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RESUMO  

Este trabalho de graduação tem a finalidade de trazer um software como uma ferramenta de 
gestão e controle para assistências técnicas de pequeno porte. O nome deste software é 
StatusUp e, por meio dele, os clientes de assistências técnicas poderão acompanhar os status 
de seus aparelhos que estão em manutenção. É importante ressaltar que, minimizando erros 
de gerenciamento e automatizando algumas etapas, o gestor da assistência ganhará tempo e 
terá um controle geral sobre tudo o que está acontecendo com o equipamento, a partir de sua 
entrada. Além disso, o cliente também sairá satisfeito, visto que ele saberá em qual etapa da 
manutenção está o seu equipamento, podendo acessar essa informação de maneira rápida e 
sempre que necessário.  
Palavras-chave: StatusUp. Gerenciamento. Assistência técnica. Controle. Manutenções. 
 

ABSTRACT  

This graduation work has the purpose of bringing a software as a management and control 
tool for small technical assistances, the name of this software is StatusUp and through it the 
customers of technical assistances will be able to follow the status of their devices that will 
be in maintenance. It is important to emphasize that by minimizing management errors and 
automating some steps, the service manager will gain time and have a general control over 
everything that will be happening with the equipment from the moment it is brought in. The 
customer will also be satisfied, since he will know in which stage of maintenance his 
equipment will be, being able to access this information quickly and whenever he believes it 
is necessary.  

Keywords: StatusUp. Management. Technical Assistance. Control. Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este projeto surgiu da observação do processo de trabalho de pequenas assistências 

técnicas que, mesmo dispondo de um computador com internet, acabam tendo um controle 
manual de seus processos. Por exemplo, ao controlar as ordens de serviços dos seus clientes 
sem a utilização de um software adequado ou até mesmo usando apenas planilhas do Excel. 
Desta forma, o déficit no gerenciamento abre margem para possíveis erros e desacordos entre 
a prestadora de serviços e seus clientes.  

Este projeto consiste em um sistema que disponibiliza à assistência técnica e aos seus 
clientes o status corrente das manutenções, de acordo com a ordem de serviço. Concentrando 
atenções para melhorias dos processos em uma prestadora de serviços técnicos, este projeto 
propõe melhor interação e maturidade entre o empreendedor e seus clientes, com foco na 
ordem de serviço, possibilitando o acompanhamento das etapas do processo de manutenção, 
desde a entrada e aprovação do orçamento, até o período final do processo.  

Ao solicitar o reparo do equipamento, o cliente receberá uma ordem de serviço. Ao 
acessar o StatusUp, ele deve inserir o número da ordem de serviço no campo adequado, de 
modo a visualizar o status do seu processo de manutenção. Desta forma, caso ocorra algum 
imprevisto ou falta de peça, por exemplo, o cliente terá fácil acesso às informações, evitando 
assim possíveis transtornos e/ou desgastes entre a assistência técnica e seus clientes.  

O sistema disponibiliza informações sobre orçamento, status do processo, tempo 
previsto para conclusão da manutenção e eventos avulsos, tais como possíveis atrasos e seus 
respectivos motivos. Ao término do serviço, o sistema mostrará detalhes sobre a retirada do 
equipamento. Em suma, este projeto visa gerenciar o processo de trabalho de assistências 
técnicas, facilitando o dia a dia dos seus colaboradores e melhorando a experiência dos seus 
clientes. 
  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 A qualidade nos processos em um empreendimento é imprescindível para que haja 

crescimento, dando ênfase na busca pela melhoria contínua de seus processos e trazendo a 
excelência como forte aliada. Segundo Pinto (2006), uma abordagem inovadora às práticas 
da gestão orienta para uma ação que elimina gradualmente os desperdícios com abordagens 
e procedimentos simples, fazendo do tempo uma arma competitiva, tendo uma postura 
constante de insatisfação, para desta forma, seguir sempre evoluindo. 

A busca pela qualidade é um longo caminho a ser percorrido e, no caso das 
assistências técnicas, a mera realização de uma boa manutenção não é o suficiente para que 
aconteça o crescimento contínuo, pois também é preciso fornecer atendimento humanizado 
e proativo, prazos melhores que seus respectivos concorrentes, preços atrativos e processos 
internos bem definidos.  

