposição do vendedor e sempre que este tinha alguma dúvida era só
telefonar ou ir até a empresa para falar com o pessoal da informática.
Quanto o problema da resistência, após o treinamento e com o uso freqüente os
vendedores aceitaram a idéia de usar o aparelho, pois tomou o vendedor mais organizado em
relação ao manuseio dos cartões telefônicos, facilitando a distribuição e diminuindo o tempo
de espera para o fechamento de caixa. Segundo o vendedor, ao chegar no ponto de venda
utilizando o aparelho, o cliente passou a ter uma imagem positiva dele e da empresa, tornando

a relação cliente/vendedor mais amistosa.
Para solucionar o problema da falta de sinal no aparelho, foi adquirido um outro
modelo de palm top, o MOTOROLA MOTO Q9h, através de uma parceria com a operadora
VIVO S/A, que incluía ainda os serviços de telefonia (ligações, mensagens e intemet). Um
aparelho melhor que possui a plataforma Windows.
Outras atividades realizadas pelos

vendedores

sofreram impactos corn a

informatização, serão descritas e comentadas nos próximos tópicos.
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4.3 Controle de estoque

0 controle de estoque é uma das atividades que exige muita atenção da empresa,
porque o extravio dos produtos pode gerar grandes perdas financeiras. Como já comentado
anteriormente, o Sistema Cartago permite controlar o estoque de produtos em poder dos
vendedores em tempo real. Apesar do controle de estoque ser informatizado a empresa ainda
utiliza planilhas, alegando ser uma forma de agregar mais segurança e confiabilidade as
informações. A informatização do controle de estoque trouxe informações confiáveis e ajudou
a definir níveis de estoques para cada vendedor, tendo como base suas vendas diárias.
0 controle de estoque é feito da seguinte forma pela empresa: através de relatórios
gerados pelo Sistema Cartago e pelas informações que o vendedor repassa à empresa quando
faz o seu fechamento de caixa. No fechamento de caixa, o vendedor entrega uma planilha
preenchida, para o colaborador responsável, com informações sobre a venda. São preenchidos
os dados referente a venda de cartões telefônicos, como, por exemplo, a quantidade vendida e
as formas de pagamento feitas pelo cliente. Essa planilha será comentada mais adiante,
especificamente, no item que fala sobre o fechamento de caixa. Cada vendedor possui uma
planilha na empresa com as seguintes informações: estoque inicial, saídas, entradas e estoque
final. Essa planilha é chamada de Prestação de Contas e Posição de Saldo, conforme o
exemplo da Ilustração 43.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS E POSIÇÃO DE SALDO
VENDEDOR:
CHARLES
01/04/08
DATA:
ESTOQUE
VENDEDOR

DESCRIÇÃO PRODUTOS

ESTOQUE
VENDEDOR

POsicA0
ULTIMA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

CARTÃO 20 CR
CARTÃO 40 CR

Quantidade
Cartões

poSIÇÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS ATUAL

110

949
1.316

278

CARTÃO 20 CR FACE

24

20

CARTÃO 40 CR FACE

50
140

32
58

34

34
0
86

CARTÃO 75 CR

CHIP
CHIP BRINDE
CARTÃO PR R$10,00
CARTÃO PR R$15,00
CARTÃO PR R$25,00
CARTÃO PR RS35,00
CARTAO PR R$50.00

Vendidos

0
3.058
104

43

54

43

0
0
69
61
0

0
0
49
51
0

VIVO 10

0
0

VIVO 11

Quantidade

Poslqlto atual

Cartões

de estoque em

Entregues ao

poder do

Vendedor

vendedor

839
1.038

200
200

4
18
82
0
0

0

2.972
61

0

0

0
0

0
49
51
0

0

0

0
50

0
51

50
0

72
4

0
0

0

17

1

16

VIVO 16
VIVO 26
VIVO 35

36

22

14

10

4

6

0

0

CHIP VIVO

24

24

O
0

Totais

Saldo apos

Anterior

Quitados

a quitação

200,00

Notas fiscais pi cobrança

R$
RS
RS

TOTAL

RS

200,00

Cheque sem fundo p/ cobrança
Diferença de Caixa

RS
R$
RS
RS

-

RS
RS
RS
RS

EsiOu cerne cue sou respOnsavel pot este saldo e estou de acordo com todas as

200,00
-

200,00

Kri i

43
0

0

11
0

Saldo

34
0
86
43

0
0
0

0
0

BrT 20
BrT 30
BrT SO

20
32
58

0
0

0
20
10
0
0

BrT 15

310
478—

0

0

0

24

Valores

entregues

Saldo Atual

p/ cobrança

R$
R$
R$
R$

-

3 050 00
-

3.050,00

R$
R$
RS
R$

3. 250.00
3.250,00

o r m a 9 6 es contidas neste fechamento

CHARLES ZANDER MOREIRA

Ilustração 43 — Planilha de Prestação de Contas e Posição de Saldo.

