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RESUMO 

A competição no mercado tem estado cada vez maior, demandando das empresas inovações 

para se diferenciar e gerar soluções que realmente tragam valor a seus clientes. Os clientes têm 

buscado cada vez mais soluções e experiências diferenciadas. Tendo por base tais 

considerações, este artigo teve por objetivo a análise da evolução das empresas atendidas nos 

municípios de Sorocaba (SP) e Porto Feliz (SP), participantes do Programa Agentes Locais de 

Inovação (ALI), desenvolvido por SEBRAE/CNPQ, atendidas entre abril e outubro de 2019. 

Este artigo procurou responder se empresas que realizam interações com clientes tendem a gerar 

mais Inovações e para isto, foram analisadas as vertentes Oferta e Experiência do cliente na 

ferramenta Radar da Inovação. Com estas análises foi possível perceber evolução na avaliação 

das empresas nas vertentes apontadas e a correlação entre o nível de maturidade em experiência 

do cliente e número de ofertas de produtos, serviços ou modelo de negócios inovador. 

 Palavras-Chave: Inovação. Design Thinking. Experiência do cliente. Ofertas. 

 1 INTRODUÇÃO 

Com a acirrada competitividade do mercado as empresas têm procurado cada vez mais 

formas de se diferenciar e perpetuar neste mercado. Experiências passadas com grandes 

organizações como Kodak demonstram não haver empresa invencível no mercado e, cada vez 

mais surgem novas soluções no mercado que desafiam a hegemonia das grandes corporações, 

o que dirá das pequenas empresas? Pensando nisto, inovar tem sido cada vez mais necessário 

para sobrevivência no mercado. Mas o que é a inovação? 

Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a 

inovação pode ser entendida como “[...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas.” (OCDE, 1997, p. 55). 



  

 

Pensando nestas necessidades, o SEBRAE, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), criou o Programa de Agentes Locais de 

Inovação (ALI), cujo objetivo é transformar a pequena empresa por meio da Inovação. Neste 

projeto um Agente Local de Inovação (ALI), especialista capacitado pelo SEBRAE realiza, de 

forma gratuita, acompanhamento in loco gratuito de empresas nos setores da indústria, 

comércio e serviços em um período de até 7 meses trazendo conhecimentos e ferramentas de 

Inovação para desenvolvimento de novos produtos, serviços, modelos de negócios, bem como 

melhoria das soluções e processos já existentes. 

         Este artigo baseou-se na experiência do agente no acompanhamento de 17 empresas nos 

municípios de Sorocaba (SP) e Porto Feliz (SP). O objetivo desta pesquisa procurou entender 

como os donos de pequena empresa tratam a aferição da experiência do cliente e se empresas 

que realizam interações com clientes tendem a gerar mais inovações, medidas pelos resultados 

da vertente do radar “Ofertas”. 

O Radar de Inovação, no contexto da metodologia da Inovação do Projeto ALI, tem a 

função de medir o grau de maturidade de um pequeno negócio para desenvolver soluções 

inovadoras (SEBRAE, 2018, p. 11). Esta ferramenta divide-se em 3 camadas: elementos 

estruturais, que avalia os conhecimentos e processos que a empresa devera desenvolver para 

geração de valor a seus clientes; geração de valor, que avalia a forma que a empresa utiliza sua 

estrutura para identificar oportunidades para inovar e desenvolver novos produtos e serviços; 

resultados, mede os impactos dos esforços de inovação para o negócio. 

Este artigo se delimitou a apresentar dados nas vertentes do Radar da Inovação: 

Experiência do cliente e ofertas. Este artigo procurou responder a seguinte pergunta: realizar 

interações com os clientes gera mais inovações? 