A gestão de qualidade deve estar presente em tudo que vier a ser executado, sendo 
importante treinar todos os colaboradores e padronizar os processos, pois todo diferencial 
acrescentará valor à manutenção e aos serviços prestados. 
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2.1 GESTÃO DE PROCESSOS 
Sobre tudo o que dispõe um processo: 

Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e 
gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo. Os processos fazem 
uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos. O processo de 
fabricação recebe como entrada uma solicitação do cliente e matéria prima, 
trabalha essa matéria-prima segundo as especificações do produto e gera o produto 
solicitado pelo cliente. (HARRINGTON, 1993, p.10). 

 
O BPM (Business Process Management) ou GP (Gerenciamento de Processos) 

constitui-se no gerenciamento do empreendimento, dando ênfase ao controle de processos. 
Ele busca balancear e propiciar elevada performance de todos os processos existentes na 
empresa, com o objetivo de alcançar as metas da organização. Cada procedimento ocorre de 
uma maneira distinta, desde o instante em que ele adquire um input (entrada, conhecida 
também como insumo), até o instante em que é gerado um output (saída, também conhecida 
como resultado). 

A gestão de processos tem o intuito de controlar as diferentes aplicações ou 
atribuições de negócio. Ela tem a incumbência de controlar o empreendimento por meio da 
união de todas as suas áreas, para que juntas possam alcançar objetivos específicos. Isso tudo 
é gerado por um ponto importante da gestão de processos, que é o conceito de processos de 
ponta a ponta. 

 
Pontos importantes da gestão de processos: 

▪ Melhor conhecimento do empreendimento; 
▪ Processos claros; 
▪ Redução de custos; 
▪ Evitar desperdícios de tempo; 
▪ Melhor aproveitamento dos recursos humanos; 
▪ Aumentar a satisfação dos clientes; 
▪ Automatizar processos. 

 
Compreender como funcionam os processos e quais os tipos presentes é essencial 

para saber como eles devem ser gerenciados para buscar os melhores resultados. A visão de 
processos é o melhor modo para identificar as interfaces funcionais e, assim, aperfeiçoá-las. 
Nessas transferências é que costumam acontecer os erros e os desperdícios de tempo e 
dinheiro. 
 
2.2 MELHORIA DE PROCESSOS 

A melhoria de processos dentro das organizações é fator crítico e de suma 
importância para o sucesso institucional de qualquer empresa, mas vale ressaltar que é 
necessário que seja realizada de modo sistematizado e compreendida por todos os presentes 
dentro do negócio. 

A ferramenta MAMP (Método de Análise e Melhoria de Processos) se destaca das 
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demais metodologias ou ferramentas existentes e possui uma aplicação mais simples. Trata-
se de um conjunto de ações pensadas para melhorar as atividades que vêm sendo executadas 
pela empresa. Com a sua utilização adequada, torna-se possível identificar desvios, corrigir 
erros, transformar insumos em produtos ou, no caso de assistências técnicas, realizar serviços 
com alto valor agregado. 

 
Sobre algumas das principais vantagens da ferramenta MAMP: 

O MAMP segue os mesmos princípios do MASP – Metodologia de Análise e 
Solução de Problemas, que propicia a utilização das ferramentas de solução de 
problemas nas organizações de forma ordenada e lógica, facilitando a análise de 
problemas, determinação de suas causas e elaboração de planos de ação para 
eliminação dessas causas. A vantagem da utilização do MAMP é que o primeiro 
passo já envolve a quebra de um paradigma gerencial, instituindo o gerenciamento 
de processos como ponto de partida. A abordagem das duas metodologias é 
bastante similar. (SCARTEZINI, 2009, p.5).  

 
Algumas etapas do MAMP são:  

▪ Mapeamento dos processos;  
▪ Monitoramento dos processos e resultados; 
▪ Identificação e priorização de problemas e suas causas;  
▪ Ações corretivas, preventivas e de melhoria;  
▪ Sistema de documentação e procedimentos operacionais. 

 
A melhoria de processos vem para gerar valor agregado aos serviços e produtos 

prestados pelos empreendedores aos seus clientes, buscando atender às expectativas do 
negócio e dos clientes, de modo a trazer melhores resultados e sanar possíveis problemas 
processuais que vierem a acontecer no meio do caminho. 
 
