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1.CARACTERÍSTICA DA EMPRESA     

 

 ESPORTE CLUBE VITÓRIA   

 

Sobre o Esporte Clube Vitória:  

 

O Esporte Clube Vitória (conhecido como Vitória e cujo acrônimo é ECV) é um clube 

multiesportivo brasileiro, sediado na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Foi fundado em 13 de 

maio de 1899 com o nome de Club de Cricket Victoria, mudado para Sport Club Victoria, em 1902, e, 

finalmente, para o atual nome em 1946. Suas cores são o vermelho e o preto, seu mascote é o Leão. 

 

No total, o Vitória possui atualmente 29 títulos baianos, sendo o último deles conquistado na edição de 2017. 

Destacam-se também as campanhas do "Leão da Barra" nos Brasileirões de 1993 e 1999, competições em 

que terminou em 2° e 3° colocado, respectivamente, e nas edições da Copa do Brasil de 2004 e 2010, onde foi 

quarto colocado e vice-campeão, respectivamente, tornando-se o único clube do estado a avançar às 

semifinais e chegar à final deste torneio. É importante destacar também que todas estas campanhas ocorreram 

após a construção do Barradão, evidenciando a importância do estádio na história recente do clube. 

2.CASE DE SUCESSO  

2.1. DESAFIO 

A Lebrun foi contratada para apresentar e implementar solução digital on-line mobile com objetivo de através 

do smatphone realizar pesquisa de satisfação (Enquete) junto a um grupo seleto de torcedores associados aos 

Esporte Clube Vitória durante o jogo Vitória x Vasco da Gama do Rio de Janeiro realizado no dia 16/03/2017 

com os seguintes objetivos:  

 Qual a sua avaliação para a atuação do Vitória hoje ? 

 Qual foi o melhor jogador do Vitória, em campo hoje ? 

 Qual a avaliação que você faz para a atual gestão ? 

 

 

2.2. NECESSIDADE 

 Ouvir opinião do seus torcedores e associadas  

 Reduzir o tempo de resposta das enquetes através da pesquisa de satisfação on-line mobile  

 Pesquisa de satisfação (Enquete) automatizada  

 Corrigir e aprimorar os serviços do clube    

 Mensuração e monitoração das pesquisas em tempo real através dos gráficos e relatórios  

 Implementar as melhores praticas  

 Contribuir para prestação dos serviços com excelência da nova diretoria    

 Aumentar o índice de satisfação dos torcedores associados 

 Participação ativa dos torcedores associados na melhoria e desenvolvimento do Esporte Clube Vitória  
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2.3. SOLUÇÃO 

A Lebrun Inteligência Estratégica apresentou solução para criar questionários e pesquisas automatizadas, 

personalizadas para os produtos e serviços de forma simples, rápida, on-line, mobile (envio via smartphone), 

e com conteúdo multimídia.  

 

2.4. IMPLEMENTAÇÃO 

A Lebrun implementou solução para criar questionários e pesquisas personalizadas para os produtos e 

serviços de forma simples, rápida, on-line, mobile (envio via smartphone), e com conteúdo multimídia com 

mecanismo de disparo automático exclusivo aos smatphones dos torcedores associados.  

 

 

2.5. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO  

  

 Realização de Pesquisa de Satisfação on-line Mobile do jogo Vitória x Vasco da Gama realizado em 

16/03/2017; 

 Redução do custo de 90% de h/h na elaboração, aplicação, tabulação e geração dos gráficos e 

relatórios resultado das pesquisas de satisfação do evento desportivo;  

 Redução do custo de 90% de h/h na elaboração, aplicação, tabulação e geração dos gráficos e 

relatórios resultado das pesquisas de satisfação do evento desportivo;  

  Monitoração e mensuração on-line das pesquisas através da plataforma digital;  

 Incentivar seu torcedor associado a responder as pesquisas com sorteio de camisa autografada.  

