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RESUMO
O presente trabalho é um estudo de caso sobre a qualidade nos serviços prestados
no setor de pós vendas, tendo como objetivo conhecer os fatores determinantes dos
serviços oferecidos do setor na empresa Autovia Fiat que atua em Palmas –TO,foi
possível identificar através do objetivo geral os principais fatores que interferem na
qualidade dos serviços e na motivação dos trabalhadores no ambiente de trabalho.
Para obtenção dos resultados foram aplicados questionários aos clientes,
colaboradores e gestor do setor de pós vendas. Onde através dos dados
pesquisados e tabulados foram possíveis chegar ao resultado desejado e através
destes resultados aplicar modelos de melhoria para a empresa. Para a realização
deste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica ,exploratória e descritiva, na coleta
de dados foram utilizados aplicação de questionários e observação, aplicada aos
clientes e colaboradores. Na análise e apresentação dos resultados foram utilizados
gráficos, com o objetivo de analisar o nível da qualidade nos serviços e identificar os
fatores que mais interfere na qualidade no setor de pós vendas. Os resultados
apresentam informações que possibilitam atender o processo de desenvolvimento
do serviço no setor, focando nos pontos que mais interfere na prestação do serviço,
no atendimento ao cliente e na realização pessoal dos colaboradores.

Palavras – chaves: Qualidade, Serviço, Satisfação

SANTOS, Kalliany de Castro Macedo. ANALYSIS OF QUALITY IN THE SERVICES
OFFERED IN THE SECTOR OF POST SALES.CASE: AUTOVIA FIAT-PALMAS /
TO.Monografia (Administration), Faculdade ITOP, Palmas, 2018.
ABSTRACT
The present work is the

a case study on the quality of the services provided in the

after sales sector, aiming to know the determinants of the services offered by the
sector in the company Autovia Fiat that operates in Palmas -TO, it was possible to
identify through the general objective the main factors that interfere in the quality of
the services and the motivation of the workers in the work environment. To obtain the
results, questionnaires were applied to clients, employees and managers of the after
sales sector. Where through the researched and tabulated data it was possible to
reach the desired result and through these results to apply improvement models for
the company. For the accomplishment of this study the bibliographical research,
exploratory and descriptive was used, in the collection of data were used application
of questionnaires and observation, applied to the clients and collaborators. In the
analysis and presentation of the results, graphs were used, with the objective of
analyzing the quality level in the services and identifying the factors that most
interferes the quality in the post sales sector. The results present information that
makes it possible to attend to the service development process in the sector,
focusing on the points that most interfere in service delivery, customer service and
personal fulfillment of the contributors.

Key words: Quality, Service, Satisfaction
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1.

INTRODUÇÃO
A satisfação de um cliente não está relacionado apenas ao produto em si,

mas ao pacote de serviços e facilidades que o acompanha.
Uma vez alinhado o entendimento conceitual sobre serviço, podemos definir a
qualidade em serviços como o grau em que as expectativas dos clientes são
atendidas, por meio de mecanismos que favoreçam a identificação de suas
necessidades e possibilitem a percepção sobre o serviço prestado.
A definição e implantação de um modelo de gestão de qualidade em serviços
deve ser cuidadosamente planejada e controlada, já que as necessidades variam de
cliente para cliente e o grau de percepção e satisfação pode ser facilmente
influenciado por qualquer fator que contrarie uma expectativa inicial.
Segundo,Gronroos,Christian (2009,pg.64).
Serviços que são uma série de processos cuja produção e consumo não
podem ser separados, e nos quais muitas vezes o cliente participa do
processo de produção, seguramente serão percebidos como extremamente
complexos.

Podemos compreender que o foco principal de uma gestão de Qualidade é o
consumidor, de acordo com o mesmo autor, para desenvolver modelos de
gerenciamento e marketing de serviços, é importante entender como os clientes
estão procurando e o que avaliam.
Segundo KOTLER(2000 p.58) “ A qualidade também depende dos produtos e
serviços. O que exatamente significa qualidade? Vários especialistas a define como
adequada para o uso.
Entende-se que essa totalidade dos atributos que compõem a satisfação do
cliente está ligado desde o atendimento até o fechamento do negócio, onde o
negócio pode ser finalizado com um produto de qualidade ou um serviço
satisfatório. Não basta realizar um serviço, é preciso desenvolver um serviço de
qualidade buscando a fidelização do cliente. O cliente é o foco principal da
empresa, é ele quem vai dar vida e inspiração para o desenvolvimento do
empreendimento. Para isso é preciso conquistá-lo, oferecendo sempre um trabalho
sério, e serviços de qualidade para que o cliente não se sinta decepcionado com a
empresa e possa virar um cliente fiel, e assim poder falar bem da empresa e
sempre poder está conquistando novos clientes através daquele primeiro que ficou
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satisfeito com o atendimento e serviço e abriu a boca para falar bem da empresa
para outros.
Este trabalho propõe contribuir com estratégias organizacionais relacionadas
a Qualidade nos serviços prestados. Conforme o exposto, o objetivo é descrever o
contexto de acordo com o problema da pesquisa, que focalizou na seguinte
questão: Qual o nível de satisfação dos clientes com relação aos serviços prestados
no setor de pós vendas ?
Diante do problema em questão a pesquisa cientifica teve como objetivo
geral analisar a qualidade dos serviços prestados no setor de pós vendas na
empresa Autovia Fiat na cidade de Palmas –To
E como objetivos específicos, ressaltamos:


Identificar o grau de satisfação dos clientes, com relação aos serviços

de

pós vendas.