2.3 ORDEM DE SERVIÇO 

A OS (Ordem de Serviço) documenta todo o ciclo da prestação de serviços, servindo 
como um guia para o processo de manutenção dentro da assistência técnica e auxiliando para 
que todos os colaboradores estejam alinhados. Para ter uma utilização eficiente da ordem de 
serviço, muitas empresas têm utilizado a tecnologia para emitir, compartilhar, guardar e 
controlar esse documento. 
 

Sobre a Ordem de Serviço: 
A ordem de serviço é um documento fundamental não apenas para a qualidade das 
operações de uma empresa, como, também, para protegê-la juridicamente. Mais 
do que uma conveniência, sua emissão é uma questão legal. O artigo 157 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) afirma que é papel das empresas 
“instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais”. A 
ordem de serviço é o documento que formaliza a prestação de um serviço, assim 
como tudo que é necessário para executá-la. A ordem de serviço é uma maneira 
de blindá-la de passivos jurídicos, trabalhistas e fiscais. Isto porque o documento 
reúne informações relativas a estas questões e são assinados por todos os 
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envolvidos, servindo de comprovação de que tudo estava nos conformes caso 
alguém alegue algo. (ARRUDA, 2018, Web site). 

 
 

2.4 LEAN MANUFACTURING 
As organizações buscam ao máximo ferramentas que agreguem valor para a empresa 

e geram destaque no âmbito competitivo. Uma dessas ferramentas é o Lean Manufacturing, 
que tem por objetivo a redução dos custos, com a redução do desperdício de tempo, gastos 
com matéria-prima e mão de obra. 

 
Sobre o Lean Manufacturing: 

A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir custos; 
a ideia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na 
quantidade requerida. Ou seja, a produção enxuta busca a produção por demanda, 
quando for necessário e com a quantidade requerida; como consequência, os 
gastos com a estocagem de matérias primas por um longo período são bastante 
reduzidos. (OHNO, 1997, p. 39). 

 
Cada integrante da linha de produção deve ter suas funções definidas corretamente, 

de forma altamente organizada, e os investimentos em um sistema de gestão da qualidade 
devem acontecer, para evitar o retrabalho. Desse modo, as problemáticas são encontradas de 
forma precisa e em um curto período. 

As empresas usam diversas ferramentas para seguir o Lean Manufacturing da forma 
mais correta possível, sendo que uma delas é o Six Sigma, que pode ser definido como uma 
ferramenta gerencial de mudanças que busca o aumento da lucratividade e a melhoria dos 
processos. Teve seu surgimento na década de 1980, para solucionar problemas de 
produtividade na empresa Motorola. O reflexo desta iniciativa foi a conquista do Prêmio 
Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, no ano de 1988. Esta metodologia consiste na 
adoção de técnicas que otimizem as operações, reduzindo defeitos, falhas e erros.  
  

Segundo Menezes: 
A qualidade como vantagem competitiva demonstra que a organização é capaz de 
fazer as coisas certas no tempo adequado, evitando perdas e retrabalho. A 
velocidade como vantagem competitiva permite à empresa produzir mais 
rapidamente seu produto/serviço. A vantagem competitiva da confiabilidade gera 
a fidelização de clientes. A vantagem competitiva da flexibilidade permite 
alterações rápidas e efi cazes, mantendo seus padrões de qualidade e prazo. A 
vantagem competitiva do custo traduz a capacidade que a empresa possui de tornar 
as coisas mais baratas. (Menezes, 2003, p.12). 

 
A utilização de metodologias que buscam a redução de custos e o aumento da 

qualidade, minimizando o retrabalho, torna-se fundamental para as organizações, devido à 
alta competitividade. Independente do porte empresarial, o uso destas técnicas é de suma 
importância para o crescimento e qualidade nos processos. 
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2.5 GESTÃO DO CONHECIMENTO  
A gestão do conhecimento resume-se na administração dos ativos de conhecimento 

presentes dentro do negócio. Possui seu desenvolvimento sistêmico com reconhecimento 
dos colaboradores, criação, renovação e aplicação de todos os conhecimentos estratégicos 
presentes na vida da empresa. Seu conceito engloba um conglomerado de tecnologias e 
metodologias que buscam auxiliar o aprendizado coletivo e o compartilhamento de 
conhecimento entre os membros da organização.  

