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RESUMO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso será apresentado o estudo de caso de 

uma loja varejista, no qual implementou um novo canal de vendas através do aplicativo 

WhatsApp e que por conta da intensificação do fluxo de clientes virtuais nos últimos 

anos, surgiu a necessidade da criação de um novo cargo específico para a realização 

das vendas através deste novo método omnichannel. O objetivo geral desta pesquisa 

é estipular um número ideal de pessoas que devem ocupar este novo cargo, sem que 

os sobrecarregue de demandas e também sem gerar tempo ocioso, assim fazendo 

com que não haja gargalos nem despesas extras por falta ou excesso de 

colaboradores nesta função. Propõe-se, assim, apresentar cálculos e indicadores 

através dos dados coletados e disponibilizados pela empresa bem como a criação do 

mapeamento dos processos de atendimento através de observações realizadas aos 

fluxos de venda deste novo canal, seja em virtude da visão do cliente ou do 

colaborador. Aplicando o cálculo, se obtém que a produtividade ideal de um 

colaborador é de 1,9 atendimentos por hora apontando que a capacidade de um 

vendedor é de 241 contatos de clientes por mês, se fazendo necessário a contratação 

de mais colaboradores caso este número seja maior. Sob essa ótica, o número de 

colaboradores ideal para este novo canal de vendas digitais pode ser estipulado 

através do cálculo da produtividade de forma que o lucro da loja estudada aumente 

significativamente, chegando a crescer 239% em comparação com os meses em que 

não houve aplicação do cálculo. 

 

Palavras-chave: Omnichannel; Produtividade; WhatsApp. 



 

ABSTRACT 

 

In this course conclusion work, the case study of a retail store will be presented, 

in which it implemented a new sales channel through the WhatsApp application and 

which, due to the intensification of the flow of virtual customers in recent years, gave 

rise to the need for creation of a new specific position for making sales through this 

new omnichannel method. The general objective of this research is to stipulate an ideal 

number of people who should occupy this new position, without overloading them with 

demands and also without generating idle time, thus ensuring that there are no 

bottlenecks or extra expenses due to lack or excess of employees in this function. It is 

proposed, therefore, to present calculations and indicators through the data collected 

and made available by the company, as well as the creation of the mapping of service 

processes through observations made to the sales flows of this new channel, whether 

due to the customer's or the employee's vision. Applying the calculation, it is obtained 

that the ideal productivity of an employee is 1.9 contacts per hour, indicating that the 

capacity of a salesperson is 241 customer contacts per month, making it necessary to 

hire more employees if this number is higher. From this perspective, the ideal number 

of employees for this new digital sales channel can be stipulated through the 

calculation of productivity so that the profit of the store studied increases significantly, 

reaching a growth of 239% compared to the months in which there was no application 

of the calculation. 

 

Keywords: Omnichannel; Productivity, WhatsApp.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução contínua do meio digital, as empresas vinham buscando 

formas de se ajustarem cada vez mais aos meios tecnológicos, no entanto, com a 

chegada da pandemia do Covid-19 (Primeiro caso no Brasil – 26/02/2020) não 

sobraram muitas alternativas a não ser uma adaptação forçada ao e-commerce ou 

fechar seus estabelecimentos sem previsão de reaberturas, que foi o caso de 43% 

dos pequenos negócios em maio de 2020 (Sebrae, 2020).  

Visando uma redução de despesas e, posteriormente, uma ampliação dos seus 

canais de vendas, começa-se a explorar mais os meios digitais. O comércio eletrônico 

já crescia nos anos anteriores, todavia, em 2020 o crescimento foi exponencial, sendo 

81% em abril e chegando a 126,9% no mês seguinte, alcançando a margem de 4 

milhões de novos clientes através destes canais (Sebrae, 2020). 

Dentre as plataformas disponíveis para serem adotadas como novo canal de 

venda, o WhatsApp está entre as mais expressivas tendo em vista que no Brasil 

existem mais de 160 milhões de usuários e 83% deles também utilizam o WhatsApp 

para fazer compras online, isto segundo uma pesquisa feita pela consultoria Accenture 

(2020).  

Consoante ao exposto, a empresa que se aplicou este estudo, uma varejista 

multinacional de moda com faturamento anual superando a casa dos bilhões, teve 

como solução para o declínio de suas vendas a abertura de um novo canal de 

atendimento através do WhatsApp. A empresa, que já era imersa na cultura 

omnichannel, teve seu volume de vendas quadruplicado em seu segundo mês após 

ingressar neste novo canal. 

Com o alto volume de demandas de vendas pelo WhatsApp, surge a 

necessidade de criação de um cargo específico para operar este novo canal de 

vendas, ajustando assim o quadro para que exista um colaborador fixo nesta função, 

o que até então era feito por vendedores de loja como uma atividade extra assim que 

possível. Com a criação de um novo cargo se faz necessário um estudo para saber 

as atividades contempladas pelo mesmo e qual o número ideal de colaboradores 

ocupando este novo cargo, levando em conta o volume de vendas ideal suportado por 

cada colaborador dentro de uma suposta loja varejista em que foi aplicado esta 

pesquisa. 
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Este tema se tornou uma oportunidade não só de redução de custos, por não 

exceder o número de colaboradores necessários, mas também de gerar lucro, 

justamente por voltar a visão das empresas para novos canais de venda com grande 

potencial de crescimento, além de ser um tema atual que poderá ter uma grande 

aplicabilidade. 

A pergunta que norteia este trabalho é “Qual o número ideal de colaboradores 

que devem ocupar o cargo de vendedor por WhatsApp de acordo com o volume de 

demandas de sua loja?”. Destaca-se como objetivo geral, identificar a quantidade 

ocupacional de cargos de vendas pelo WhatsApp que devem ser estipuladas de 

acordo com a projeção de vendas da loja em questão. E como objetivos específicos, 

buscou-se: analisar e mapear as atividades do cargo de vendedor pelo WhatsApp; 

Criar um cálculo para a produtividade dos colaboradores em questão e aplicar o 

cálculo no histórico da loja; Projetar indicadores para utilizações futuras; Identificar a 

capacidade de venda por colaborador; E, por último, a mensuração do lucro ou perda 

com a aplicação do cálculo. 

O trabalho se desenvolveu através de levantamento de informações da loja 

previamente selecionada para ser material de estudo, buscando referências em 

materiais literais como artigos, livros e bibliografias, dados atualizados do governo e 

de empresas consideradas referências e também de demais fontes seguras. 

Além desta introdução, este trabalho está estruturado da seguinte forma: No 

capítulo 2 será apresentado o referencial teórico; O capítulo 3 versa sobre a 

metodologia aplicada no estudo; O capítulo 4 traz a análise e discussão dos 

resultados; E por fim, o último capítulo discorrerá sobre as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao decorrer do referencial teórico será apresentado a conceitualização do 

comportamento das lojas varejistas, como é o funcionamento das empresas que 

adotaram o método omnichannel, o mapeamento dos processos e quais os principais 

fatores para calcular a produtividade de uma empresa. 

 

2.1 LOJAS VAREJISTAS 

 

Todo empreendimento comercial no qual a principal origem do faturamento seja 

a venda de pequenos lotes de produtos que foram adquiridos em grandes quantias, 

se denominam lojas de varejo, de acordo com Mola (2018), que define o varejo como 

a atividade de vender em pequenas partes. Essencialmente, de acordo com Las 

Casas (2013), independente das inúmeras formas de se definir o varejo, o aspecto 

mais importante é que a comercialização ocorre aos consumidores finais, seja qual for 

o meio utilizado. Las Casas (2013) divide os vendedores varejistas entre o varejo 

lojista, caracterizado por efetuar suas vendas através de lojas, e o varejo não lojista, 

caracterizado pela venda direta sem passar pela exposição no estabelecimento. 