Ao final do dia, o colaborador responsável por fazer os fechamentos de caixa dos

vendedores junta todas as informações relacionadas as saídas e entradas de cartões no dia, e
repassa para uma outra planilha chamada Movimento Diário (Saldos). Essa planilha contém

informações de todas as saídas e entradas realizadas no período de um dia, conforme a
Ilustração 44.
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Ilustraçao 44 — Movimento Diário (Saldos).

Utilizando as informações dessas planilhas ao final do dia é feito a contagem do
estoque geral, ou seja, a quantidade de mercadoria em poder dos vendedores mais a
quantidade que permanece no cofre. É importante ressaltar que essa forma de controle de

estoques era feita antes da informatização, e, apesar disso, a empresa optou por manter essa
atividade mesmo tendo a opção de imprimir os relatórios gerados pelo sistema. O argumento
utilizado pela empresa para continuar usando as planilhas é a segurança na conferência dos
dados, mesmo que essa atividade acabe tomando um tempo maior do que o previsto, das
pessoas envolvidas no processo.
Toda entrada e saída de cartões telefônicos da empresa é feita através do uso de
leitoras de código de barras. Esse método possibilita que a numeração do cartão (serial) seja
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atribuída ao vendedor, isso facilita rastrear o produto, conforme comentado no tópico anterior,
evitando que haja invasão (venda de cartão telefônico ern outra área), e, também, verificar
para qual cliente o produto foi vendido.
Antes da informatização no controle de cartões telefônicos, o colaborador responsável
pelo fechamento de caixa dos vendedores tirava cópia das etiquetas, que contém os seriais,
presentes nas caixas e nos envelopes dos cartões. As copias ficavam nas pastas de cada
vendedor, ou seja, dessa forma que os cartões eram atribuidos aos vendedores. Corn a
informatização não há necessidade de tirar cópias das etiquetas, conseqüentemente, os gastos
com papel diminuiu, assim como o acumulo.

4.4 Distribuição física

Uma das funções da Integração Consultoria e Serviços Telernáticos Ltda é a
distribuição fisica de cartões telefônicos, ou seja, comercializar e entregar uma variedade de
cartões aos seus clientes, e, dessa forma, disponibilizar ao consumidor final. A empresa é uma
intermediária entre o produtor, neste caso a operadora de telefonia, e o varejista, aquele
estabelecimento que irá vender o produto. Essa atividade pode ser descrita como uma
distribuição indireta.
A relação entre a empresa e a operadora de telefonia pode ser classificada pelo grau de
dependência entre as partes, conforme Bowersox, Cooper e Closs (2006), como um "canal
vertical de marketing". Neste tipo de canal se reconhece e estabelece a interdependência dos
participantes, onde a operadora de telefonia centraliza e lidera a administração do processo, a
empresa e o varejista entendem seu papel no fluxo e atuam de forma cooperativa. A operadora
determina as formas para o cartão chegar até o consumidor final, estabelecendo preços, aéreas
de vendas, limite de compras, metas de vendas, etc.
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Para realizar a distribuição de cartões telefônicos, a Integração Consultoria e Serviços
Telemkicos Ltda conta com uma equipe formada por 14 vendedores espalhados na região da
Grande Florianópolis, que utilizam motos para facilitar e agilizar seu deslocamento.
Atualmente, estão equipados com palm tops no qual registram todas as atividades
relacionadas à comercialização de cartões telefônicos. 0 vendedor é uma peça fundamental
nessa atividade, são eles que estão em contato com o cliente, e quanto mais vendas
acontecerem mais cartões serão distribuídos. Por isso a empresa tem investidos em tecnologia

com a intenção de melhorar e tornar ainda mais eficiente o trabalho do vendedor.
Antes do processo de informatização, o vendedor realizava a venda e entregava os
cartões. Era um processo demorado rastrear os cartões entregues, isto 6, identificar para qual
cliente foi vendido, onde estava localizado o ponto de venda, qual foi o vendedor que fez a
entrega e outras informações importantes sobre a venda. Com a informatização foi possível
obter uma gama de informações, principalmente, relacionados à atividade de distribuição,
como o conhecimento da rota realizada pelo vendedor, a identificação de qual vendedor
realizou a venda e com que freqüência os clientes estão sendo atendidos.
A Integração Consultoria e Serviços Telemkicos Ltda esta a mais de 20 anos no
mercado de telecomunicações, sua proximidade com o mercado e seu conhecimento do
público consumidor tomam sua função ainda mais importante para as operadoras, pois é
através da empresa que a operadora de telefonia vê seus produtos alcançarem um número
maior de consumidores.