Analisar de acordo com os clientes a qualidade dos serviços prestados pelo
setor.



Tabular os dados coletados na pesquisa com os clientes e identificar o nível
de satisfação.
Para o desenvolvimento do presente trabalho as técnicas utilizadas foram de

fontes primárias, ou seja uma pesquisa de campo, realizada através de
questionários aplicado aos clientes da empresa, com questões de múltipla
escolha.Com o objetivo de obter informações sobre o tema proposto e coletar dados
para o resultado da pesquisa.
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2.

HISTÓRICO DA EMPRESA
A empresa ( figura 1) iniciou suas atividades em Palmas , a Capital mais nova

e prospera do Brasil em Setembro de 1996. O trabalho da Autovia a colocou a frente
no mercado de comercialização de veículos 0km no estado. Em fevereiro de 2007 é
inaugurada mais uma loja Autovia FIAT, desta vez na cidade de Gurupi, um dos
principais polos comercial e econômico do Tocantins, localizado na região norte em
Julho de 2012.
A concessionária também oferece os serviços de pós vendas, localizado no
mesmo prédio, conta com profissionais qualificados e peças genuínas direto da
fábrica. Atualmente o prédio da concessionária passou por uma grande reforma para
melhor atender o cliente, as modificações ainda continuam, os gestores estão
trabalhando para oferecer ao cliente conforto e qualidade nos serviços aos clientes
na hora de realizar suas revisões em seus veículos.
Atualmente o setor de pós vendas é composto por 33 funcionários.

Figura 1 : Concessionária Autovia Fiat – Setor pós vendas

Fonte: Pesquisa campo - Palmas – TO. Abril/ 2018.
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CNPJ: 01.411.908/0001-50
RAZÃO SOCIAL: Autovia veículos peças e serviços LTDA.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Vendas de veículos
NATUREZA JURIDICA: Sociedade empresarial limitada.
ENDEREÇO: Quadra 101 norte, Conj. 02 lote 03, plano diretor norte.
CIDADE: Palmas – TO.
DATA DE ABERTURA: 04/10/1996..

2.1

Organograma

O organograma é um gráfico que representa uma estrutura formal,
apresentando os diversos setores, suas posições e respectivas interdependências,
via hierárquica, itinerário de comunicação, vinculação e subordinação de uma
empresa ou organização.
Portanto organograma é uma espécie de diagrama utilizada nas organizações
pequena, média ou grande porte para representar as suas relações hierárquicas
cargos e as posições ocupadas.
De modo geral, a definição encontrada na literatura voltada para a
administração descreve o organograma como sendo a representação gráfica dos
cargos e das relações hierárquicas travadas no ambiente organizacional.
Segundo CHIAVENATO (2001, p. 251) “Organograma é o gráfico que
representa estrutura formal da empresa”.
O Organograma é representado nas formas ou tipos abaixo:
Vertical ( ou clássico) – Mais usado para representar claramente a hierarquia na
empresa.
Circular ( ou radial) – Sem preocupação em representar a hierarquia, busca ressaltar
o trabalho em grupo.
Horizontal – Que mesmo tendo como base a hierarquização da empresa, procura
amenizar os seus efeitos, permitindo uma relação próxima da informalidade.
Funcional – Parecido com o organograma vertical, ele enfoca as relações funcionais
da organização, e não a hierarquização.
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Matricial – Que tem como características principal a representação dos grupos de
trabalho por projetos que podem ser temporários.
Figura 2 : Organograma

Gerente pós
vendas
Chefe de
Oficina
Recepção

Call Center

Estoque

Oficina

Lava Jato

Fonte: Dados da pesquisa (Abril/2018)

2.1.1 Atribuições de cargos e funções

Gerente de Pós vendas–Responsável pelo gerenciamento do setor.
Chefe de Oficina – Responsável por todos os mecânicos e organização da oficina.
Recepção –Composto por estagiários ,recepcionista e Consultor técnico
Call Center - Pessoal responsável pela pesquisa de satisfação do cliente.
Estoque – Composto por vendedores que são responsáveis pela venda interna e
externa de peças e acessórios e estoquistas que tem como responsabilidade a
organização do estoque.
Oficina – Os mecânicos tem como responsabilidade executar o serviço autorizado
no veículo do cliente.
Lava – Jato – Responsável pela lavagem e higienização do veículo do cliente.
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3.