O setor de varejo no Brasil, tem seu papel econômico-social valoroso e vem 

crescendo cada vez mais ao longo dos anos, assumindo um importante panorama 

empresarial no país (ZAMBERLAN; SPAREMBERGER, 2009). De acordo com um 

estudo, realizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC, 

2021), o varejo de bens de consumo, exceto automóveis e materiais de 

construção, fechou 2020 com uma expansão de 1,2%, contra um declínio de 4,1% do 

PIB. Portanto, este é o quarto ano consecutivo em que o varejo se expande e, desde 

2016, apresenta desempenho superior ao da economia em geral. A importância do 

setor de varejo também se reflete no número de empregos criados, como por exemplo 

no ano de 2020 em que a taxa de desemprego subiu de 11,9% para 13,5%, 

alcançando 14,2% no quarto trimestre de 2020, o varejo teve um saldo líquido de -

33,5 mil vagas (IBGE, 2020). Conforme apresentado no estudo (SBVC, 2021), cerca 

de 26% dos trabalhadores com carteira assinada no país são empregados através do 

varejo, totalizando mais de 8,5 milhões de pessoas. 

Se tratando da posição de comerciante final que o varejo ocupa, sendo o meio 

about:blank
about:blank
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de venda que correlaciona o consumidor e o fabricante, os varejistas possuem o 

encargo de conduzir os produtos de forma que o cliente se sinta satisfeito 

contemplando suas exigências, sempre em alerta para acompanhar as atualizações 

do mercado assim como ser referência afim de aumentar o número de conversão de 

novos clientes (MATTAR, 2019). 

O varejo, pode ser entendido como o intermediário final entre produtores e 

consumidores, tornando mais eficiente a troca entre estes, além de ter a possibilidade 

de adicionar valores a essas trocas (CHURCHILL JR., PETER, 2012). Churchill Jr. e 

Peter (2012) citam que, a partir das influências do local do atendimento tem-se início 

um processo de avaliação e formação de atitudes para com os varejistas. Assim como 

os outros tipos de organizações, as políticas e estratégias mercadológicas dos 

varejistas são destinadas a conquistar e manter uma base de clientes sustentáveis a 

longo prazo.  

O mercado de moda é extremamente dinâmico, fazendo com que as indústrias 

de varejistas desta segmentação atualizem seus sistemas de produção de acordo com 

as novas tendências que surgem gradualmente, seja por novidades em evidência, 

influência de pessoas/eventos célebres, ou até mesmo de acordo com a sazonalidade 

anual impondo aos varejistas a adequação às demandas dos mais diversos estilos 

dos clientes (FRINGS, 2012). Desta forma, através das transformações que o varejo 

de vestuário vem sofrendo nestes últimos anos, a moda com o tempo está mudando 

seus conceitos, como por exemplo a imposição de uma vestimenta formal como os 

costumes da antiga sociedade que está sendo moldada de acordo com uma 

pluralidade de estilos, onde cada consumidor tem a liberdade de escolha, de ser. 

Assim como as lojas varejistas de moda precisam estar por dentro das 

tendências do mercado, ocorre com alta frequência situações inversas onde a 

sociedade se faz afetada através dos lançamentos da moda, de forma que ocorra a 

otimização do sucesso mercadológico no varejo de vestuário (FRINGS, 2012). Dito 

isto, torna-se crucial e de suma importância um comércio varejista de moda estar 

constantemente adaptando-se aos novos canais de venda, para que seus clientes 

sintam que estão adquirindo produtos de uma empresa que está acompanhando as 

tendências atuais não apenas referente aos seus produtos, mas também em seus 

sistemas operacionais. 
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2.1.1 Vendas Omnichannel 

 

Omnichannel, ou marketing multicanal, é caracterizado pelo excesso de 

probabilidades que o cliente possui em ser atendido por diferentes meios de contato, 

denominado “canais” (ZHANG et al., 2010). O varejo se torna omnichannel no 

momento em que possibilita o cliente efetuar uma compra do mesmo produto através 

de vários canais de vendas diferentes, como por exemplo a utilização de website, 

landing page, redes sociais, loja física, venda através de contato telefônico, 

aplicativos, dentre outros, fazendo com que a correlação destas frentes de 

atendimento alavanque o crescimento das vendas (CAO, 2014). Um dos intuitos do 

Omnichannel é que, com a venda física ou virtual, o cliente faça o uso de todos os 

possíveis sentidos humanos naquele tipo de atendimento (ZHANG et al., 2010). 

Segundo Zhang et al. (2010), a utilização do método omnichannel possui fortes 

carência de alguns aspectos, podendo assim se tornarem pontos negativos caso a 

empresa não se prepare, tais como: 

 

• Identificar o perfil dos clientes em cada canal; 

• Correlacionar os dados de diferentes plataformas; 

• A criação de processos para cada frente de venda; 

• Ter medidores de eficiência para os diversos tipos de venda; 

• Estar apto a lidar com as inúmeras ocorrências que a venda online pode 

apresentar por conta da dependência da conexão com a internet.  

 

Em virtude do fracionamento e da informalidade das vendas varejistas no Brasil 

e por conta de sua atribuição econômica-social respeitável, os obstáculos tem grande 

chance de serem maiores, visto que o comércio varejista corresponde a 11,04% do 

PIB nacional (SBVC, 2021) e o e-commerce teve uma expansão de 75% em 2020, o 

que chegou a representar 11% das vendas do varejo (Mastercard, 2020). 

No entanto, segundo Cao (2014), as transições efetuadas de modo online 

alavancam a evolução dos produtos e serviços recém lançados no mercado, pois o 

ingresso se torna mais abrangente em curto prazo, a aplicação de pesquisas referente 

aos clientes e referente aos produtos é facilitada e o acompanhamento de indicadores 

se torna mais dinâmico e coeso. 
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As informações apuradas das atividades realizadas de forma online, colaboram 

para o aperfeiçoamento da performance do próprio marketing utilizado pelas 

varejistas, além de que a aplicação dos métodos omnichannel no setor varejista tende 

a resultar em clientes mais leais e satisfeitos, o que consequentemente tende a 

ampliar o volume de vendas do estabelecimento (ZHANG et al., 2010). 

Desta forma é visto que a venda multicanal alavanca de forma significativa a 

abrangência do comércio em questão, porém em contra partida precisa de uma 

elaboração estratégica para que não acabe afetando negativamente a visão dos 

clientes perante o conceito da empresa. 

 

2.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

São considerados processos todas aquelas atividades ou recursos que, mesmo 

sendo distintos, cooperam para a realização de um objetivo em comum, direcionados 

a satisfazer o cliente final (PAIM et al., 2011). É de suma importância que as empresas 

deem a devida atenção ao mapeamento e modelagem dos seus processos, pois é 

através deles que a empresa entregará seus valores aos clientes, tanto os externos 

quanto os internos, normalmente sendo o objetivo principal da organização (ROCHA; 

BARRETO; AFFONSO, 2017). O autor também apresenta quatro 

benefícios/características do mapeamento de processos, são eles: 

 

• Apresentar objetivos bem definidos e alinhados ao negócio da 

organização; 

• Definir o uso de recursos necessários para a execução das atividades 

do processo; 

• Realizar a medição e monitoramento de desempenho em busca da 

melhoria contínua; 

• Apresentar resultados que geram valor ao cliente. 