4.5 Fechamento de caixa

O fechamento de caixa é atividade realizada quando o vendedor vem até a empresa
para fazer o acerto das vendas feitas num determinado período de tempo, e retirar mais
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mercadorias. A Integração Consultoria e Serviços Telematicos Ltda determina que o vendedor
venha até a empresa pelo menos duas vezes na semana para fazer o acerto. Nessa atividade
são utilizadas mais três planilhas preenchidas conforme as informações repassadas pelo
vendedor. Ao final do dia, juntando todos os acertos feitos com os vendedores, é elaborado o
movimento de caixa, no qual são informadas as saídas e entradas de mercadorias, as despesas
do dia, quantidade de dinheiro, cheque pré e bom entregues, as entradas e quitações de
cheques devolvidos. A contagem da mercadoria em poder do vendedor é feito durante o
fechamento de caixa, conforme já comentado no tópico sobre controle de estoque.
Todo vendedor de cartão telefônico da empresa recebe uma planilha, intitulada de
"Acerto de Vendas", com as seguintes informações: tipo do cartão, quantidade, valor,
dinheiro, cheque bom e pré, depósito, boleto bancário, diferença de caixa, quitação de cheque
devolvido e quitação de diferença de caixa. 0 vendedor deve preencher o campo da
quantidade, do valor total da venda de cada tipo de cartão, as formas de pagamento e as
quitações, caso haja, de cheque devolvido e diferença de caixa. A Ilustração 45 mostra o
modelo da planilha. Lembrando que essa planilha também fornece dados importantes que
serão usados no controle de estoque.

82

Vsne4don

Ora --)_-_/._

1.,___

TIPO
C12013,311

ACENTO

PRONTO

FN01311V0
Valor

Ouojs.

QvSot

'tipo

Woe

Rum

Vila,

...0.111014

1 R4

PAT 15 114,214,

RS

1 RS

illir 7J) {fl.

53

Cu PRO._

OH

30

013014,141
,

0175 15

mix, (7 401

CORP OUR

_ _ .PR110141

R$

' RS

Ufa 30 (SARI

RS

RI

EMT SO 147,s4 l

RI

,,PRpOono

53

VIVO 1915,50)

RI

BOUT*

PR 3 ( 2,4S)
PR 11.14.75)

RI

PR TO 15.101

.
PR s5110.241

.
105

VIVO 17111).451

I

i R$

VIVO 14 1 10.201

RI

VIVO 15124,14

R

III

QUIT.CH DEV.

R$
RI

VIVO 35133,351

PR SO 147,1101

Sub. Total

RS

Bub. To4o1

;

_TELDIF.CX

R$

RS

TOTAL

RS

Ilustracao 45 — Planilha de acerto de vendas.

A empresa exige que o vendedor entregue essa planilha preenchida para evitar atrasos
e contra tempos que possam prende-lo na empresa durante muito tempo. Caso o vendedor não
entregue preenchida a planilha, ele não será atendido no seu horário e deverá esperar até ser
encaixado em um outro horário. Essa é uma situação que dificilmente ocorre depois da
implantação do Sistema Cartago, porque o vendedor faz a consulta de toda a venda realizada
no(s) dia(s) e a partir dai preencher a planilha com os dados fornecidos pelo sistema.
A contagem de mercadoria e de dinheiro são as atividades que tomam muito tempo,
tomando o fechamento de caixa uma atividade demorada para alguns vendedores,
principalmente, aqueles vendedores que realizam grandes vendas, entretanto