 Envio de elogios e sugestões de melhoria e aprimoramento, os torcedores participando ativamente do 

desenvolvimento do Esporte Clube Vitória;  

 Produtos e serviços com foco nas necessidades dos torcedores associados;  

 Aumento da relação de confiança entre o Esporte Clube Vitória e seus torcedores associados;     

 Aumento de competividade no mercado.  
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RESULTADOS DA PESQUISA ( ENQUETE)  - JOGO VITÓRIA X VASGO DA GAMA – EM 16/03/2017 
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1.CARACTERÍSTICA DA EMPRESA     

 

 EMPRESA DE TURISMO, EVENTOS E CAPACITAÇÃO 

 

Sobre a Qualitê Eventos:  

 

Empresa inovadora e ao longo dos anos, adquiriu experiência na organização e realização de congressos, 

reuniões, incentivos, grupos de turismo sociais e corporativos.  

Proporcionando projetos sob medida alinhados às necessidades de nossos clientes, agindo com 

responsabilidade e ética. Dispomos de equipes bilíngues.  

2.CASE DE SUCESSO  

2.1. DESAFIO 

A Lebrun foi contratada para apresentar e implementar solução digital com objetivo de transformação e 

automatizar processo responsável pela realização das pesquisas de satisfação que a Qualitê aplicava aos seus 

clientes durante e após os eventos e aos seus alunos após conclusão dos treinamentos, palestras, cursos e 

oficinas  

 

2.2. NECESSIDADE 

 Reduzir o tempo de resposta das pesquisas de satisfação 

 Pesquisa de satisfação automatizada  

 Corrigir os eventos e treinamentos em tempo real a luz das respostas dos clientes e alunos  

 Mensuração e monitoração das pesquisas em tempo real através dos gráficos e relatórios  

 Implementar as melhores praticas  

 Contribuir para prestação dos serviços com excelência    

 Aumentar o índice de satisfação dos cliente em 100%  

 Os clientes e alunos participarem ativamente no desenvolvimento da Qualitê   

 Encantar os clientes e alunos    

 

 

2.3. SOLUÇÃO 

A Lebrun Inteligência Estratégica apresentou solução para criar questionários e pesquisas automatizadas, 

personalizadas para os produtos e serviços de forma simples, rápida, on-line, mobile (envio via smartphone), 

e com conteúdo multimídia.  

 

2.4. IMPLEMENTAÇÃO 

Através de uma parceria inédita, a Lebrun implementou solução para criar questionários e pesquisas 

personalizadas para os produtos e serviços de forma simples, rápida, on-line, mobile (envio via smartphone), 

e com conteúdo multimídia com mecanismo de disparo automático exclusivo aos smatphones dos clientes e 

alunos da Qualitê  
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2.5. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO  

  

 Realização de Pesquisa de Satisfação on-line MOBILE de todos os treinamentos e eventos realizados 

pela Qualite e Eventos; 

 Redução do custo de 90% de h/h na elaboração, aplicação, tabulação e geração dos gráficos e 

relatórios resultado das pesquisas de satisfação dos treinamentos;  

 Redução do custo de 90% de h/h na elaboração, aplicação, tabulação e geração dos gráficos e 

relatórios resultado das pesquisas de satisfação dos eventos;  

  Monitoração e mensuração on-line das pesquisas através da plataforma digital;  

 Pesquisa de Satisfação do Evento de Réveillon 2018 promovido pela QUALITE EVENTOS com 

muitos elogios e confirmação de participação do Réveillon 2019;    

 Incentivar seu cliente a responder as pesquisas enviando cupons de descontos únicos gerados 

automaticamente pela plataforma;    

 Envio de elogios e sugestões de melhoria e aprimoramento, os clientes e alunos participando; 

ativamente do desenvolvimento da Qualitê;  

 Produtos e serviços com foco nas necessidades dos clientes;  

 Aumento da relação de confiança entre a Qualitê e seus alunos e clientes;   