 

Dentre as ferramentas disponíveis para se mapear os processos de uma 

empresa, o fluxograma encontra-se entre uma das mais utilizadas e conhecidas no 

mercado. De acordo com Camargo (2018), em um aspecto geral, os fluxogramas 

podem ter as formas mais variadas, no entanto a finalidade deve ser sempre a análise 
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facilitada dos processos apresentados para se atingir o objetivo designado. A autora 

também apresenta algumas figuras básicas para a utilização do fluxograma, no qual 

foram adaptadas para a aplicação deste estudo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Figuração do fluxograma 

 

Fonte: Adaptado de Camargo (2018). 

 

Um fluxo de processos se caracteriza por possuir cinco propriedades (ROCHA; 

BARRETO; AFFONSO, 2017): 

 

• input1: Corresponde aos materiais ou dados necessários para a 

execução do processo. Ou seja, são os insumos que serão transformados durante as 

etapas; 

• Controle: Equivale aos critérios e procedimentos das etapas, como 

definição de parâmetros e padrões de desempenho, que necessitarão de supervisão 

e aferição dos resultados; 

• Recursos: Caracteriza os elementos que serão necessários durante as 

diversas operações dos processos, sejam elas equipamentos, infraestruturas e 

inclusive pessoas; 

• Processamento: Caracteriza a etapa de execução do processo. 

• output2: Corresponde aos resultados do processo, sejam eles produtos, 

 
1 Tradução literal da palavra “entradas”, utilizada para representar os recursos iniciais do processo em 
questão. 
2 Tradução literal da palavra “saídas”, utilizada para representar o produto final de uma série de 
processos. 
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serviços ou informações. 

 

Dentre os modelos de fluxograma existentes, utilizaremos dois para a aplicação 

deste trabalho, o SIPOC e o Mapofluxograma. 

O SIPOC é um instrumento de representação estruturado em cinco colunas, 

cujo nome carrega as iniciais do significado de seus macroprocessos (Suppliers3, 

Imputs, Process4, Outputs, Costumers5). A principal vantagem do SIPOC é a sua 

capacidade de unificar uma quantidade significativa de processos em uma única 

tabela, prezando pela visão geral dos processos e facilitando a análise do fluxo como 

um todo (ROCHA; BARRETO; AFFONSO, 2017). 

Já o Mapofluxograma é uma representação de processos através de um 

fluxograma que se desenvolve sobre a planta de um edifício ou área de atividade 

analisada. Conforme Neumann e Scalice (2015), o mapofluxograma serve para 

observar a distribuição dos processos ao decorrer do local de sua ocorrência, 

identificando de forma visual se há cruzamento entre as etapas ou atrasos por 

distanciamento de ações consecutivas, ilustrando a trajetória real do produto ou do 

colaborador. 

 

3.1 PRODUTIVIDADE 

 

A produtividade em sua origem se apresentava de forma simples, porém 

eficiente, sendo a resolução da quantidade produzida por quantidade de insumos 

necessários para o serviço, muito similar ao conceito que Lobo (2010) propôs. O autor 

diz que o cálculo da produtividade se resume em tudo aquilo que se produz dentro de 

um certo período, de forma que a produtividade aumente se for produzido mais em 

menos tempo. Unificando estas definições, pode-se dizer que o cálculo da 

produtividade se trata de quanto é produzido, com quantos recursos e em quanto 

tempo, adaptado na Equação 1. 

 

 
3 Tradução literal da palavra “fornecedores”, utilizada para indicar quem forneceu os recursos iniciais 
do processo em questão. 
4 Tradução literal da palavra “processo”, utilizada para representar as ações necessárias para a 
transformação do produto em questão. 
5 Tradução literal da palavra “clientes”, utilizada para representar os consumidores do produto em 
questão. 
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Equação 1 - Produtividade para Lobo 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠/𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Fonte: Autor com base nos dados de Lobo (2010). 

 

Para Souza (2018), a produtividade está classificada entre um dos elementos 

facilmente identificáveis pelo cliente, fazendo com que, se a empresa elevar seu nível 

de produtividade também elevará a sua capacidade competitiva nos mercados 

nacional e internacional. 

Se o foco da empresa é aumentar a produtividade, é necessário ir além da 

aplicação do cálculo, também elaborando estratégias de produção e de capacidade, 

formadas por um conjunto de decisões que afetarão não só a quantidade de 

demandas atendidas dos clientes, mas também o desempenho econômico financeiro 

do negócio (ANTUNES et al., 2013). As empresas brasileiras precisam ainda mais ter 

como foco estratégias de mensuração de capacidade e aumento de produtividade em 

suas companhias, pois há uma forte ocorrência de desaceleração no crescimento da 

produtividade no país (BONELLI; VELOSO; PINHEIRO, 2017). 

Segundo Antunes et al. (2013), existem oito principais pontos que podem afetar 

negativamente a capacidade de produção de uma empresa se não forem 

corretamente utilizados, são eles: 

 

• Falha no gerenciamento da interação dos múltiplos recursos, gerando 

falta de espaços de armazenamento, indisponibilidade de mão de obra, máquinas, 

etc.; 

• Falta de controle da variação das diferentes quantidades dos recursos 

utilizados em processos distintos; 

• Nas ocasiões em que a capacidade de produção pode ser armazenada, 

excessos de estoque de equipamentos e mão de obra podem afetar a capacidade; 

• Políticas de gerenciamento mal aplicadas, afetando a quantidade de 

horas trabalhadas; 

• Falta de previsão do aumento da capacidade de produção, tendo em 

vista que ela é dinâmica e necessita de melhorias contínuas; 

• Os custos de transporte e distâncias entre diferentes localidades podem 
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limitar a transferência de capacidade 

• Falta de previsão da variabilidade das taxas de chegada e 

processamento do material, pois quanto maior a variabilidade, maior a capacidade 

não utilizada; 

• Tecnologia mal aplicada. 

 

É importante ressaltar que, o uso da tecnologia para aperfeiçoar a 

produtividade é válido desde que, as potencialidades humanas no aumento da 

produção já tenham sido esgotadas, pois automação, instalações e programações 

representam investimentos caros para a indústria nacional (LOBO, 2010). Souza 

(2018) cita alguns dos princípios que devem ser aplicados na rotina de trabalho dos 

colaboradores para que eles atinjam seu melhor desempenho, alcançando resultados 

mais eficazes e satisfatórios, são eles: 

 

• Foco: pontos focais são essenciais para a melhoria contínua, servindo 

de auxílio para que as atividades desenvolvidas tenham um desempenho mais efetivo, 

gerando resultados mais sólidos e eficazes; 

• Padronização: é de suma importância a padronização dos processos, 

produtos e serviços para buscar o aperfeiçoamento, servindo de base para os 

colaboradores e facilitando a identificação de melhoria de elementos; 

• Medição: deve-se estar preparado para saber de que maneira a 

mensuração dos indicadores deve ser feita e como usar os resultados obtidos; 

• Conhecimento sobre técnicas e ferramentas: são inúmeras as 

ferramentas que podem ser utilizadas para se melhorar o desempenho na produção, 

é importante saber pelo menos uma e aplica-la; 

• Dados obtidos: É preciso ter o mínimo de conhecimento em 

interpretação dos dados, para que as informações obtidas não sejam mal utilizadas 

no momento de aplicar as modificações e melhorias. 