Esta pesquisa tomou por base a análise das vertentes “Experiência do Cliente” e 

“ofertas” do Radar da Inovação. Foram avaliadas e comparadas as notas obtidas nestas vertentes 

nos radares 1 e 3, preenchidos respectivamente no encontro coletivo (Pré-ALI) e encontro 10 

da metodologia. Para tanto, foram utilizados dados primários que segundo GIL, 1999; CERVO; 

BERVIAN (2002) “são as fontes portadoras de dados brutos, ou seja, dados que ainda não 

foram coletados, tabulados e analisados. Quanto ao processo de análise de dados foi realizada 



  

 

uma pesquisa de caráter qualitativo que segundo FACHIN (2017) é “caracterizada por seus 

atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 

descritivamente.” A pesquisa descritiva visa efetuar a descrição de processos, mecanismos e 

relacionamentos existentes na realidade do fenômeno estudado, utilizando, para tanto, um 

conjunto de categorias ou tipos variados de classificações (NEUMAN, 1997). Triviños (1987, 

p. 110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos 

de determinada realidade”. 

  A experiência de campo demonstrou que muitos empresários apresentaram certo receio 

de interagir com seus clientes. É relevante demonstrar como interações com o cliente podem 

gerar oportunidades para criação de Inovação e maximização do aprendizado. O objetivo deste 

artigo foi fazer uma análise observando se as empresas que realizam interações com clientes 

tendem a gerar mais inovações. 

Na segunda parte foi apresentada a amostra das empresas. Na terceira parte conceitos 

de Design Thinking com a experiência do cliente; quarta parte conceito do Radar da Inovação, 

apresentação das vertentes: Experiência do cliente e Oferta. A quinta parte é dedicada a 

discussão dos resultados e na sexta parte as considerações finais. 

 2. PERFIL DA AMOSTRA 

A amostra pesquisada é constituída por 17 empresas localizadas nos municípios de 

Sorocaba e Porto Feliz, no estado de São Paulo. 

Gráfico 1 – Classificação das empresas por tempo de existência 



  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise do perfil dos clientes permitiu observar a maior predominância de empresas 

cujo tempo de existência é inferior a cinco anos, totalizando 35% do total de empresas 

pesquisadas, havendo neste público grande número de organizações classificadas como 

empresas individuais (MEI — Microempreendedor Individual), empresas cujo faturamento 

anual é de até R$ 81 Mil (SEBRAE, 2019). 

 Gráfico 2 - Classificação das empresas por setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No tocante ao perfil das empresas atendidas foi possível verificar o maior número de 

participantes do setor de serviços (65%) e um maior percentual (53%) de empresas classificadas 

como microempresa. 
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Gráfico 3 - Classificação das empresas conforme porte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No tocante ao faturamento médio anual vemos a categoria Microempreendedor 

Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte com faturamento médio anua de 

R$ 81.000; R$ 457.943; R$ 2.700.000,00 respectivamente. 

Tabela 1: Faturamento médio das empresas atendidas conforme porte 

MEI R$         66.083,33 

ME R$       457.949,33 

EPP R$   2.700.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor  

3. DESIGN THINKING 

Com as crises econômicas das últimas décadas e o crescente aumento da competição no 

mercado as empresas cada vez mais têm procurado se diferenciar para prosperar no mercado. 

É fato notório que não existe mais empresa impossível de falir, sobrevivendo no mercado 

aquelas que possuem maior capacidade de se reinventar e trazer inovações que realmente 

tragam valor a seus clientes e resolvam problemas da sociedade. A inovação deverá buscar esta 

diferenciação não apenas para lançamento de algo novo, mas sim algo que destrua criativamente 

soluções existentes e tragam resultados para as organizações. 
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Métodos tradicionais como pesquisas de marketing tem se mostrados eficazes apenas 

para melhorar algo existente. Mas como resolver estes problemas? Como inovar? Buscando 

soluções para estas perguntas se criou o “Design Thinking”: uma abordagem focada no ser 

humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e 

processos, caminhos que elevam a soluções inovadoras para negócios. (VIANNA et. Al. 2012, 

p. 12). 

O Design Thinking é uma poderosa ferramenta que engloba todo o processo de inovação, 

desde a geração da ideia a sua inserção no mercado (BONINI; ENDO, [201-], p.6). Sua adoção 

permite o lançamento de forma ágil de novas soluções inovadoras no mercado, sendo marcado 

pelo constante envolvimento dos clientes e consumidores, envolvendo-os e validando a cada 

etapa do processo, já que com sua adoção o empreendedor pode identificar um processo do 

comportamento humano, e depois convertê-lo em benefícios para o consumidor, além de 

adicionar valor para o negócio (Brown, 2017). 