 Aumento de competividade no mercado.  
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1.CARACTERÍSTICA DA EMPRESA     

 

 A Neves Design Móveis Planejados - Empresa especializada em transformar sonhos em realidade 

A Neves Design é uma empresa com mais de 10 anos de funcionamento e especializada em Projetar  

e Produzimos cozinhas, dormitórios, home theater, banheiros, closet, áreas de serviço, áreas gourmet, 

home offices, ambientes corporativo e outros. Com excelente acabamento e desenvolvidos 

especialmente para satisfazer aos que buscam flexibilidade para planejar e estilo próprio, os ambientes 

e móveis feitos pela Neves Design garantem ao cliente um alto índice de satisfação. 

2.CASE DE SUCESSO  

2.1. DESAFIO 

Por uma questão estratégica, a Neves Design decidiu realizar pesquisa de satisfação com objetivo de ouvir 

seus clientes com relação ao atendimento, prazo de entrega, execução em conformidade com o escopo do 

projeto e indicação da Neves Design em busca da excelência na prestação de serviços.  

 

 

2.2. NECESSIDADE 

Aumentar o índice de satisfação dos clientes com objetivo de implementar as melhores praticas e 

atendimento de excelência.  

 

 

2.3. SOLUÇÃO 

Através de uma parceria inédita, a Lebrun desenvolveu uma pesquisa de satisfação exclusiva on-line mobile 

com um mecanismo de disparo automático inédito através do smartphone aos clientes do Neves Desing. 

 

 

2.4. IMPLEMENTAÇÃO 

A pesquisa começou no mês de Novembro de 2019, com as perguntas sendo enviado através do smatphone 

para base de dados dos clientes da Neves Design. Nas palavras de Fabio ( Diretor Neves Design) : “Nosso 

foco é utilizar as pesquisas da Lebrun como motivador e não como capataz. Quando recebemos cada um dos 

relatórios, o objetivo final é saber o que estamos fazendo para melhorar a experiência do nosso consumidor.” 
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2.5. RESULTADOS 

 

 ENVIADO PESQUISA DE SATIFAÇÃO ATRAVES DO SMATPHONE PARA 100 

CLIENTES DA NEVES DESIGN  

 97 PESQUISAS RESPONDIDAS 

 EXCELENTES RESULTADOS ( 85,7% EXCELENTE E 14,3% BOM) 

 ENVIO DE MUITOS ELOGIOS E SUGESTŌES DE MELHORIA, O CLINTE 

PARTICIPANDO ATIVAMENTE DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA 

RELAÇÃO DE CONFIANÇA   
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Característica do cliente:   
 

 
 
ABASE     
A Associação Bahiana de Supermercados (Abase) é uma entidade sem fins lucrativos que visa defender os direitos dos 
supermercadistas, proporcionar serviços e benefícios, além de criar oportunidades constantes para troca de 
informações. 
 
Os associados da Abase aumentam a sua representatividade no cenário nacional garantindo espaço em um mercado 
cada vez mais competitivo. A necessidade de informação e inovação no setor é suprida por um intenso programa de 
capacitação de recursos humanos das empresas associadas. Durante todo o ano, são oferecidos vários cursos e 
treinamentos, gratuitamente, ou por um valor simbólico. 
 
 A cada ano que passa, a Abase vem se modernizando, procurando novas fórmulas e parcerias que possibilitem uma 
maior abrangência de suas ações. 
 
 ABASE tem 30 funcionários e mais de 300 supermercados associados.  
 

Período de realização do trabalho alvo 
 
O projeto foi realizado no período de 01 a 25 de julho de 2017.  
 