 

Frente a isto, é válido destacar que, a produtividade no Brasil merece uma 

atenção ainda mais especial, pois comparado aos países com o mesmo nível de 

desenvolvimento, a produtividade brasileira nas últimas décadas mostra um 

crescimento inferior ao grupo pertencente, chegando a uma diferença de 1,4 pontos 
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percentuais abaixo da média (BONELLI; VELOSO; PINHEIRO, 2017). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O estudo foi aplicado em uma loja varejista que chamaremos de “Loja Modelo” 

por solicitação de sigilo da empresa real. Esta filial foi selecionada por sua localização 

ser de fácil acesso para obtenção dos dados necessários para a aplicação do estudo, 

por ter um volume expressivo de vendas através do WhatsApp em relação às demais 

filiais e também por ser uma das pioneiras, dentre as lojas disponíveis, na 

implementação deste canal de venda. 

Primeiramente deve-se classificar a pesquisa de acordo com seus propósitos 

gerais. Gil (2018) salienta que existem três tipos mais abrangentes de pesquisas, as 

exploratórias, as descritivas e as explicativas. Este estudo se enquadra com o conceito 

das pesquisas exploratórias, justamente por considerar muitos aspectos relativos ao 

fato estudado, com o intuito de proporcionar maior entendimento sobre o problema 

proposto. Este trabalho possuí um problema de pesquisa classificado como urgente e 

importante, de acordo com a metodologia UTI (Urgente, Tende a piorar, Importante), 

pois ao mesmo tempo que o adiamento da solução trará prejuízos para a empresa, o 

seu desfecho trará resultados positivos conforme for aplicado (MICHEL, 2015).  

O método de pesquisa classifica-se como dedutivo, pois a resolução e o 

andamento do trabalho estão fortemente sustentados por fundamentos lógicos, 

trazendo à tona as características das ciências exatas e naturais (RAMOS, 2009). 

Este estudo se fará através de uma pesquisa de campo aplicada com natureza 

quantitativa experimental, por se tratar de um trabalho executado em uma situação 

específica onde o autor foi a campo efetuar observações e levantamentos de dados 

baseados em números e cálculos matemáticos, de forma que se obteve o controle de 

alguns indicadores para aplicação de experimentos (GIL, 2018). 

Esta pesquisa classifica-se como um estudo de caso, tendo em vista que a 

essência deste estudo é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, 

aplicadas ao material do trabalho, de forma que possa ser replicado em casos 

semelhantes a partir da análise deste estudo, seguindo os mesmos passos (YIN, 

2015). O estudo de caso utiliza estratégias da investigação qualitativa e quantitativa 

para mapear, descrever e analisar o caso em seu contexto e as relações e as 

percepções sobre o fenômeno em questão, contribuindo para o conhecimento sobre 

características importantes de eventos vivenciados (YIN, 2015). Um estudo de caso 
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permite que os investigadores foquem em um “caso” e retenham uma perspectiva 

holística do mundo real (YIN, 2015). Os dados para análise foram coletados através 

de registros em arquivos do histórico da loja modelo, observação direta do fluxo das 

atividades do vendedor e observação participante, vivenciando de forma analítica a 

experiência do cliente.  

Os métodos de análise serão a combinação de padrão e modelo lógico. A 

análise por combinação de padrão se trata da junção dos dados obtidos através da 

aplicação do estudo e dos dados anteriores ao período estudado (YIN, 2015). Já o 

modelo lógico é uma análise baseada em causa e efeito, fazendo uso dos dados dos 

acontecimentos que ocasionaram o estudo, mas também de previsões futuras (YIN, 

2015). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A seguir será apresentada a empresa em que ocorreu a aplicação do estudo, 

bem como a loja que foi escolhida para efetuar-se o estudo de caso. Serão relatados 

os dados e os motivos que levaram o objeto de estudo desta pesquisa a incluir o 

WhatsApp como novo canal de vendas, esclarecendo os pontos principais desta 

trajetória até os dias atuais.  

Após a contextualização inicial, ocorrerá a apresentação dos processos do 

cargo de vendedor por WhatsApp, mostrando seus macroprocessos e utilizando 

ferramentas como SIPOC e mapofluxograma para a melhor percepção das atividades 

do colaborador e melhor entendimento para aplicação dos cálculos futuros. 

A terceira etapa da apresentação e análise dos resultados se fará através da 

criação, definição e desenvolvimento dos cálculos necessários para a estipulação dos 

indicadores que serão utilizados para a definição do quadro ideal de vendedores por 

WhatsApp da loja, levando em consideração todos os aspectos referentes ao cargo e 

à loja em estudo vistos anteriormente. 

Por último será efetuado a aplicação dos cálculos para que seja confirmada a 

viabilização dos estudos e atingimento dos objetivos deste trabalho, considerando o 

realizado de vendas atual da loja, seu histórico e sua projeção até o final do ano de 

2021. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA EMPRESA 

 

O estudo foi aplicado em uma loja varejista que possui como seu principal 

produto artigos de vestuário e acessórios. Esta loja consiste em uma filial localizada 

na região metropolitana de Porto Alegre (RS) pertencente a uma rede multinacional 

de moda feminina cujo autor deste estudo possuí vínculo empregatício atualmente. 

Esta filial, que chamaremos de “loja modelo” por solicitação de sigilo da empresa real, 

foi selecionada por sua localização ser de fácil acesso para obtenção dos dados 

necessários para a aplicação do estudo, por ter um volume expressivo de vendas 

através do WhatsApp em relação às demais filiais e também por ser uma das 

pioneiras, dentre as lojas disponíveis, na implementação deste canal de venda. 

Primeiramente busca-se apresentar o motivo da empresa como um todo ter 
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adotado o canal de vendas através do WhatsApp. A companhia em questão, já estava 

iniciando seus planejamentos para ingressar neste novo canal de vendas por conta 

da sua cultura omnichannel, no entanto com a chegada da pandemia do Covid-19 

(Primeiro caso no Brasil – 26/02/2020), as vendas despencaram em relação às 

previsões da CIA (Companhia/Empresa). 

Em março de 2020 a empresa adotou medidas de extrema segurança para 

seus clientes e colaboradores, o que ocasionou em inúmeras lojas da CIA cessarem 

suas vendas e fecharem os estabelecimentos, gerando uma queda no volume de 

vendas de 73,5% de fevereiro de 2020 até março de 2020. No gráfico a seguir (Figura 

2), é apresentado o descolamento da curva de vendas realizada com a curva de 

projeção/meta, onde o mês mais crítico foi o mês de abril de 2020, ficando 95,1% 

inferior ao orçamento feito no início do ano. 

 

Figura 2 - Curva de vendas 2020 da empresa modelo 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

De março até setembro, onde a distância entre as linhas do gráfico (Figura 2) 

foi maior, a empresa registrou um gap6 de R$3.313.700.410,00 em seu volume de 

vendas. Porém, o prejuízo teria sido maior se não houvessem tomado a decisão de 

adiantar sua programação e iniciar no final do mês de abril de 2020 o piloto das vendas 

através da plataforma WhatsApp. 