 
Sobre a Gestão do Conhecimento: 

Quando o conhecimento é bem gerido, as empresas podem contar com uma fonte 
de criatividade e capacidade de inovação proveniente de seus colaboradores, que 
quando estimulados usam seu empenho para o aperfeiçoamento dos seus processos 
operacionais de rotina. O resultado é o cumprimento da demanda por serviços ou 
bens com qualidade ao mercado consumidor, na busca pela superioridade à oferta 
de seus concorrentes. (Schuina, 2014, p.14). 
 

Esse tipo de gestão é percebido atualmente como um tipo de investimento essencial 
para todas as organizações, sendo fundamental para o reconhecimento no mercado, por meio 
da valorização do patrimônio intangível e do uso de um método sustentável.  
 
2.6 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

Sobre o desenvolvimento do sistema, foi utilizado o framework Angular para fazer o 
front-end, pois com ele o desenvolvimento acaba se tornando mais rápido e prático. Utiliza 
como base as linguagens HTML, Javascript e CSS, além de criar componentes 
automaticamente. Para estilizar e auxiliar com o CSS, foi utilizado o Bootstrap, que também 
é um framework.  

 
Já falando de back-end e banco de dados, têm-se o PHP e o MySQL. O PHP, por sua 

vez, é onde se prepara as requisições e o ambiente que se comunicará com o banco de dados 
(MySQL) e, por fim, retornará as informações necessárias para o front end. 
 

3 METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste trabalho abrange um estudo de caso em uma assistência 

técnica localizada no município de São José dos Campos. Foram realizadas reuniões online 
usando a plataforma Zoom Meetings, além de comunicações via e-mail, com o objetivo de 
apresentar o sistema, as vantagens que ele tem, além do seu potencial para o estabelecimento, 
tanto em organização quanto em satisfação dos clientes. 

Desta forma, foi possível explicar como utilizar a ferramenta no dia a dia e algumas 
instruções para melhorar a organização dos processos e alcançar a melhoria contínua, sem 
gastar altas quantias. Para possibilitar um melhor entendimento sobre o dia a dia da 
assistência técnica, foi elaborado um formulário básico, contendo cinco perguntas, por meio 
da plataforma Google Forms, para entendimento de como está a organização do negócio. 
Além disso, foi utilizado outro formulário para avaliação do sistema, após testes com a 
primeira versão disponibilizada. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da Empresa 

A IdearTec Soluções em Tecnologia, mais conhecida simplesmente como IdearTec, 
iniciou suas atividades em 2014, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. A empresa 
é voltada para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de telecomunicações, 
instrumentação, equipamentos médicos e hospitalares, internet das coisas, setor industrial e 
eficiência energética. 
 

4.2 Descrição do Negócio 

A partir do primeiro contato com o cliente, seja ele por meios digitais, telefone ou 
contato presencial na própria assistência técnica, acontece a identificação dos problemas 
encontrados no equipamento apresentado pelo cliente. Com os problemas identificados, o 
produto é encaminhado ao técnico que irá providenciar o orçamento, sendo que o próximo 
passo é explicar detalhadamente o problema constatado, o valor do conserto e a data 
aproximada para a retirada do equipamento.  

Com o aceite das informações por parte do cliente, o técnico deverá levar os 
componentes para a fila de espera, pois no presente momento não se faz uso de ordens de 
serviço. São utilizados sacos para embalar as peças com um papel que contém informações 
como: nome do cliente, marca do componente, valor do orçamento e data que o orçamento 
foi aceito. O papel é colado no saco plástico e direcionam para a fila de espera, onde tudo é 
colocado no chão, de forma desorganizada, por isso os técnicos acabam não seguindo a fila 
adequadamente, pois selecionam aleatoriamente o equipamento a ser consertado, em muitos 
casos optando pelos mais fáceis de consertar.  

Percebe-se também a falta de controle referente aos componentes eletrônicos, sem 
almoxarifado ou planilhas de gerenciamento de estoque. Após o término do reparo, o 
equipamento é recolocado no chão, aguardando o retorno do cliente com o pagamento e sua 
retirada. Este processo está resumido na figura 1. 