Projeto:   Realização de 55 Pesquisas de Satisfação on line Mobile (Smatphone) junto aos expositores da  

                     SUPERBAHIA 2017 

 

Resultados obtidos:       
  
 

 RESULTADOS:  ENTREGA DOS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DETALHADOS DAS 55 PESQUISAS DE 
SATISFAÇÃO ON-LINE MOBILE 1 HORA ANTES DO ENCERRAMENTO DA SUPERBAHIA 2017. 
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Característica do cliente:   
 
 
 BIOESSÊNCIAIS/BIOEXTRATUS    
    
A Bio Essências-Bio Extratus tem o tratamento ideal para todos os tipos de beleza. Experimente nossos produtos e seja 
naturalmente bonita! 

 
Sobre a BIOESSÊNCIAS/BIOEXTRATUS:  
 

  
ONDE TUDO COMEÇOU 
A marca Bio Extratus foi idealizada por cabeleireiros amantes da natureza. 
A história da empresa teve início em 1989, num salão de beleza em Belo Horizonte, quando os proprietários buscavam uma linha 
de cosméticos diferenciada, com qualidade e preço acessível. Aliando conhecimento e experiência, os antigos proprietários do 
salão e atuais proprietários da Bio Extratus iniciaram uma produção artesanal de cosméticos ricos em ativos naturais. 

Em 1991 nasceu a marca Extratus – Produtos Naturais, pioneira na utilização do óleo de tutano em cosméticos capilares. 

 
A PRIMEIRA VEZ A GENTE NUNCA ESQUEÇE 
“Em novembro de 1991, apostando na inovação e qualidade dos produtos, dois de nossos distribuidores atuais fizeram a 
encomenda do primeiro lote de produtos para distribuição no mercado de Campinas e São José dos Campos. Os produtos fizeram 
sucesso e foi assim que iniciou o nosso sistema de distribuição”. 
 
 A Bio Extratus está presente em todo território nacional desde o início da década 90, com uma linha que cresce e se diversifica a 
cada ano.  
 
NOSSA RECEITA DE SUCESSO 
“Os nossos preciosos ingredientes são as pessoas que compõem a nossa empresa, funcionários, distribuidores e clientes. A 
relação honesta, bem sucedida e prazerosa que se estabeleceu entre a empresa e todos que a cercam e torna a Bio Extratus uma 
marca sólida, que continua sonhando e ousando para atingir as suas metas, com um enorme compromisso social e respeito ao 
meio-ambiente.” 
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Foram implementadas varias pesquisas de satisfação:  

 

1.Benefícios da pesquisa de satisfação 

Quantas vezes você se esforçou por um propósito, mas os resultados não corresponderam às suas 

expectativas? Se você é empreendedor ou possui qualquer cargo de liderança, aposto que fez isso tantas 

vezes, que nem consegue contar neste momento. 

A verdade é que todos nós precisamos de alguém “de fora”, que nos aponte nossos acertos e nos diga onde 

podemos melhorar. Bom, é exatamente isso que uma pesquisa de satisfação faz. 

Continue acompanhando nosso post e saiba os inúmeros benefícios deste método! 

1.1 Fideliza clientes 

Quando faz pequenas ações como enviar uma pesquisa de satisfação, você mostra às pessoas que se importa 

com elas. E, acredite: esse gesto é a peça-chave para a fidelização de clientes. 

1.2. Cria oportunidades de negócio 

Outro benefício da pesquisa está relacionado às grandes oportunidades de negócio que ela cria. Isso porque, 

ao responder um simples questionário, o seu cliente pode apontar melhorias que sequer passaram pela sua 

cabeça. 

1.3. Aponta problemas sérios 

Além de identificar pontos de melhoria, as pesquisas de satisfação também apontam aqueles problemas mais 

sérios, que precisam ser resolvidos com urgência. 

Aqui, é importante ressaltar que alguns problemas podem te custar dezenas de clientes. Por isso, quando 

algum deles disser que algo está errado, dê a devida atenção e resolva o quanto antes, ok? 

1.4. Alinha expectativas 

A pesquisa de satisfação também é capaz de alinhar as expectativas entre as duas partes. De forma geral, este 

método te ajuda a entender se você está entregando o que o seu cliente espera. 