No mês seguinte em que o piloto foi lançado, mais 7 filiais adotaram o novo 

 
6 Tradução literal da palavra “lacuna”, utilizada para representar a queda ou distanciamento de algum 
dado realizado referente ao esperado. 
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canal de venda e o volume de faturamento por estabelecimento quadruplicou 

(Crescimento de 390%). No entanto, a porcentagem de clientes que finalizaram as 

vendas em relação ao volume que iniciou um contato com o vendedor (Conversão de 

clientes), mostrava uma forte tendência a diminuir conforme o crescimento de volume 

de vendas. No quinto mês de execução do piloto (agosto de 2020), a porcentagem de 

conversão dos clientes havia caído 19,8p.p. (Pontos percentuais) em relação ao 

primeiro mês de vendas. No primeiro mês, a cada 10 clientes que acessavam qualquer 

link que os direcionava para a plataforma de venda por WhatsApp, 3 finalizavam 

comprando algum item, porém após 4 meses este número caiu para menos que 1 

cliente a cada 10 acessos. 

 

Figura 3 - Gráfico de volume de vendas p/ WhatsApp vs conversão de clientes 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Tabela 1 - Expansão da venda p/ WhatsApp 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Para interromper a queda da curva apresentada na Figura 3, houve a tomada 

de decisão de oficializar todos os colaboradores que estavam operando a venda por 

WhatsApp em um cargo específico para este tipo de função, o que até então estava 

ocorrendo como uma tarefa secundária dos funcionários denominados como 

“Assistentes de Loja”, que são os mesmos que efetuam o atendimento aos clientes na 
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loja física. Desta forma, se fará presente nas lojas pelo menos 1 colaborador para 

exercer a função de vendedor por WhatsApp, com suas rotinas e atividades separadas 

dos demais assistentes de loja. Este novo cargo foi nomeado de “Assistente de Novos 

Canais”, a empresa optou por esta nomenclatura, pois futuramente este cargo poderá 

abranger outros canais digitais de venda, embora atualmente só execute a venda por 

WhatsApp. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

A decisão de separar oficialmente os cargos de vendedor por WhatsApp e 

assistente de loja fez com que a conversão de clientes interrompesse a queda 

imediatamente e iniciasse um crescimento gradual, resultando em um 

acompanhamento mais eficiente em relação ao volume de vendas. As principais 

diferenças entre estes cargos podem ser percebidas já em seus macroprocessos, 

conforme se observa nas Figuras 4 e 5 onde os processos de captação de clientes se 

mostram totalmente diferentes. 

 

Figura 4 - Macroprocessos assistente de novos canais 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 
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Figura 5 - Macroprocessos assistente de loja 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

O primeiro contato dos atendimentos via WhatsApp (Figura 4) depende 

exclusivamente da iniciativa dos clientes. Após interagirem com o link de acesso à 

plataforma através das mídias digitais (redes sociais, app da empresa, site...), serão 

direcionados primeiramente a uma ferramenta de inteligência artificial, denominada 

bot7, que possui como principal objetivo identificar através de perguntas rápidas qual 

a filial ideal deverá prosseguir com o atendimento. Após este primeiro contato, a 

captação de clientes para novas vendas já poderá ser iniciada pelo próprio 

colaborador através de ofertas de novos produtos e promoções, uma vez que o 

número de telefone do cliente foi registrado no banco de dados da loja.  

 Para obter uma análise mais precisa das diferenças entre os processos, foi 

aplicado o fluxograma SIPOC (ROCHA; BARRETO; AFFONSO, 2017) na etapa de 

atendimento dos cargos em questão (Figura 6). Na aplicação da ferramenta foi 

considerado apenas o fluxo dos assistentes de novos canais, por este motivo o 

fornecedor dos materiais e equipamentos necessários para a realização do processo 

é a própria empresa modelo, visto que o colaborador recebe estes insumos sem 

precisar efetuar nenhuma ação. 

 

 
7 Diminutivo da palavra “robot”, tradução literal da palavra “robô”, utilizada para representar uma 
aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão. 
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Figura 6 - SIPOC assistente de novos canais 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

De forma geral, a empresa modelo fornece os três materiais necessários para 

que a venda ocorra e após o colaborador finalizar todos os processos resultará na 

sacola de compras, que será enviada ao cliente, e na pesquisa de satisfação, que tem 

como destino o analista de dados. A seguir, detalha-se a etapa “P” do SIPOC 

apresentado: 

 

Contato inicial – Primeiro contato entre o cliente e o atendente, onde ocorrem 

as ofertas e a compreensão do colaborador referente ao produto que o cliente deseja, 

utilizando o mobile phone fornecido pela empresa modelo. 

Localizar produto – O colaborador se desloca até a área de vendas, onde estão 

expostos os artigos de vestuários nas lojas físicas, e localiza as peças sinalizadas 

pelo cliente. 

Separar produto – O colaborador, ainda em atendimento, dirige-se ao caixa 

com os produtos escolhidos pelo cliente (produtos fornecidos pela empresa modelo). 

Checkout8 – Solicita os dados do cliente, aplica os descontos se houver, gera 

 
8 Tradução literal da expressão “verificação de saída”, muito utilizada para sinalizar a análise final de 
um item. 
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e compartilha o link de pagamento e gera a nota física no caixa. 

Packing9 – Utilizando a embalagem e o post-it fornecidos pela empresa modelo, 

o colaborador empacota os produtos e anexa o bilhete personalizado para o cliente, 

dando ênfase ao atendimento humanizado. 

Shipping10 – O colaborador entra em contato com a transportadora terceirizada 

e posiciona a compra do cliente no local em que a transportadora realizará a coleta. 

A transportadora então faz a entrega da sacola de compras para o cliente. 

Pós sale11 – O atendente envia para o cliente a pesquisa de satisfação, que os 

analistas de dados consumirão futuramente, e finaliza a entrega. 

 

A venda por WhatsApp da empresa em questão se destaca por ter como 

objetivo a entrega de um atendimento humanizado, deixando claro para os clientes 

que os mesmos estão em contato com seres humanos e serão atendidos de forma 

personalizada se aproximando da experiência que teriam em uma loja física, dentro 

dos limites possíveis. Por este motivo, como pode ser observado na Figura 7 e na 

Tabela 2, o canal de vendas por WhatsApp acaba se tornando o mais prolongado 

dentre os demais e também o que demanda mais tempo dos colaboradores (15 vezes 

mais demorado), pois exige que o atendente esteja o tempo todo acompanhando o 

cliente, o que poderia ser feito de forma independente caso o comprador se fizesse 

presente em loja ou comprasse através do site. 

 

 
9 Tradução literal da palavra “embalagem”, utilizada para representar agrupamento de unidades de 
um produto. 
10 Tradução literal da palavra “envio”, utilizada para representar a etapa de emissão do item de algum 
processo. 
11 Termo utilizado para representar os acontecimentos após a efetuação da venda. 
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Figura 7 - Gráfico comparativo de tempo de atendimento. 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Tabela 2 - Tempo de atendimento p/ peças 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Atualmente o canal de vendas do WhatsApp é o único que ainda não possui 

um sistema capaz de contabilizar quantas peças são vendidas a cada compra, no 

entanto para se conseguir medir os tempos do processo de forma comparável com os 

demais meios de atendimento, foi inserido na pesquisa de satisfação da loja modelo 

durante o mês de setembro de 2020 a pergunta “quantas peças você comprou?” (262 

respostas), assim se tornando possível a construção da Figura 7 e da Tabela 2. 

Observa-se na Figura 7 que dentre todos os canais de venda disponíveis que 

necessitam de atendimento humano, a venda através do WhatsApp possui 

visivelmente a maior duração, além de aumentar este tempo conforme o aumento do 

número de peças compradas, o que também ocorre para os demais atendimentos. 