REFERENCIAL TEORICO

3.1

Administração

Segundo MAXIMIANO (2008), a administração é que faz com que as
organizações sejam capazes de utilizar corretamente seus recursos e atingir seus
objetivos.
A administração tem como base o processo de planejar, organizar, dirigir e
controlar os recursos necessários para o alcance de determinados objetivos.
Historicamente, a Administração é abordada como um conjunto de funções, uma
série de papéis e aplicação de habilidades especificas. Todas elas estão
relacionadas ao comportamento do administrador e são dependentes uma das
outras.
Teoricamente, como vimos desde o início de nosso curso, elas fundamentam
o exercício de nossa função, mas é necessário que observamos bem o contexto das
organizações, pois esses papéis têm se transformado nos últimos tempos.
Para que a organização alcance seus objetivos determinados é importante
que os administradores desenvolvam

as funções básicas da administração:

Planejamento, organização, direção e controle.
Escola da Tomada de Decisão – Administração é, simplesmente, o processo
de tomada de decisão e o controle sobre as ações dos indivíduos, para o expresso
propósito de alcance de metas pré-determinada (DRUKER citado por SILVA,2001).
Segundo LACOMBE (2004),a administração é o conjunto de princípios,
normas ,decisões e ações visando aproveitar da melhor forma as circunstancias
externas, de modo a utilizar o mais eficiente possível os recursos que dispõe a
organização(pessoas, maquinas, materiais, informações e capital),para fazê-la
sobreviver e progredir.
Em qualquer organização ,procurar-se alcançar seus objetivos através dos
princípios básicos da administração, visando assim desempenhar suas funções de
maneira correta e almejar os resultados desejados.
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Segundo WAGNER E HOLLENBECK (2012) assinalam que “Todos os
negócios dependem da competência de seus gestores. Assim, é importante saber o
que faz um administrador e como as práticas contemporâneas se desenvolvem”.
Na administração, os princípios ajudam o gestor a pensar e agir sobre um
determinado

problema,

sobre

uma

determinação

questão.

Portanto

todo

conhecimento que se adquiri é de suma importância para que assim as atividades
possam ser desenvolvidas de maneira eficaz.
3.2

Marketing

Segundo KOTLER E KELLER (2006) o marketing envolve a identificação e a
satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo definido de uma maneira
simplista pelo autor, como uma forma de suprir necessidades lucrativamente.
Marketing é um processo tanto administrativo quanto social pelo qual as pessoas
obtêm o que desejam e necessitam através da geração de desejo, oferta e troca de
produtos de valor.
Ao longo dos anos, o marketing evoluiu, passando por três fases, às quais
chamamos de Marketing 1.0, 2.0 e 3.0. Muitos profissionais de marketing de hoje
continuam praticando Marketing 1.0, alguns praticam o Marketing 2.0 e outros ainda
estão entrando na terceira fase, o Marketing 3.0. As maiores oportunidades se
abrirão aos profissionais que praticam o Marketing 3.0.
Há muito tempo, durante a era industrial – quando a principal tecnologia
relacionava-se a equipamentos industriais –, o marketing dizia respeito a vender os
produtos da fábrica a todos que quisessem comprá-los. Os produtos eram
relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado de massa. O objetivo era
padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao máximo os custos de produção,
para que essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo e ser adquiridas por
um número maior de compradores.
O Modelo T, de Henry Ford, resumia essa estratégia. Disse Ford: “O carro
pode ser de qualquer cor, desde que seja preto.” Era a fase do Marketing 1.0, ou a
era do marketing centrado no produto. O Marketing 2.0 surgiu na atual era da
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informação – cujo núcleo é a tecnologia da informação. A tarefa do marketing já não
é mais tão simples.
Segundo Christian Gronroos (2009 , p. 231) Marketing é um fenômeno que
pode ser abordado de diversos modos. Muito frequentemente ele é considerado
apenas um conjunto de ferramentas e técnicas.
Os consumidores de hoje são bem informados e podem facilmente comparar
várias ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto é definido pelo cliente.
As preferências dos consumidores são muito variadas.
O profissional de marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um
produto superior para um mercado-alvo específico.
O quadro1 resume a comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 de uma perspectiva
mais geral.
Quadro1 Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0

Marketing 1.0

Marketing 2.0

Marketing 3.0

Marketing centrado

Marketing voltada

Marketing voltada

no produto

para o

para os valores

consumidor
Objetivo

Vender produtos

Satisfazer e reter
os consumidores

Fazer do mundo
um lugar melhor

Forças propulsorias

Revolução industrial

Tecnologia da
informação

Nova onda da
tecnologia

Como as empresas
veem o mercado.