E, caso a sua empresa ainda não esteja fazendo isso, essa é a oportunidade perfeita para virar o jogo!  

 

1.5. Economiza tempo 

Se uma simples pesquisa faz com que você corrija erros, realize melhorias e ainda alinhe as expectativas com 

os clientes, é natural que ela também economize (e muito) o seu tempo. 

Isso significa que você não perderá dias tentando adivinhar o que o seu cliente precisa, do que ele não gosta e 

onde o seu produto/serviço pode melhorar. Todas essas informações serão entregues de mão beijada para a 

sua empresa. 
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2.Principais Resultados e Indicadores Apresentados   

 No dia 20 de dezembro, a Lebrun apresentou os resultados da pesquisa de satisfação 2017 aos 

colaboradores do Bio Extratus, em Salvador. 

 A Pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2017.      

 Realização de Pesquisa de Satisfação on-line MOBILE em todos os eventos realizados e promovidos 

pela BIOESSENCIAS/BIOEXTRATUS e seus parceiros com vários elogios dos seus clientes.   

 Os assuntos tratados na enquete abrangem a administração da Bio Extratus, a comunicação 

institucional, o atendimento, tempo de atendimento, qualidade dos produtos e serviços, além de traçar 

um perfil econômico dos participantes. 

 Nesta última edição, de modo geral, houve um aumento do Grau de Concordância, ou seja, na soma 

dos resultados Ótimo e Bom. 
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Característica do cliente:   

Missão 

Formar profissionais de nível superior nas diferentes áreas do conhecimento, comprometidos com o 
desenvolvimento científico e tecnológico de acordo com as exigências regionais e nacionais, bem como a formação 
humanística, ética, crítico-científica e cultural dos cidadãos, aptos à convivência harmônica na sociedade e à 
promoção do bem comum e da justiça social. 

Com atuação de destaque entre as Instituições de Ensino Superior particular do Estado e um projeto pedagógico 
inovador voltado para a interdisciplinaridade e o empreendedorismo, a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) 
desde o início de suas atividades, no ano 2000, oferta uma formação de qualidade atuando em cinco unidades de 
ensino presencial nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna.  

 REDE FTC tem 500 funcionários e mais de 10 mil alunos.  
 

O Projeto (Case de Sucesso)  
 
O projeto foi realizado no período de 04 de setembro de 2017 a 08 de outubro de 2017.    
 
Em setembro de 2017 a empresa LEBRUN foi selecionada pela REDE FTC (grupo formado pela Faculdade de 
Tecnologia e ciências - FTC, colégio DOM e centro de idiomas Think), para planejar, desenvolver, implantar e realizar 
todas as campanhas de pesquisa de satisfação on-line mobile dos visitantes da Comunidade do Conhecimento (tenda 
com área de 1200m2), evento foi realizado no período de 22/09/2017 a 08/10/2017 no Salvador Shopping. Iniciamos 
o projeto realizando diagnóstico dos processos ligados direto ou indiretamente ao evento (divulgação, pesquisas, 
comercialização e agendamento das palestras, captação, criação e arte, base de dados de Mailing, integração das soluções 
digitais, distribuição e logística).  Após conclusão do diagnóstico realizamos um planejamento alinhado com os objetivos da 
diretoria da empresa, entendemos a realidade da empresa, metas a serem cumpridas pela equipe de marketing e o ticket 
médio esperado de vendas e público alvo. Dessa forma, o planejamento passou a contribuir diretamente para o sucesso do 
evento em número e nível de santificação dos visitantes. 
 
 

Resultados obtidos com a intervenção:     
 

 As pesquisas de satisfação on-line realizadas em tempo real foram fundamentais para eventuais ajustes e 

manutenção da qualidade e nível de satisfação dos visitantes durante o período do evento (22/09/17 a 

08/10/17).   

 Processamento e geração dos relatórios e gráficos dos resultados em tempo real.   

  
  

 

 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/
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