Diferente de ser apenas uma metodologia o Design Thinking, é visto como uma modelo 

de pensamento, onde todos podem utilizar-se do design para se obter soluções para os inúmeros 

problemas vividos pelas pessoas. Tal abordagem torna o processo mais democrático, deixando 

de se dedicar apenas aos chamados “criativos” designer e trazendo esta abordagem de soluções 

de problemas e pensamento para o ramo dos negócios. Para o entendimento do DT é necessária 

a compreensão de como ocorre o pensamento do Design, já que a aplicação deste modelo de 

pensamento pode gerar insights valiosos para os negócios. 

O Design Thinking adota um processo organizado para avaliar, construir, testar e 

implantar ideias. Ele combina a aplicação dos pensamentos divergente e convergente para 

construir soluções alinhadas às necessidades das pessoas. (ROSA; COUTO; LAGE, p.43). 

 

 

 

 



  

 

Figura 1 -Pensamento convergente X Pensamento divergente 

 

Fonte: ROSA; COUTO; LAGE, p.45 

Todo o processo inicial está baseado na ideia de criar oportunidades e soluções 

(pensamento divergente) para somente depois começar a trabalhar na escolha das melhores 

soluções (pensamento convergente). (BONINI; ENDO, [201-]). 

Esta é uma ferramenta de inovação na solução de problemas, uma poderosa estratégia 

de gestão criada a partir das salas de reuniões de agências de publicidade no intuito de promover 

uma experiência mais completa para as pessoas, seja de ordem emocional, estética ou cognitiva. 

Sua perspectiva pragmática e humana centrada tira o processo criativo da esfera puramente 

artística e o leva para um cenário funcional, o que possibilita sua aplicação nas mais diversas 

áreas com resultados muito mais sólidos e assertivos (ENDEAVOR,2018).   

3.1 AS ETAPAS DO DESIGN THINKING 

O processo de Design Thinking foca no uso organizado de criatividade para a geração 

de ideias, soluções de problemas e inovações, e pode ser aplicado ao desenvolvimento e à 

melhoria de produtos, serviços, processo e modelos de negócios, entre outras possibilidades 

(TAVARES; BERNARDES; FRANCINI, 2018, p.112) Ele é composto por cinco fases: 

descoberta (Compreensão do contexto), interpretação (Definição do problema), ideação, 

Prototipação e testes. 

divergente convergente divergente convergente 



  

 

3.1.1 DESCOBERTA OU IMERSÃO 

Nesta etapa este é o momento para aprender sobre a situação, contexto, atores, dores e 

necessidades das pessoas Tavares et al (2018, p. 112) vê a fase de descoberta de um problema 

como “ponto de partida, em uma imersão inicial para a compreensão do contexto e da realidade 

empresarial em questão”. A Imersão pode ser dividida em duas etapas: preliminar e em 

Profundidade. 

 A primeira tem como objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do 

problema, enquanto a segunda destina-se a identificação de necessidades e oportunidades que 

irão nortear a geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação (VIANNA, 2012, 

p. 22). Nesta etapa diversas estratégias podem ser como entrevistas, observações da rotina dos 

clientes, simulações, fotografias, sessões generativas etc. 

3.1.2 INTERPRETAÇÃO/DEFINIÇÃO 

Nesta etapa há a análise e organização dos dados obtidos na fase de imersão, 

classificando as contribuições mais relevantes, para assim, ser definido o problema que de 

forma clara. 

3.1.3 IDEAÇÃO 

“Esta fase é caracterizada pela geração de ideias após a identificação do problema do 

cliente, sendo este o momento de pensar em soluções para este problema.” 

(ROSA;COUTO;LAGE, 2015, p.71). 