Compradores de
massa com
necessidades físicas

Consumidores
inteligentes
dotados de
coração e mente

Ser humano
pleno, com
coração, mente e
espírito

Conceito de
Marketing
Diretrizes de
Marketing da
empresa.
Proposição de valor

Desenvolvimento de
produto
Especificação do
produto

Diferenciação

Valores

Posicionamento
do produto e da
empresa
Funcional e
emocional

Interação com
consumidores

Transação do tipo
um-pra-um

Missão ,visão, e
valores da
empresa
Funcional
emocional e
espiritual
Colaboração umpara-muitos

Funcional

Relacionamento
um-pra-um
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3.2.1 Os quatro P’s do Marketing

Também conhecido como Marketing Mix ou Composto de Marketing, este são
as variáveis que ditarão e influenciarão na maneira como suas estratégias devem
ser montadas e também atuaram na forma como o mercado responde às suas
investidas.
Os 4Ps também podem ser considerados a base de uma estratégia de
marketing e quando andam em conjunto garantem o sucesso e conquista do públicoalvo. Uma empresa deve analisá-los inicialmente em separado, para então trabalhar
seus resultados em conjunto.
Figura 3 : Quatro P’s do Marketing



Produto: Está relacionado à identificação e a elaboração das características
dos serviços com ênfase nos benefícios e nas vantagens e relevantes ao
atendimento das necessidades do mercado ,agregando valor aos cliente.



Preço: Engloba a mensuração dos esforços da equipe, assim como o tempo
necessário para a execução dos serviços, a complexidade de cada cliente.
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Também é importante avaliar todos os custos e despesas geradas na
prestação do serviço.


Praça(momento e lugar): São os processos de distribuição(canais).No
entanto, para o segmento de serviços, este tópico se traduz como momento e
lugar. Envolve a forma de entrega dos serviços, desde prazos até meios de
execução.



Promoção(comunicação integrada): Está relacionada ás estratégias de
comunicação e divulgação dos serviços, como forma de mostrar ao público
alvo os diferenciais e benefícios dos serviços. Mostrar a credibilidade da
empresa e a competência técnica é uma das melhores maneiras de promover
um serviço, obtendo vantagens competitiva.

3.2.2 Marketing de Relacionamento

De acordo com CROCCO (2006), o conceito de marketing de relacionamento
envolve o desenvolvimento dos relacionamentos entre uma empresa e sua clientela,
a qualidade para conseguir a satisfação total, e a lealdade em longo prazo.
Por isso, a necessidade de conquistar, e principalmente, manter clientes leais
está transformando o relacionamento de empresas e instituições, e impulsionando o
desenvolvimento de uma área do marketing, o Marketing de Relacionamento.
O objetivo do marketing de relacionamento não é mais vender para o maior
número de clientes, e sim vender mais quantidade para cada cliente atual. O que se
busca não é a participação de mercado, e sim a participação no cliente. São
empresas focadas em maior número de clientes, voltadas para atender a essas
necessidades padrão de forma uniformizada. Já empresas que buscam participação
no cliente buscam identificar o maior número possível de necessidades em cada
cliente.
Assim, o marketing de relacionamento deve buscar o conhecimento íntimo
das necessidades dos clientes para estimular a recompra e a compra de outros
produtos da empresa. ( PEPPERS: ROGERS, 2001, p.22)
O marketing de relacionamento de relacionamento de acordo com Kotler
(2005,P.155),”(...) é a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver
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relacionamentos lucrativos com eles”. Percebe-se então, que se trata de uma
estratégia que está associada a palavras com qualidade, confiança, parceria,
compromisso, conquistas, e satisfação.
De acordo com as argumentações acima podemos compreender que o
marketing de relacionamento tem uma importância fundamental dentro de uma
organização, caso seja desenvolvida da maneira correta trará grandes benefícios
para a empresa. O diferencial é prestar serviços de qualidade.
De acordo com Martins (2006, p. 80) o marketing de relacionamento
corresponde a:
[...] uma filosofia de administração empresarial baseada na
aceitação da orientação para o cliente e para o lucro, por parte
de toda a empresa, e no conhecimento de que se deseja
buscar novas formas de comunicação para estabelecer um
relacionamento profundo e duradouro para os cliente...

Madruga (2006) destaca que a visão de que a empresa deve buscar a
preferência do cliente por meio da satisfação de suas necessidades não é nova. O
que diferencia o marketing de relacionamento é o foco na continuidade da
negociação com os mesmo clientes – ou seja, retenção ao invés de conquista.
No marketing de relacionamento, as empresas buscam satisfazer as
necessidades de seus consumidores, ofertando produtos e/ou serviços de qualidade
e criando valor para os clientes, buscando fideliza-los.
Na visão de Brown (2001, p. 55), Como ponto de partida, uma organização
deve perceber que seu relacionamento com seus clientes deve evoluir assim como
um namoro. A fidelidade mútua e a confiança devem ser conquistadas gradual e
seletivamente. A empresa que constrói um relacionamento duradouro, ou noivado,
vence a batalha por clientes.
Quando uma organização se insere em um mercado, tem que ter consciência
de que a competição existe e precisa trabalhar para conquistar o seu lugar no
mercado. O autor acima faz relação quanto à necessidade de se conhecer o cliente,
trabalhar passo a passo. Como em um relacionamento, uma organização tem que
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passar confiança para o cliente; a partir desse ponto, é possível construir uma
relação duradoura
Um outro ponto que merece destaque é o relacionamento com o cliente onde
a empresa deve um dos maiores cuidados, a empresa que deseja manter-se no
mercado tem que prestar o seu atendimento da melhor maneira possível, para
que o mesmo possa ser satisfatório para o cliente, caso contrário todos os esforços
feitos poderá não adiantar muito.
3.3