Como consequência do atendimento humanizado, fazendo jus à exploração 

dos cinco sentidos humanos que omnichannel propõe (ZHANG et al., 2010), o 

colaborador se desloca entre pontos da loja ao decorrer da venda. Este é o segundo 

fato que faz com que este estilo de venda se torne o mais demorado, no entanto a 

Peças Pague digital Ponto de venda Venda móvel Auto atendimento WhatsApp

1 peça 00:01:06 00:01:23 00:01:46 00:01:50 00:19:29

2 peças 00:01:23 00:01:46 00:02:00 00:02:14 00:25:51

3 peças 00:01:40 00:02:09 00:02:14 00:02:38 00:26:08

4 peças 00:01:57 00:02:32 00:02:28 00:03:01 00:40:38

5 peças 00:02:13 00:02:55 00:02:42 00:03:25 00:45:26

Média 00:01:40 00:02:09 00:02:14 00:02:38 00:31:30
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empresa não está disposta a alterar este modelo no momento, enfatizando que faz 

parte da cultura da CIA e que estrategicamente alavanca o seu branding12. 

Pode-se perceber o percurso que o assistente de novos canais executa dentro 

do estabelecimento durante o atendimento através da Figura 8, onde criou-se um 

mapofluxograma com base nos preceitos de Neumann e Scalice (2015). 

 

 
12 Tradução literal da palavra “marca”, utilizada para representar a gestão da identidade visual de uma 
empresa. 
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Figura 8 – Mapofluxograma do assistente de novos canais 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Os processos de atendimento ao cliente através do canal de vendas do 

WhatsApp apresentados na Figura 8 se baseiam nas simbologias do fluxograma 

(Figura 1) e se resumem em 10 etapas, são elas: 
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1. O assistente de novos canais inicia o atendimento ao cliente; 

2. O colaborador se desloca até a área de vendas, onde estão as peças de 

vestuário; 

3. O colaborador identifica as peças solicitadas pelo cliente; 

4. O colaborador retorna ao caixa; 

5. Ocorre a confirmação dos dados do cliente, conferência dos produtos 

escolhidos pelo cliente e emissão da nota fiscal da compra; 

6. Para não atrapalhar o fluxo de vendas em loja, o colaborador se desloca 

até o administrativo para dar segmento ao atendimento; 

7. No administrativo há um espaço designado para o colaborador efetuar o 

processo de embalagem do produto e anexar o bilhete personalizado para o cliente, 

desta forma gerando a sacola de compras; 

8. O colaborador se desloca até o estoque, onde há o acesso de carga e 

descarga de mercadorias; 

9. O assistente de novos canais posiciona a sacola de compras do cliente 

no lugar designado e solicita que a transportadora venha buscar o produto; 

10. Após o cliente confirmar que recebeu a sua compra, é finalizado o 

processo de atendimento ao enviar a pesquisa de satisfação (Pode ser enviada de 

qualquer localização da loja). 

 

Além das atividades descritas nos processos de atendimento apresentados 

anteriormente, os assistentes de novos canais possuem outros afazeres que 

englobam seu escopo de trabalho, são eles: 

 

• Conferir conteúdo nos grupos de WhatsApp internos da empresa 

(metas, informações, promoções, divulgação do canal...); 

• Reabastecer os estoques intermediários de embalagens e post-its (Caso 

esteja em falta, solicitar para a empresa modelo);  

• Checar se não há sacolas de compras com atraso no envio; 

• Organizar apresentação do desempenho e novidades da venda no 

WhatsApp e apresentar material na reunião semanal; 

• Criar divulgação diária de promoções e novidades da loja para postar no 

status do WhatsApp; 
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• Gestão de aplicativos auxiliares na criação de divulgações; 

• Analisar quais divulgações deram melhor resultado; 

• Listar e organizar possíveis clientes no banco de dados da loja para 

ofertar promoções (a partir do segundo contato); 

• Ofertar a venda pelo WhatsApp para clientes em loja. 

 

Esta rotina não se encaixa no processo de venda, que é o foco deste estudo, 

porém possui forte impacto na produtividade dos colaboradores justamente por ocupar 

um tempo considerável durante o dia a dia dos mesmos. Segundo a empresa modelo 

as tarefas que não resultam em atendimentos ocupam um terço do período de trabalho 

dos colaboradores. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO CÁLCULO DE PRODUTIVIDADE 

 

Para efetuar o cálculo da produtividade (Prod.) de um sistema/pessoa, nos 

basearemos na Equação 1 (LOBO, 2010), no entanto, adaptando para a realidade da 

loja modelo, se fazendo necessário uma medida referente ao tempo (T) e outra 

referente à produção (P). Ao executar uma divisão de P sobre T, resultará em um 

indicador de quantidade produzida em determinado período. 

 

Equação 2 - Cálculo da produtividade 

𝑃𝑟𝑜𝑑. =
𝑃

𝑇
 

Fonte: Adaptado de Lobo (2010). 

 

Na empresa modelo não existe uma contagem de vendas por colaborador, 

apenas os dados de volume de vendas da loja como um todo, por este motivo foi 

acrescentado ao cálculo a variável que indica quantidade de colaboradores (C) que 

estão envolvidos no processo. Desta forma o cálculo precisa ser ajustado para que 

primeiramente o P seja dividido por C antes de ocorrer a divisão por T. 
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Equação 3 - Cálculo da produtividade por colaborador 

𝑃𝑟𝑜𝑑. =
𝑃 𝐶⁄

𝑇
 

Fonte: Adaptado de Lobo (2010). 

 

Outra limitação da empresa modelo é que a disponibilização das informações 

de vendas refere-se apenas ao mês inteiro, porém para a utilização do cálculo ser 

mais assertiva, foi considerado o fator T como horas trabalhadas. Deste modo, 

precisa-se definir a quantidade de horas que um colaborador efetua ao final de um 

mês de trabalho. Considerando que cada colaborador trabalha em média 7,33 horas 

por dia e 26 dias por mês (considerando 4 folgas), apenas deve-se multiplicar estes 

valores, totalizando 190,58 horas em um mês de trabalho. No entanto, um terço deste 

valor é o tempo médio gasto em atividades não vinculadas a atendimentos já 

mencionado anteriormente. 

 

Tabela 3 - Tabela de representatividade 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Desta forma para se obter o T ideal (Ti) definitivo, precisamos desconsiderar 

este valor em horas, totalizando 127,05 horas trabalhadas por mês por colaborador 

em atividades de atendimentos. 

 

Equação 4 - Cálculo da produtividade por colaborador por hora 

𝑃𝑟𝑜𝑑. =
𝑃 𝐶⁄

127,05
 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Neste momento o cálculo encontra-se praticamente completo, faltando apenas 

definir o que será considerado como P. Em virtude de a empresa modelo não possuir 

uma tecnologia de contagem de peças vendidas por WhatsApp, foi considerado P o 

número de atendimentos finalizados por todos os assistentes de novos canais 

Atividades Tempo Representatividade

Atendimento 127,05 66,67%

Marketing e Gestão 63,527 33,33%

Total 190,58 100,00%
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vinculados à amostragem. 