3.1.4 PROTOTIPAÇÃO 

O objetivo dos protótipos é obter o máximo de aprendizado, ir além de pressupostos que 

bloqueiam o processo de inovação e turvam a visão para soluções eficazes e realmente 

inovadoras. A prototipagem permite que as hipóteses sejam transformadas de maneira simples, 

ágil e com pouco investimento em protótipos que gerem informações úteis para a evolução do 

desenvolvimento da ideia, permitindo que assim, possam compreender quais os pontos fortes e 

fracos de uma ideia e, sendo o caso, definição de novos rumos. 



  

 

Para Brown (2017) “a prototipagem é mais um dos estágios da criação e concepção da 

ideia. Nos estágios iniciais, ele é importante para gerar ideias, invertendo o pensamento 

tradicional de imaginar para criar, trazendo à tona a lógica de criar para visualizar e imaginar 

novas alternativas e soluções.” 

 3.1.5 TESTES 

Por fim, após a validação das etapas anteriores, segue-se para a etapa da implementação, 

que deve contemplar testes de mercado e ajustes finais antes da decisão de colocação do produto 

em produção no mercado. 

 4. RADAR DA INOVAÇÃO 

O Radar de Inovação, no contexto da metodologia da Inovação do Projeto ALI, tem a 

função de medir o grau de maturidade de um pequeno negócio para desenvolver soluções 

inovadoras (SEBRAE, 2018). Esta ferramenta divide-se em 3 camadas: Elementos estruturais, 

que avalia os conhecimentos e processos que a empresa devera desenvolver para geração de 

valor a seus clientes; Geração de valor, que avalia a forma que a empresa utiliza sua estrutura 

para identificar oportunidades para inovar e desenvolver novos produtos e serviços; Resultados, 

avalia os impactos dos esforços de inovação para o negócio estruturada em treze vertentes, 

dividida em três blocos que analisa questões estruturais da empresa, como a empresa utiliza sua 

estrutura para gerar ofertas de soluções para seus clientes e por último quais os resultados 

obtidos através destas práticas. Este estudo foi baseado nas vertentes “Experiência do Cliente” 

e “Ofertas” pertencentes a camada Geração de Valor. 

 4.1 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

No contexto do Projeto ALI (SEBRAE, 2018, P.18), a vertente Experiência do Cliente 

“analisa a maneira como a empresa busca redesenhar as interações com o cliente por todos os 

pontos e momentos de contato. Além de oferecer produtos e serviços inovadores, é importante 

que a experiência do cliente ao utilizar a solução da empresa seja a melhor possível. Assim, 

uma empresa inovadora se preocupa com a forma como os clientes utilizam seus produtos, 

serviços e quão satisfeitos estão com a experiência do uso.” A medição deste dado tem por 



  

 

objetivo entender o que realmente gera valor para seu cliente, ou seja, as ações que provem os 

benefícios e resultados por ele esperados. A ferramenta Radar da Inovação analisa esta vertente 

por meio da atribuição de notas de 1 a 5 podendo ser mais bem observado no quadro abaixo: 

Quadro 1– Experiência do cliente: Níveis de maturidade 

Nível 1 Não são executadas ações que buscam aprimorar a experiência do cliente. 

Nível 2 São realizadas ações esporádicas e sem processo definido. 

Nível 3 Existe um processo definido para avaliar a experiência do cliente, mas seus resultados 

são pouco utilizados para aprimorar a experiência do cliente ou o processo está em 

fase de implementação e ações ainda não foram implementadas. 

Nível 4 Existe um processo definido para avaliar a experiência do cliente e nos últimos dois 

anos foram implementadas uma ou duas ações que trouxeram resultados positivos. 

Nível 5 Existe um processo definido e operando regularmente para medir e aprimorar a 

experiência do cliente. Nos últimos dois anos foram implementadas pelo menos três 

novas ações que trouxeram resultados positivos. 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2018, p. 37. 

4.2 OFERTAS 

Esta vertente tem por objetivo avaliar o grau de inovações bem-sucedidas, ou seja, 

efetivamente reconhecidas pelos clientes nos últimos dois anos. Conforme prega a Metodologia 

“a oferta de novos produtos, serviços e modelos de negócio que a empresa disponibiliza para 

seus clientes está diretamente relacionada com a sua capacidade de inovar [...] esta análise deve 

sempre ser feita do ponto de vista do mercado e considerando o quanto o produto ou serviço é 

ou não diferente do que já existe e é oferecido por outras empresas .” (SEBRAE, 2018, p.40). 