 
Figura 1 - Processo de reparo da assistência   

 



8 
 

Fonte: elaborado pelos autores. 
  

4.3 Reunião com dono da Assistência Técnica 

Quando analisado a melhor maneira de configurar um encontro entre o grupo e o 
dono da assistência técnica, foi levado em consideração a pandemia, que impossibilitou o 
encontro presencial, então foi acordado uma reunião por meios digitais utilizando a 
plataforma Zoom Meetings, com duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos. 

 
Tópicos abordados na reunião: 

▪ Tecnologias utilizadas no sistema, com breve explicação de cada uma delas; 
▪ Possíveis problemas e desperdícios que o sistema pretende melhorar na 

gestão da assistência técnica, caso seja utilizado corretamente, melhorando 
continuamente os processos internos da assistência; 

▪ Explicação prática de todas as frentes do projeto, tanto sobre a parte do front 
end, quanto do back end; 

▪ Explicação de como seria uma possível implementação da solução para o 
negócio, como seria utilizada a nuvem para hospedagem do sistema, quais 
benefícios em utilizar a computação em nuvem e de escolher adequadamente 
o seu provedor. 

 
Além do próprio sistema, foi utilizada uma breve apresentação em Power Point, para 

auxiliar o grupo na apresentação da proposta, para que o dono da assistência conseguisse 
acompanhar visualmente o que a solução busca proporcionar para esse mercado tão amplo, 
que são das prestadoras de serviços técnicos. 

No início do bate-papo, o grupo se dispôs a apresentar seus integrantes, logo após a 
etapa inicial de apresentações e quebra de gelo, foi compartilhado na tela a apresentação 
feita com a ajuda do Power Point, conforme figuras 2, 3 e 4. 
 

Figura 2 - Primeiro Slide da apresentação 

 
Fonte: Próprios autores, 2021. 
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Figura 3 – Apresentações e quebra de gelo 

 
Fonte: Próprios autores, 2021. 

 
Figura 4 - Tópicos com as tecnologias utilizadas pelo grupo 

 
Fonte: Próprios autores, 2021. 

 
Foram explicadas as tecnologias escolhidas para serem utilizadas no projeto, quais 

os seus benefícios e o porquê destas escolhas. Após esta introdução, foram apresentados 
alguns dos principais problemas e desperdícios observados pelo grupo, desde o começo do 
projeto, como por exemplo: falta de organização, não utilização de ordem de serviço e falta 
de estoque. Isto foi percebido quando foram realizadas algumas visitas em assistências 
técnicas de pequeno porte presentes na região de Franco da Rocha/SP, mostrando a real 
motivação do grupo em planejar e realizar tal projeto, para auxiliar pequenos comerciantes 
que, em boa parte dos casos, precisam de soluções simples e baratas, que atendam o que eles 
necessitam naquele momento para crescer e gerar maiores lucros. 

Após apresentar alguns dos principais problemas observados em assistências técnicas 
de pequeno porte, o grupo iniciou a apresentação funcional do sistema como um todo, desde 
o front end até o back end. O fato de que o dono da assistência possuía conhecimento básico 
de boa parte dos tópicos abordados, facilitou o seu entendimento da aplicação e da proposta 
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de utilização de tais tecnologias para desenvolver o software. 
Foi solicitado ao dono da assistência técnica que realizasse testes das funcionalidades 

já finalizadas pelo time, dessa forma sendo possível obter seu feedback. Também foi 
proposto mostrar caminhos para se organizar internamente e obter uma melhoria contínua 
de processos, gastando pouco e utilizando soluções e dicas simples, como por exemplo 
utilizando uma versão online do quadro kanban ou por meio de post-it. Deste modo, pode-
se administrar e organizar melhor as tarefas que precisam ser realizadas, as que estão sendo 
executadas e tarefas que já foram finalizadas, conseguindo ter um maior controle das 
mesmas. Também é possível não ter gastos ao optar por uma solução gratuita, como por 
exemplo o Kanban que a Bitrix 24 disponibiliza, que pode posteriormente ser migrado para 
planos pagos, como mostra a figura 5. 