o fato dos

acertos acontecerem duas vezes na semana também colabora para essa demora. Após conferir
a mercadoria e o dinheiro, se tudo estiver correto, o vendedor solicita a quantidade e o tipo de
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cartão telefônico que precisa para atender seus clientes; as notas fiscais, para os clientes que
exigem; e os boletos bancários, para clientes que compram à prazo. Caso haja algum erro ern
uma dessas conferencias, uma nova contagem é feita até que se ache o erro. Ao final do dia, o
colaborador responsável pelo fechamento de caixa dos vendedores junta todas as informações
geradas em uma s6 planilha intitulada "Acerto de Caixa Geral", que, posteriormente, servirá
de base para a elaboração do "Movimento de Caixa" daquele escritório. A planilha da
Ilustração 46 mostra o modelo do acerto de caixa geral referente as vendas do dia. É
importante ressaltar que para melhorar a visualização da planilha e dos dados que nela
contém, foi mostrado apenas o acerto de um vendedor.
3/412008
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Depois de juntar todas as informações geradas em um dia, o próximo passo é
preencher a planilha do movimento de caixa. Apesar de existirem formulários padronizados
de movimento de caixa b. venda em livrarias, a empresa optou por criar e desenvolver uma
planilha, em Excel, que contempla todas as informações de um movimento de caixa. A
Ilustraçao 47 mostra o modelo de movimento de caixa da empresa.
LOC. FEX W

DATA 03 1 04108

MOVIMENTO DE CAIXA
EMPRESA: _Integraçao Consultoria e Serviços Telernallcos Lide
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Ilustraçao 47— Movimento de caixa da empresa.

0 movimento do dia é encaminhado ao setor financeiro da empresa juntamente com o
dinheiro, cheque, comprovantes de despesas e recibos.
0 fechamento de caixa, junto com o controle de estoque, utiliza ao todo cinco
planilhas, todas preenchidas conforme as informações repassadas pelos vendedores, por isso e
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importante ressaltar a atenção ao preenchimento. 0 Sistema Cartago poderia ser utilizado um

pouco mais nessa atividade, visto que fornece relatórios sobre o desempenho do vendedor.
Mas mesmo que os processos possam se tornar mais ágeis e rápidos, a contagem fisica do
estoque e a conferência do dinheiro ainda irão demandar muita atençâo e responsabilidade do

colaborador da empresa.

8()

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

0 sucesso nos resultados de implementação de novas tecnologias demanda mudanças
em diversos níveis da organização. Não basta disponibilizar novos recursos tecnológicos e de
sistemas. As pessoas, os grupos e os diversos níveis gerenciais que compõem a força de
trabalho da organização devem estar plenamente comprometidos com os resultados desejados,
familiarizados corn o processo de mudança proposto e motivados para a assimilação e o uso
efetivo da nova tecnologia. Gerenciar mudanças, a partir da introdução de novas tecnologias,
exige das organizações uma habilidade muitas vezes dificil de ser encontrada (ALBANO,
2001).
A informatização no controle e distribuição de cartões telefônicos da empresa
Integração Consultoria e Serviços Telemáticos Ltda trouxe mudanças significativas e exigiu
um comprometimento dos colaboradores para atingir os resultados desejados. Através de
investimentos na area de tecnologia e da parceria com a empresa DecSant Mobile Solutions,
especializada no desenvolvimento de sistemas comerciais utilizando a tecnologia GPRS, a
empresa conseguiu ter um maior controle sobre as atividades que envolvem a comercialização
de cartões telefônicos e sobre o atendimento feito aos pontos de venda. Todos os vendedores
da empresa foram equipados com palm tops (Personal Digital Assistants