A partir da definição do cálculo da produtividade, deve-se identificar quais são 

as condições ideais para cada indicador apresentado. Primeiramente a quantidade 

ideal de atendimentos (Pi), dividindo o tempo da jornada de trabalho de um 

colaborador durante um mês (127,05 horas) pela média dos tempos de atendimento 

via WhatsApp (0,53 horas) apresentado na Tabela 2, encontra-se o número de 

atendimentos que um colaborador consegue realizar em um mês de trabalho, 

resultando em um Pi de 240 atendimentos por mês por colaborador. Após a definição 

do Pi, pode-se dividir este valor pela carga horária de um colaborador ao longo de um 

mês (127,05 horas) para estipular a produtividade ideal (Prod. i) por hora de um 

colaborador.  

 

Equação 5 - Cálculo da produtividade ideal por hora por colaborador 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑖 =
127,05 0,53⁄

127,05
=

240

127,05
= 1,9 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝐻𝑜𝑟𝑎 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

O resultado da Equação 5 é 1,9 atendimentos por hora por colaborador. A partir 

do resultado da Prod. i, foi construído o cálculo para descobrir o número ideal de 

colaboradores (Ci) por loja, dividindo o número de P pela Prod. i e em sequência 

dividindo pelo fator T.  

 

Equação 6 - Cálculo do número ideal de colaboradores 

𝐶𝑖 =
𝑃 1,9⁄

127,05
 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

 

A partir dos valores encontrados também pode-se criar uma tabela de 

quantidade de colaboradores ideais para cada limite de volume de atendimentos, o 

cálculo para encontrar estes limites é apenas multiplicar a Prod. i por T e depois 

multiplicar pelo número de colaboradores desejados, o resultado será o Pi (Produção 

ideal). 
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Equação 7 - Cálculo da produção ideal por colaborador 

𝑃𝑖 = 1,9 × 127,05 × 𝐶𝑖 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Tabela 4 - Tabela de volume de atendimentos ideal por colaborador 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Para verificar se a produtividade ideal está coerente, foi comparado os valores 

da Tabela 4 com os atendimentos finalizados da loja modelo, desta forma se o Ci 

resultasse no mesmo número de assistentes de novos canais que estavam operantes 

naquele período, estaria comprovado que a produtividade ideal está adequada para 

uso. 

 

Tabela 5 - Teste da produtividade ideal 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Na última linha da Tabela 5 foi aplicada a Equação 6, porém, os resultados 

foram arredondados para cima, pois se tratando de número de pessoas só é possível 

obter resultados considerados inteiros. Os valores resultantes da Equação 6 são 

equivalentes ao número de assistentes de novos canais da loja modelo, comprovando 

que a Prod. i é aplicável. 

Ci Prod. i T Inferior Superior

1 1,9 127,05 0 241

2 1,9 127,05 242 483

3 1,9 127,05 484 724

4 1,9 127,05 725 966

5 1,9 127,05 967 1207

6 1,9 127,05 1208 1448

7 1,9 127,05 1449 1690

8 1,9 127,05 1691 1931

9 1,9 127,05 1932 2173

Limite Pi

2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

P (Atendimentos Finalizados) 108     93       193     105     166     145     105     

Prod. i 1,9      1,9      1,9      1,9      1,9      1,9      1,9      

T 127,05 127,05 127,05 127,05 127,05 127,05 127,05

Nº de Colaboradores 1 1 1 1 1 1 1
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Atualmente, o indicador P é dividido entre volume de atendimento total (At) e 

atendimentos finalizados (Af). Para a definição de quantos colaboradores serão 

necessários atuando na loja modelo de acordo com a demanda, utilizou-se o indicador 

de atendimento total pois por mais que o assistente de novos canais não tenha 

conseguido finalizar o atendimento, seja por desistência do cliente ou por falha no 

sistema, o vendedor dedicou seu tempo àquele atendimento. 

 

4.1 APLICAÇÃO DOS CÁLCULOS 

 

Para a definição do número de assistentes de novos canais necessários para 

o mês de agosto de 2021 utilizamos a média de atendimento total de todos os meses 

em que houveram vendas, com exceção de abril de 2020 por ter sido o início das 

vendas através do WhatsApp e ocorrerem apenas na etapa final do mês. 

 

Tabela 6 - Média dos dados da loja modelo 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

A média de At é 810 atendimentos, conforme apresentado na Tabela 6, 

apontando uma necessidade de 4 colaboradores, conforme a Tabela 4. É válido 

ressaltar que foi utilizado os atendimentos totais pois mesmo que haja um número 

expressivo de desistências de clientes, o número de colaboradores alocados na 
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função de assistente de novos canais é o suficiente para que nenhum cliente fique 

sem atendimento ou desista por uma demora significativa por parte do vendedor 

durante o atendimento. Já a justificativa por se utilizar a média é de que os 

colaboradores novos não serão contratados apenas para o próximo mês, mas sim 

para um tempo indefinido, justamente por não ser rentável aplicar alterações no 

quadro de loja com uma alta frequência. 

Foram adicionados à loja modelo, 2 assistentes de novos canais em agosto de 

2021 e mais 1 em setembro de 2021, totalizando os 4 necessários conforme apontava 

a Tabela 4. Por conta desta aplicação, o número de atendimentos finalizados nos 

próximos dois meses aumentou significativamente causando grande impacto no 

volume de vendas e na conversão de clientes, conforme aponta-se na Figura 9 e 

Tabela 7. 

 

Figura 9 - Gráfico de atendimentos finalizados 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Tabela 7 - Crescimento da conversão da loja modelo 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Para estipular a projeção de atendimentos via WhatsApp dos próximos 3 meses 

do ano de 2021 utilizou-se a média por mês de peças vendidas nos últimos 4 anos na 
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Atendimentos não Finalizados Atendimentos Finalizados

Mês jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21

Conversão 26,2% 22,9% 16,3% 11,8% 15,5% 13,5% 10,8% 34,1% 43,5%

Qtd Colab. 1 1 1 1 1 1 1 3 4

Ticket  Médio 154R$  150R$  180R$  189R$  236R$  190R$  187R$  213R$  145R$  
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loja modelo nos demais canais de vendas. Aplicou-se o número de peças pois já foi 

identificado na Tabela 2 que este indicador impacta significativamente na 

produtividade, no entanto, só existem dados de 2020 referente a venda através do 

WhatsApp e por ter sido um ano atípico acaba por não ser o mais indicado na 

utilização de projeções, por este motivo recorreu-se à média do volume de peças, 

separadas por mês, dos últimos 4 anos dos demais canais de venda visando obter 

uma previsão assertiva dos últimos meses do ano. 

 

Figura 10 - Média de peças vendidas na loja modelo nos últimos 4 anos 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Tabela 8 - Crescimento por mês da média de peças vendidas nos últimos 4 anos 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

A partir do realizado em atendimentos aplicou-se o crescimento encontrado na 

Tabela 8, desta forma sendo possível calcular quantas pessoas se fazem necessário 

Mês Média Peças vendidas Crescimento mês anterior

1 96.260                       -

2 87.415                       -9%

3 75.891                       -13%

4 67.229                       -11%

5 85.258                       27%

6 89.237                       5%

7 80.023                       -10%

8 105.893                      32%

9 97.061                       -8%

10 106.224                      9%

11 102.463                      -4%

12 187.057                      83%
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nos últimos três meses de 2021 utilizando a regra da Tabela 4. O cálculo aponta a 

necessidade de a loja possuir 5 assistentes de novos canais ativos nos meses de 

outubro e novembro, e 9 colaboradores para dezembro, porém, por se tratar de um 

aumento de vendas sazonal vinculado ao acúmulo do dia das crianças, Black Friday 

e Natal (12/10, 26/11 e 25/12 respectivamente), o mais indicado seria contratar 

temporários para estes meses ao invés de colaboradores fixos, visando prevenir 

gastos futuros com redução de quadro de loja. 