 
Figura 5 – Interface do Kanban da Bitrix24 (gratuito) 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Foi abordado o tópico de implementação da solução, também passado como seria 

feito este passo fundamental, pois esse é um momento de extrema criticidade para o futuro 
do sistema web. Além disso, foram abordados alguns pontos referentes a como fazer essa 
implementação de maneira segura, com garantia que seriam extraídos o melhor desempenho 
da solução com um bom custo mensal para deixar o site disponível na internet. Também foi 
feita uma breve explicação sobre a importância da computação em nuvem e foram indicadas 
algumas plataformas de serviços de computação em nuvem, para mostrar o alto desempenho 
de sites que utilizam bons provedores de cloud. 
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4.3 Formulário para entendimento do dia a dia da assistência  

Este formulário teve como finalidade um melhor entendimento de como está o dia a 
dia da assistência técnica, sendo o primeiro questionamento direcionado para a parte dos 
processos, para entender se o dono do negócio acredita que possui processos bem definidos. 
Como observado na figura 6, ele não acredita que os processos estejam bem definidos. 

 
Figura 6 – Você acredita que os processos de sua assistência estejam bem definidos? 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Já no segundo questionamento, era pretendido levantar como é o processo de status 

de conserto, como o cliente consegue atualmente receber os status de suas peças que estão 
em reparo. Nota-se que não utilizam nenhum software que disponibiliza status dos processos 
para as peças estão passando por alguma etapa dentro da assistência técnica. Desta forma, 
este processo é feito a partir de ligações no telefone comercial, ou por mensagens no 
WhatsApp Business, ou indo pessoalmente no local para maiores informações, como pode 
ser visto na figura 7. 

 
Figura 7 – Se o cliente quiser saber mais sobre o status de conserto de suas peças. 
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Fonte: elaborado pelos autores. 
 

No terceiro questionamento levantado, foi observado que a prestadora de serviços 
técnicos não utiliza o Kanban em seu dia a dia, porém estão dispostos a começar utilizar, 
para conseguir acompanhar e organizar suas tarefas, conforme figura 8. 

 
Figura 8 – Você utiliza o Kanban para gerenciar suas tarefas? 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
No questionamento feito na figura 9, percebe-se que o dono da assistência técnica está um 
pouco resistente, mas parece ceder ao apontamento levantado pelo grupo. 
 
Figura 9 – Você sabendo melhor sobre o que é Lean Manufacturing e seus benefícios, gostaria de começar a 

implementar ele no dia a dia do seu negócio? 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
 

Outro ponto analisado foi o nível de satisfação quando o assunto é a organização, 
sendo que, neste ponto, o dono da assistência está insatisfeito com a organização atual de 
seu empreendimento, como mostra a figura 10. 
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Figura 10 – Na sua opinião qual o nível de satisfação quando o assunto é a organização do seu 
empreendimento? 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.4 Formulário para avaliação do StatusUp 

 
Após o grupo finalizar a apresentação foi solicitado que o dono da assistência 

respondesse um questionário dando o seu feedback.  
 

 Figura 11 – Formulário para avaliação da apresentação dos integrantes do grupo e avaliação do sistema 
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Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Após um bom feedback, chega-se à pergunta final e mais importante, como mostra a 
figura 12.  

 
Figura 12 – Você implementaria o StatusUp em sua assistência técnica? 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
O formulário de avaliação foi utilizado para dimensionar a atuação do grupo e o nível 

de satisfação do dono da assistência técnica perante o sistema apresentado. Além disso, o 
último questionamento foi referente à possível implementação do StatusUp dentro do 
ambiente da assistência e, como a resposta foi sim, isso demonstra que todos os esforços dos 
membros do grupo foram recompensados.  
 
5 CONCLUSÕES 

Conclui-se que, com o gerenciamento sendo feito através do software StatusUp, o 
empreendedor tem muito a ganhar e a acrescentar ao seu negócio, pois a comunicação será 
assertiva com o cliente e o mesmo terá uma experiência nova, sendo mais interativa e 
autoexplicativa. O cliente poderá obter status dos seus produtos a qualquer momento, com 
um simples código de OS, e não será necessário entrar em contato com os clientes nem 
receber chamadas telefônicas a todo momento para dar feedbacks, o que significa economia 
de tempo. Com o sistema funcionando perfeitamente, tanto o cliente quanto o empreendedor 
ganham tempo e praticidade no dia a dia, pois o processo da assistência técnica de pequeno 
porte passa a ser muito mais ágil. 
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