Pós – vendas
Serviço no pós – venda é entendido como um elemento do “apoio ao cliente”

significando todas as atividades que asseguram que o produto está em perfeitas
condições para ser utilizado pelos clientes ao longo dos anos sem que haja algum
problema (ALPUIM Apud LOOMBA,2012)
Podemos compreende que o pós – venda é a etapa que se inicia quando se
realiza a venda de qualquer tipo de produto ou serviço. A maioria das empresa
focam na satisfação dos seus clientes e em sua fidelização e uma boa forma de
saber da satisfação do cliente quanto ao produto ou serviço adquirido é realizando
uma pesquisa de satisfação após o cliente ter feito a compra. Assim as empresas
conseguem manter uma boa relação pós –compra, garantindo que o consumidor
volte e se torne fidelizado.
Kotler e Armstrong (2007) deixam claro que esta é uma das principais formas
de uma empresa se diferenciar no mercado.
As empresas devem cuidar de seus clientes principalmente após o
fechamento do negócio, a partir desse cuidado pós – compra a relação entre a
empresa e o consumidor se torna algo de maior confiança pois o cliente se sente
feliz por não ter sido esquecido mesmo depois de já ter adquirido o que queria.
Já é comprovado que conquistar e encantar a fidelidade do cliente geram
novas oportunidades de negócios e ainda atraem clientes da concorrência.
Segundo Pimentel (2008), nem sempre é possível conseguir a satisfação do
cliente. Em ocasiões inevitáveis, os motivos mais frequentes de insatisfação são:
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Preço: Motivo muito comum de insatisfação, principalmente quando se
encontra o mesmo produto mais barato na concorrência.



A importância : Os clientes se esforçam para adquirir aquilo que é mais
importante. Quando diminui a importância eles deixam de comprar.



Credibilidade da empresa: A falta de credibilidade também influencia
negativamente.



A informação dos produtos e serviços: Falta de informação tem sido
uma causa constante de insatisfação dos clientes.

Quando a empresa não se preocupa com o cliente após o serviço realizado, o
cliente entende que a empresa não se preocupa em fidelizar o cliente e que aquele
mesmo cliente pode querer voltar e comprar novamente.
Do contrário, se o pós – venda for bem executado, o consumidor com certeza
vai se sentir feliz em ver que a empresa se importa com cliente mesmo depois da
compra, e isso faz com que o cliente volte novamente a comprar na mesma
empresa.
3.3.1 Agendamento

O processo de agendamento deve garantir o fluxo de loja por meio de ações
de relacionamento e prestações de serviços. Por meio da prospecção se antecipa a
necessidade do cliente para que seja convidado a vir realizar os seus serviços.
Este processo garante identificar mensalmente o universo de clientes cujas as
datas de venda os coloca na categoria de passiveis na realização das manutenções
periódicas e a análise do potencial de atendimento para estabelecer objetivos e
resultados.
Assim como o próprio cliente também pode ligar na concessionária e realizar
seu agendamento para o dia e horário que preferir.
O objetivo maior dessa parte do processo é assegurar o nível de satisfação
de clientes por meio da convivência do horário de atendimento e tempo de espera,
além de otimizar o aproveitamento da capacitação instalada da oficina e serviços.
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3.3.2 Recepção do Veículo

Nesta etapa o cliente é atendido na recepção ao chegar na concessionária, os
colaboradores devem transmitir ao cliente a percepção de exclusividade, atenção,
transparência, precisão técnica e cumprimento dos prazos, superando as
expectativas do cliente na realização do serviço.
Neste momento o cliente aproveita para tirar todas as dúvidas com relação ao
veículo, quanto a quilometragem que ele deve fazer a troca de óleo ou sobre a
primeira revisão com quantos quilômetros rodados deve fazer. E é só levando o
veículo para fazer revisão que o cliente vai poder conhecer o ambiente de pós
vendas.
3.3.3 Preparação do Atendimento