O quadro abaixo apresenta os níveis de maturidade e suas definições. 



  

 

Quadro 2 – Ofertas: Níveis de maturidade 

Nível 1 Não foram apresentados novos produtos, serviços ou modelo de negócio inovadores 

aos clientes com sucesso nos últimos dois anos. 

Nível 2 Um novo produto, serviço ou modelo de negócio inovador reconhecido e valorizado 

pelos clientes a cada dois anos. 

Nível 3 Um novo produto, serviço ou modelo de negócio inovador reconhecido e valorizado 

pelos clientes por ano. 

Nível 4 Dois novos produtos, serviços ou modelo de negócio inovador reconhecidos e 

valorizados pelos clientes por ano. 

Nível 5 Mais de dois novos produtos, serviços ou modelo de negócio inovador 

reconhecidos e valorizados pelos clientes por ano. 

Fonte: Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2018, p. 40. 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para análise dos dados foi realizada por meio da comparação da evolução das notas no 

momento T1, caracterizado pela fase 1 do Programa, que consiste em na realização do 

preenchimento da ferramenta “Radar da Inovação” em evento coletivo com as empresas e 

momento T2 realizado após o encontro 10, último encontro da metodologia. 



  

 

Gráfico 4 - Nota das empresas radares 1 e 3 na vertente Experiência do cliente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

“A inovação em experiência do consumidor é uma forma de aprofundar a relação com 

os consumidores, repensando o que o cliente ouve, vê, sente e experimenta. (CARLOMAGNO; 

SCHERER, 2014, p.165).” As empresas no decorrer da metodologia realizaram interações que 

buscaram compreender quais as dores e ganhos esperados pelo cliente ao contratar uma solução, 

suas dificuldades e necessidades não atendidas a contento, para a partir disto pensar em novos 

produtos, serviços ou modelos de negócio que fossem de encontro a estas demandas. 

A análise dos dados na vertente Experiência do cliente permitiu observar uma evolução 

na classificação em 76% das empresas atendidas, caracterizando uma evolução na nota média 

das empresas de 2,4 no radar 1 para 2,5 radar 3. Sendo observado que na empresa 7 houve 

regressão nestas notas, podendo caracterizar uma visão mais conservadora e realista da equipe 

da empresa após ter passado pela metodologia do projeto. Pôde-se observar que as empresas 

ME mantiveram ou tiveram evolução em suas notas. Observando do ponto de vista das 

Empresas de Pequeno Porte (EPP), não houve evolução significativa. 
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Gráfico 5 - Nota das empresas radares 1 e 3 na vertente Ofertas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos dados e as interações realizadas possibilitaram a geração de novas 

soluções. “A inovação de soluções consiste na criação de ofertas integradas e customizadas de 

produtos, serviços e informação para atender as necessidades dos clientes. “(CARLOMAGNO; 

SCHERER, 2014, p.163).” 

Foi observada evolução em dezesseis das dezessete empresas acompanhadas, ocorrendo 

alto índice de evolução das notas de 2, que segundo a metodologia do Programa ALI (SEBRAE, 

2018) são empresas que apresentaram “um novo produto, serviço ou modelo de negócio 

inovador reconhecido e valorizado pelos clientes a cada dois anos”; para nível de maturidade 3 

caracterizado pela apresentação de um novo produto, serviço ou modelo de negócios 

reconhecido e valorizado pelo cliente a cada 1 ano (SEBRAE, 2018, p. 40). Ou seja, ao longo 

do projeto estas empresas passaram a gerar mais inovações reconhecidas pelo cliente. 