 

Figura 11 - Gráfico de projeção de atendimentos via WhatsApp da loja modelo 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Para a definição do lucro na projeção, foi utilizada a média do ticket médio13 e 

da conversão de clientes de agosto e setembro de 2021, apresentados na Tabela 9, 

pois são os meses em que houve aplicação do cálculo. 

 

Tabela 9 - Média da conversão e do ticket médio 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Ao multiplicar a conversão média pelos números de atendimentos projetados, 

 
13 Ticket Médio se refere ao valor médio gasto em uma compre, indefere da quantidade de itens 
comprados. 

Mês Conversão Ticket  Médio

ago/21 34% 213,47R$      

set/21 43% 145,44R$      

MÉDIA 39% 179,46R$      



46  

encontrados na Figura 11, se obtém a quantidade de atendimentos finalizados e ao 

multiplicarmos estes atendimentos pela média do ticket médio, encontra-se o volume 

de vendas. Para o lucro da projeção se deve subtrair o custo dos colaboradores do 

volume de vendas, conforme apresentado na Equação 8. 

 

Equação 8 - Cálculo do lucro 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 × 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 × 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑀é𝑑𝑖𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

 

Segundo dados da empresa modelo, o custo para manter um assistente de 

novos canais é em média R$3.500,00 mensalmente. Na Tabela 10 apresentada a 

seguir consta a informação do aumento mensal do lucro através da venda por 

WhatsApp por seguir a aplicação do modelo de produtividade criado neste estudo, isto 

referente ao realizado nos meses de agosto e setembro de 2021, e também na 

projeção dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. A média do lucro dos 

meses em que houve a aplicação deste estudo de caso obterá um crescimento de 

239% em relação à média do restante do ano.  

 

Tabela 10 - Tabela de lucro mensal 

 

Fonte: Autor com base nos dados da empresa (2021). 

Mês Conversão Af At Ticket  Médio Volume de vendas Qtd Colab Custo Lucro

mai/20 17% 102 583 226,18R$     23.070,00R$           1 3.500,00R$    19.570,00R$     

jun/20 24% 242 994 192,28R$     46.531,61R$           1 3.500,00R$    43.031,61R$     

jul/20 17% 181 1075 177,28R$     32.087,97R$           1 3.500,00R$    28.587,97R$     

ago/20 11% 132 1189 155,45R$     20.519,36R$           1 3.500,00R$    17.019,36R$     

set/20 23% 152 654 144,97R$     22.035,26R$           1 3.500,00R$    18.535,26R$     

out/20 30% 163 549 167,91R$     27.368,62R$           1 3.500,00R$    23.868,62R$     

nov/20 21% 103 498 172,60R$     17.778,01R$           1 3.500,00R$    14.278,01R$     

dez/20 25% 145 588 182,39R$     26.446,25R$           1 3.500,00R$    22.946,25R$     

jan/21 26% 108 413 154,12R$     16.644,59R$           1 3.500,00R$    13.144,59R$     

fev/21 23% 93 407 149,80R$     13.931,60R$           1 3.500,00R$    10.431,60R$     

mar/21 16% 193 1183 179,88R$     34.716,66R$           1 3.500,00R$    31.216,66R$     

abr/21 12% 105 892 188,53R$     19.796,09R$           1 3.500,00R$    16.296,09R$     

mai/21 15% 166 1072 236,08R$     39.188,69R$           1 3.500,00R$    35.688,69R$     

jun/21 14% 145 1073 190,26R$     27.587,61R$           1 3.500,00R$    24.087,61R$     

jul/21 11% 105 973 187,49R$     19.686,15R$           1 3.500,00R$    16.186,15R$     

ago/21 34% 415 1218 213,47R$     88.590,89R$           3 10.500,00R$  78.090,89R$     

set/21 43% 478 1099 145,44R$     69.521,14R$           4 14.000,00R$  55.521,14R$     

out/21 39% 466 1203 179,46R$     83.709,86R$           5 17.500,00R$  66.209,86R$     

nov/21 39% 450 1160 179,46R$     80.746,24R$           5 17.500,00R$  63.246,24R$     

dez/21 39% 821 2118 179,46R$     147.410,35R$        9 31.500,00R$  115.910,35R$  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho pretendeu desenvolver um método de como calcular a 

produtividade dos colaboradores designados a efetuar a venda por WhatsApp de uma 

loja varejista modelo, fazendo com que seja possível a partir disto definir quantas 

pessoas são necessárias no quadro desta filial ocupando este cargo. 

Para se atingir uma compreensão da quantidade ocupacional de cargos de 

vendedor pelo WhatsApp que devem ser estipuladas de acordo com a projeção de 

vendas da loja em questão, definiu-se cinco objetivos específicos. 

O primeiro sendo analisar e mapear as atividades do cargo de vendedor pelo 

WhatsApp, onde através das ferramentas de fluxograma identificou-se que as 

atividades dos vendedores por WhatsApp divergem das atividades do restante dos 

vendedores, de modo que a proposta deste canal de vendas precise de um tempo de 

atendimento extremamente elevado em relação aos demais. 

Em seguida foi criado um cálculo para a produtividade dos colaboradores em 

questão e aplicado no histórico da loja, considerando todos os pontos discutidos no 

mapeamento das atividades do cargo, descobriu-se que a produtividade ideal seria 

1,9 atendimentos por colaborador por hora. 

Fortemente relacionado ao objetivo anterior, o terceiro objetivo seria projetar 

indicadores para utilizações futuras, desta forma obtivemos a produtividade ideal já 

mencionada, a produção ideal e o número ideal de colaboradores, todos estes 

indicadores apresentados na Tabela 4, além das projeções de ticket médio, custo de 

colaboradores, lucro, volume de vendas, conversão de clientes, atendimentos 

finalizados e total de atendimentos, todos estes apresentados na Tabela 10. 

Através da produtividade ideal pode-se atingir o quarto objetivo, que se resume 

em identificar a capacidade de venda por colaborador, que foi definida como 241 

atendimentos por mês, sejam estes finalizados ou não. 

Por último tem-se a mensuração do lucro ou da perda com a aplicação dos 

cálculos, e o resultado foi o crescimento de 239% em relação aos meses antecedentes 

à aplicação do estudo. Sendo assim, a utilização do cálculo de produtividade para a 

definição do quadro de vendedor por WhatsApp de uma loja varejista se torna viável, 

vendo que trouxe aumento na lucratividade da empresa por ter a alocação de pessoas 

no cargo em questão de forma mais assertiva. 
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As dificuldades encontradas no desenvolvimento deste trabalho se deram por 

conta das limitações atuais nas ferramentas disponibilizadas e utilizadas pela empresa 

como, por exemplo a inexistência de um método automatizado para a contagem de 

peças vendidas através do canal de WhatsApp, ou até mesmo a padronização dos 

processos de venda dentre as filiais da empresa modelo, visto que a arquitetura das 

lojas não foi modelada para facilitar este tipo de venda. 

Como oportunidades de pesquisas futuras tem-se a criação de um método 

automatizado para a contagem de peças vendidas através do WhatsApp, redução dos 

tempos dos processos de atendimento, melhoria nas rotas de entrega feita pela 

transportadora terceirizada, otimização do fluxo executado pelo colaborador em loja e 

melhoria no atendimento de acordo com o perfil de clientes da filial.
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