Para melhores resultados e aproveitamento da capacidade produtiva, é
preciso ter uma distribuição correta e coerente, planejando e controlando o cotidiano
da oficina garantindo o fluxo continuo do atendimento.
A medida que o cliente chega na recepção, o funcionário verifica no sistema
qual serviço o cliente veio executar e o encaminha para o consultor técnico ao qual
está agendado, onde o mesmo vai abrir O.S do veículo, fazer Checklist e levar o
veículo para dentro da oficina e fazer o serviço que deseja no veículo.
3.3.4 Execução do serviço
Nesta etapa do processo, deve-se atingir o aproveitamento da capacidade
instalada, planejando e controlando o cotidiano da oficina, garantindo o fluxo
contínuo do atendimento.
O chefe de Oficina deve assegurar que todos os serviços estão sendo
realizados da melhor maneira possível e no prazo determinado .É importante uma
supervisão para que o serviço seja executada de maneira correta, e também para
evitar erros e prejuízo.
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Quando o serviço é finalizado o chefe de oficina avisa o consultor técnico que
atendeu o cliente, o mesmo entra em contato com o cliente e avisa que o serviço já
foi concluído.
3.3.5 Entrega do Veículo

Ao finalizar de forma precisa e objetiva o reparo do veículo, a entrega do
veículo é uma etapa essencial para a fidelização do cliente, buscando sempre
maximizar as expectativas para garantir o relacionamento futuro com o cliente.
Este é um dos processos mais importantes, pois quando o cliente busca o
veículo ele vai poder analisar e dizer se gostou ou não do serviço realizado.
3.4

Call center

A Organização de atividade de Call Center é descrita por Venco (2009) como
pautada pelos moldes tayloristas de gestão. Possui como características
predominante, a utilização de tecnologias (telefone e computador), por meio das
quais é possível assegurar uma distribuição, teoricamente eficiente, das chamadas,
promovendo uma interação com o cliente em tempo real.
É um serviço oferecido pela empresa que tem como objetivo o atendimento
total ao cliente. É um canal de relacionamento que funciona como suporte técnico ou
qualquer outra atividade especializada para atender as necessidades do cliente.
3.4.1 Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação tornou- se uma ferramenta essencial para qualquer
negócio. Através desta pesquisa você vai poder medir a satisfação de seus clientes
quanto a sua empresa.
Essa é a última etapa realizada pelo setor de pós vendas. Onde a empresa
entra em contato com o cliente e pede para que o mesmo possa responder umas
perguntas rápidas sobre o atendimento e serviços oferecidos pela empresa.
Através desta pesquisa que a empresa vai saber a opinião do cliente quanto
ao serviço oferecido.
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3.4.2 CRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente

CRM é uma sigla inglês que significa Customer Relationship Management, ou
seja, Gestão de Relacionamento com o Cliente. É transformar as informações do dia
a dia da concessionária e clientes em eficiência de vendas.
O CRM é um programa desenvolvido para estabelecer e aperfeiçoar o
relacionamento entre sua concessionária e seus clientes, proporcionando ações
mais eficientes e, consequentemente, aumento das vendas.
Através deste programa a empresa consegue armazenar os dados dos
clientes e de seus veículos, e conhecendo melhor o cliente pode saber o tipo de
serviço, promoção ou campanha certa a oferecer.
3.5

Qualidade
Segundo Koontz (2009, p. 600). Os esforços para melhorar a qualidade

necessitam ser monitoradas de maneira contínua mediante a constante coleta de
dados, avaliação retorno e programas de aperfeiçoamento. A TQM (Total Qualty
management) Não é o esforço apenas uma vez, mas sim um projeto a longo prazo e
contínuo que precisa ser reconhecido, reforçado e recompensado.
Qualidade é um conceito com muitos significados. No contexto do estudo da
eficiência, a qualidade representa a coincidência entre o produto ou serviço e sua
qualidade planejada.
Se houver coincidência, há qualidade de conformidade, ou qualidade de
aceitação. Quanto mais alto o número de itens aproveitáveis em relação ao total de
itens produzidos, mais qualidade (e eficiência) o sistema tem.( MAXIMIANO, 2000,
p.118).
A qualidade está ligada ao conceito de “Fazer bem feito”. A partir do momento
que você decide vender um produto ou oferecer um serviço tem que ser algo que
motive o cliente a voltar e comprar novamente, ou seja oferecer um produto de
qualidade que possa satisfazer a vontade do consumidor.
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Robles (2003, p.78-79) : Os conceitos de qualidade e eficácia, produtividade e
eficiência possuem íntimo relacionamento entre si. Através da visão de cada um
deles, pode se inserir essa similitude.


Qualidade



Fazer certo pela primeira vez;



Satisfazer as necessidades do consumidor;



Superar as necessidades do cliente;



Cumprir os requisitos;



Eficácia



Os produtos/serviços devem ser úteis aos clientes;
A qualidade está agregada as características do produto e serviço oferecidos

e de uma forma geral é avaliado pelo cliente como uma das prioridades na aquisição
deste. Contudo para que o produto/serviço seja bem visto no mercado é necessário
que o mesmo seja desenvolvido da melhor forma possível para assim tornar o
cliente satisfeito com o produto adquirido.
3.6