-

PDAs), no qual

registram todas os dados relativos as vendas e as visitas aos pontos de vendas. Esses dados
podem ser consultados em tempo real através da Web pelos colaboradores que estão no
escritório ou em qualquer lugar onde tenha acesso a Internet.
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A possibilidade de rastrear o cartão telefônico, identificar o vendedor que efetuou a
venda, controlar a freqüência de visitas aos pontos de venda, controlar o estoque e o volume
de vendas por ponto de vendas, obter informações em tempo real e fornecer relatórios de
apoio a decisão, são alguns dos benefícios alcançados com a adoção dessa nova tecnologia
desenvolvida pela DecSant. Através desses benefícios foi possível solucionar três problemas
da empresa, que eram: a invasão da área de cartões telefônicos, a freqüência de visitas aos
pontos de venda e a quantidade de cartões telefônicos em poder do vendedor.
Com a adoção da nova tecnologia, no inicio, surgiram alguns problemas como a
resistência do vendedor em utilizar o aparelho. Essa resistência surgiu, principalmente, pela
falta de conhecimento em informática da maioria dos vendedores e pelo fato de exercer um
controle maior sobre suas atividades. Essas mudanças acabaram sendo trabalhadas pela
empresa através de encontros, no qual os vendedores foram treinados e capacitados para
utilizar o aparelho.
As atividades relacionadas à comercialização de cartões telefônicos, como o controle
de estoque, a distribuição física e o movimento de caixa também sofreram os impactos da
informatização. Destaque para o controle de estoque e a distribuição fisica que passaram a ter
um controle mais rígido, por exemplo, atualmente o vendedor deve informar no sistema
exatamente qual o seqüencial entregue ao ponto de venda. Isso possibilita saber os seqüências
de cartões telefônicos que foram realmente vendidos, e em caso de roubo ou perda é possível
fazer o bloqueio mais rapidamente. Essa forma de trabalho obriga o vendedor à organizar seu
estoque, colocando de forma ordenada os cartões telefônicos, melhorando e agilizando o
atendimento ao cliente.
Em relação ao atendimento, o sistema exige que seja registrada a visita ao ponto de
venda, mesmo quando não acontece a venda. Portanto, é possível saber se o vendedor esta
atendendo determinando ponto de venda e com que freqüência ele atende. É mais uma forma
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que a empresa utiliza para verificar se a carteira de clientes do vendedor esta sendo bem
atendida.
Sobre o fechamento de caixa não houve grandes mudanças, pois a empresa continua
utilizando as planilhas mesmo tendo a opção de imprimir os relatórios gerados pelo sistema.
Conforme comentado no trabalho, a empresa afirma que o uso das planilhas garante uma
segurança a mais dos dados e como esse método de trabalho já era realizado antes da
implantação do sistema, eles optaram por continuar a utilizá-las. Foi verificado que o
fechamento de caixa é o processo que demanda mais atenção e cuidados da empresa, pois
envolve questões relacionadas ao estoque e financeiro. Qualquer erro que aconteça pode gerar
perdas significativas para a Integração Consultoria e Serviços Telemiticos Ltda, por isso o
conhecimento e a experiência nessa área são fatores essenciais que a empresa deveria dar
mais atenção.
A evolução da tecnologia tem proporcionado as organizações melhorar cada vez mais
suas atividades, oferecendo produtos e serviços de qualidade para os consumidores. Os
investimentos feitos pela empresa em tecnologia possibilitaram melhorar suas atividades
essenciais, mas o impacto da mudança foi um fator que ela precisou trabalhar para conseguir
atingir os resultados desejados. Para os colaboradores o impacto inicial na adoção da nova
tecnologia foi negativo, por demandar mudanças significativas em suas rotinas. Porém, a
empresa buscou mostrar aos colaboradores que o palm top é um importante instrumento de
auxilio no trabalho e a tecnologia é necessária para tornar a empresa mais competitiva no
mercado. 0 comprometimento dos colaboradores com os objetivos da empresa foi um fator
importante para o sucesso na adoção da nova tecnologia.
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5.2 Recomendações

Após a adoção da nova tecnologia, que possibilitou informatizar os processos de
controle e distribuição de cartões telefônicos, recomenda-se um estudo para adaptar os
relatórios gerenciais, que o sistema fornece, de forma a atender aos objetivos da empresa.
Dessa forma é possível reduzir a quantidade de planilhas utilizadas e a quantidade de papel
arquivado, porque, além de arquivadas no computador, as planilhas são impressas. Assim a
empresa pode ter uma redução nos custos da utilização de papel e de volume fisico arquivado,
melhorando as atividades do controle de estoque e fechamento de caixa.
importante, também, desenvolver um estudo para encontrar formas de diminuir o
tempo do fechamento de caixa, pois é uma atividade que demanda muito tempo das pessoas
envolvidas no processo, por causa da atenção e cuidado ao realizar a contagem de mercadoria
e dinheiro.

Em relação ao capital humano da empresa, recomenda-se um estudo para encontrar
uma forma mais segura para o transporte dos cartões telefônicos e do montante financeiro.
gerado após a venda desses cartões telefônicos. Visto que, atualmente, os valores
transportados pelos colaboradores são altos. Esse estudo pode trazer mais segurança as
atividades realizadas pelos colaboradores, bem como melhorar a segurança do capital humano
da empresa, que não esta dentro da empresa e corre um risco maior de sofre algum tipo de
acidente.
As recomendações sugeridas podem melhorar ainda mais as atividades da empresa,
tornando-a mais eficiente no mercado de distribuição de cartões telefônicos.
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