Inovação reconhecida pelo cliente é aquela que transforma uma ideia diferenciada em 

uma oferta real, considerando a forma como é precificada, comunicada e posta a disposição de 

seu cliente, atendendo suas necessidades com maior valor percebido em relação às alternativas 

existentes.  (ENDEAVOR, 2015). Pôde-se observar nas empresas 1;3;6 e 9, empresas de setores 

distintos, relação direta entre o desempenho em Experiência do cliente e aumento ou redução 

no número de ofertas nas empresas 1;3;9 e 16, de setores e portes distintos. 
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  Gráfico 6 – Comparação nível maturidade vertentes Experiência do cliente e ofertas  Radar 1 e 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se observar nas empresas 1 e 16, que inovaram respectivamente em serviços e 

produtos, evoluções no número de ofertas de soluções inovadoras reconhecidas pelo cliente, 

percebendo-se uma relação com seus significativos desempenhos nas notas na vertente 

“Experiência do cliente”. A empresa número 1 ao longo da metodologia apresentou evolução 

na nota de experiência do cliente de 2 para 5 e manteve-se com nota máxima na vertente ofertas, 

atribuída a empresas que apresentam mais de duas soluções inovadoras ao ano. 

Quanto a empresa 16, do setor da indústria, foi observada em ambas as medições nota 

máxima na avaliação da experiência do cliente, tendo por resultado a evolução de seu 

desempenho na geração de ofertas de soluções para seus clientes, atingindo a nota 4, atribuída 

a empresas que apresentam mais de dois novos produtos, serviços ou modelo de negócios 

inovador reconhecidos e valorizados pelos clientes por ano (SEBRAE, 2018, p. 40. 

Foi possível constatar na empresa 3, MEI do setor de serviços, evolução no número de 

ofertas proporcional ao aumento da nota na vertente experiência do cliente, evoluindo em 

ambos os casos do nível de maturidade 2 para o 3. Já a empresa 9, ME do mesmo setor, 

apresentou queda no número de ofertas proporcional ao decréscimo de seu nível de maturidade 

em experiência do cliente. Na primeira medição obteve grau 5 em Experiência do Cliente e em 
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Ofertas, apresentando respectivamente processos definidos para medir a experiência do cliente 

e número de ofertas de soluções inovadoras superior a duas por ano. No entanto, após a segunda 

medição houve a diminuição de seus níveis de maturidade para nota 3, representando 

respectivamente, redução do número de soluções inovadoras para uma ao ano e o abandono da 

sistemática para avaliação dos dados de satisfação do cliente. Com estas medições foi possível 

constatar uma correlação entre o desempenho na medição da experiência do cliente e o número 

de ofertas de novas soluções por estes, reconhecidas e valorizadas. Outro fato relevante foi a 

constatação de que com estas medições foi possível observar evolução no número de ofertas 

em empresas que apresentam 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo analisou as empresas participantes do Programa Agentes Locais de Inovação 

nos municípios de Sorocaba (SP) e Porto Feliz (SP). O objetivo deste estudo foi descobrir se 

empresas que realizam interações com clientes tendem a gerar mais inovações. Seu referencial 

teórico abordou o assunto Design Thinking e o relacionou com os elementos da camada geração 

de valor “Experiência do cliente e Ofertas”.  Com a análise das informações coletadas foi 

possível concluir que houve evolução na geração de ofertas de inovações pelas empresas 

participantes e nos métodos utilizados para aferir a satisfação do cliente. 

A evolução das empresas nas vertentes analisadas demonstrou a adoção de métodos para 

aferição da experiência do cliente e um aumento no número de ofertas cujo objetivo é gerar 

valor para o cliente. Embora tenham sido observadas evoluções nas vertentes do radar este 

desempenho ainda pode ser considerado tímido, dado que poucas empresas atingiram a nota 

máxima. Tal observação permite acrescentar a necessidade de adoção de métodos 

sistematizados para medir a experiência do cliente, já que, conforme observado as interações 

com os clientes ocorrem de maneira esporádica e ainda sem métodos para tratamento dos dados 

coletados. Quanto a vertente ofertas, que embora tenha apresentado uma evolução média maior, 

ainda é necessária a reflexão a respeito das soluções que realmente solucionem os problemas 

do cliente e tragam resultados mais relevantes para a empresa.  



  

 

Para estudos futuros é recomendada a pesquisa junto a uma amostra maior e a análise 

do impacto da medição da experiência do cliente e número de ofertas para as vertentes de 

resultado faturamento com inovações e produtividade e redução de custos. 
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