Serviços

De acordo com Kotler e Armstrong (2007), os serviços são caracterizados por
quatro características principais: São intangíveis, inseparáveis, variáveis e
perecíveis.
A intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser vistos,
provados, sentidos ou cheirados antes da compra. Para reduzir a incerteza, os
compradores buscam “sinais” da qualidade dos serviços. Eles tiram conclusões a
respeito da qualidade com base nas instalações , no pessoal, no preço, nos
equipamentos e nas comunicações que podem ver. Por isso, cabe ao prestador de
serviços tornar os serviços tangíveis de uma ou várias maneiras e enviar os sinais
certos sobre a qualidade.
Inseparabilidade dos serviços significa que eles não podem ser separados de
seus fornecedores, sejam eles pessoas ou máquinas. Tanto o prestador de serviço
quanto o cliente afetam no resultado do serviço.
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Variabilidade dos serviço significa que a qualidade deles depende de quem os
fornece, bem como de quando, onde e como são fornecidos.
Perecibilidade dos serviços significa que eles não podem ser armazenados
para venda ou uso posterior. A perecibilidade dos serviços não é um problema
quando a demanda é estável. Contudo, quando há flutuação de demanda, as
empresas prestadoras de serviços frequentemente se veem diante de problemas
difíceis.
As empresas tentam encontrar maneiras e estratégias para tornar o serviço
mais tangível para assim poder aumentar a produtividade de quem os executa e
levando em conta a qualidade do produto para assim aumentar a demanda.
Segundo Pimentel (2008), Para manter os clientes fiéis, deve-se proporcionar
valor e comunicar estes atributos e vantagens incorporados no serviço, de forma
que:


O cliente perceba que o serviço é personalizado e adaptado;



A primeira impressão influi com grande valor na transação;



Quanto maior a quantidade de informações dada ao cliente, há um maior
reconhecimento e fidelidade a marca;



Informações e forma de atendimento adequado irão influir positiva ou
negativamente na aceitação da empresa ou da marca;

A qualidade no serviço que a empresa presta, é fator determinante de
sucesso ou fracasso da mesma. Por isso a importância de se preocupar e conhecer
o produto que está vendendo.
As empresas devem tomar providências não somente para executar um bom
serviço sempre, mas também para se recuperar de erros que possivelmente ocorreu.
3.7

Cliente

Para MARSHALL (2010, p. 56). Os clientes são a razão da organização e, em
função disso, suas necessidades devem ser identificadas, entendidas utilizadas para
que os produtos possam ser desenvolvidos, de modo a criar o valor necessário para
conquistá-los e retê-los.
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Sem clientes os negócios não existem, eles tem uma importância muito
grande dentro de uma organização e principalmente a sua opinião é muito mais
importante do que a sua presença.
Segundo Kotler Apud Serafim (2006), se o cliente estiver satisfeito, ele ainda
pode falar mal do atendimento, porque o que se procura hoje é a alta satisfação do
consumidor, melhorando cada vez na entrega, no atendimento, na atenção dada.
Podemos compreender que é quase impossível encontrar um cliente que
esteja 100% satisfeito com a empresa, por melhor que a empresa tente ser, sempre
vai ter alguém que não vai estar totalmente satisfeito. Mas é obrigação da empresa
sempre dar o seu melhor para satisfazer a vontade dos clientes pois uma empresa
não vive sem clientes.
Por isso o pós vendas é tão importante na empresa, pois é através dele que a
empresa vai poder saber se o seu cliente está ou não satisfeito com o mesmo. O
diálogo é um dos principais caminhos para fortalecer essa relação, o cliente gosta de
ser ouvido e dar opinião, por isso é necessário criar um canal direto de
comunicação, seja ele por e-mail, por telefone, por site ou até mesmo nas redes
sociais.
Um cliente satisfeito sempre volta na empresa, mesmo que os preços não
estejam tão atrativo quanto os ofertados na concorrência, só o fato de ter sido bem
atendido no primeiro momento faz com que ele retorne e assim se torne um cliente
fidelizado.
É importante que o cliente perceba que a empresa o conhece profundamente,
se importa com seus problemas e quer encontrar em conjunto com ele as melhores
soluções para que seu negócio prospere.
3.7.1 Satisfação do cliente

Para satisfazer clientes, a empresa precisa conhecer suas necessidades e em
seguida, possuir processos de trabalho que possam de forma efetiva resolver esses
problemas. Nem sempre o cliente deixa explícito o que quer, deixando para a
empresa a tarefa de identificar o que o cliente quer.
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Satisfazer um cliente é atender suas expectativas em uma experiência de
compra. Um cliente com as expectativas atendidas tem mais chances de optar
novamente pelo produto ou serviço utilizado.
Já para Oliver (Apud Zeitmal, Bitner 2003, p. 87) Satisfação é:
A Resposta ao atendimento do consumidor. Trata- se da avaliação de uma
característica de um produto ou de um serviço, ou o próprio produto ou
serviço, indicando que com eles se atinge um determinado nível de prazer
proporcionado pelo seu consumo.

A satisfação não compreende apenas se o consumidor gostou ou não do
produto, ela vai além, ela faz uma comparação entre o desempenho obtido e as
expectativas do cliente. E o nível de satisfação do cliente influência na decisão de
repetição da compra.
Para BLACKWELL, MINIARD E ENGEL (2005, p. 183) Performances fracas e
experiências desfavoráveis de consumo geralmente garantem que o consumidor
ficará insatisfeito com o produto, a não ser que haja circunstâncias atenuantes. Em
geral, quanto mais favorável for a performance de um produto, maior será a
satisfação de quem os consome.
De acordo com KOTLER (2005, p. 42), a “Satisfação consiste na sensação de
prazer ou desapontamento de uma pessoa resultante da comparação entre o
desempenho (ou resultado) percebido de um produto e suas expectativas”.
A principal preocupação das organizações deve ser em relação à satisfação
dos clientes: as organizações devem ofertar produtos e serviços que satisfaçam às
expectativas de seus consumidores.
É importante a empresa pensar em meios para saber a satisfação de seus
clientes, seja por exemplo por meio de pesquisa direta ou caixa de sugestões onde
o cliente pode expor o que pensa da empresa.
E a organização tem como objetivo ouvir as reclamações ou elogios e pôr em
pratica para assim o cliente ver que suas sugestões estão sendo ouvida. Isso é
bastante importante, pois o cliente entende que a empresa está realmente se
importando com a opinião do cliente.
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3.7.2 Fidelização de Clientes

As palavras fidelidade e lealdade são utilizadas na literatura com um mesmo
significado. Desta maneira, os dois conceitos são tratados como sinônimos. De
acordo com Rocha e Veloso (Apud Grocco ET AL., 2006), o cliente se torna fiel
quando está envolvido, ou seja, seus hábitos de compra não se alteram, adquirindo
com frequência produtos ou serviços de uma determinada marca.
Para SEYBOLD (2002), a fidelidade do cliente não está estritamente atrelada
a marca, mas arraigada nas experiências que os produtos e serviços proporcionam.
Portanto, a experiência do cliente é a essência de uma marca.
Segundo o conceito de marketing, uma empresa, para ser bem sucedida,
deve prover mais valor aos seus clientes e satisfazê-los mais do que os seus
concorrentes. Portanto os profissionais de marketing não devem apenas visar às
necessidades dos consumidores alvo: devem também alcançar vantagens
estratégicas, posicionando suas ofertas contra as de seus concorrentes.
Para atingir a fidelidade dos clientes, a organização pode operar basicamente
em dois vértices: possuir uma marca forte que crie lealdade dos consumidores ou
envolver os clientes por intermédio dos serviços que oferece. Segundo Bogmann
(2002, p. 85), existem dois tipos de clientes leais:
lealdade à loja: o consumidor sabe em qual loja encontrar determinado
produto que lhe agrada e, ao encontrar novamente esse produto na mesma loja, a
sua fidelidade é reforçada, o que aumenta a probabilidade de ele querer repetir a
compra no mesmo local.
Lealdade à marca: ser leal nesse sentido significa buscar uma marca
especifica que o cliente já tenha consumido, pois assim o cliente sabe o que irá
encontrar. O cliente compra um produto de uma determinada marca e, aprovando-a,
aumenta a probabilidade de ele querer repetir a compra da mesma marca.
Rapp e Collins (1994, p. 150) estabelecem seis modalidades de programas de
fidelização, cujas distinções justificam suas aplicações em diferentes tipos de
empresas e segmentos de mercado. São elas:

34

Quadro II - Programas de fidelização
São programas que recompensam o relacionamento do
cliente e a repetição da compra por meio de prêmios,
bônus, incentivos, pontuações, entre outros. Toda empresa

Modelo de
Recompensa

que busca algum grau de assiduidade e fidelidade por parte
de seu cliente, deve buscar diferenciais que, aos olhos do
consumidor, transpareçam grande vantagem e agreguem
valor ao ato de comprar. Um cliente beneficiado por uma
empresa sente-se acolhido e volta a comprar.
São

programas

que

buscam

manter

um

ciclo

de

comunicação interativa com o cliente. Ele reserva um
espaço para a comunicação com o cliente, através de

Modelo
Educacional

conteúdos

informativos,

como

revistas,

boletins

e

periódicos, cujos reflexos vertem em conteúdo para o
consumidor, objetivando o fornecimento de informações
para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, com
margem superior de qualidade para conquistar a fidelidade
do cliente.
Consiste em programas que oferecem a entrega periódica
de um produto e/ou serviço. Temos como exemplo de
benefícios a participação em eventos exclusivos, preços

Modelo
Contratual

menores em alguns produtos e/ou serviços, com descontos
especiais e acesso diferenciado a algumas informações
através de, por exemplo, malas diretas com informações
sobre lançamentos. Esse tipo de programa busca atingir
clientes potenciais e exclusivos, fazendo-os se sentirem
mais especiais e fortalecendo assim a relação entre
empresa e cliente.
Consiste

em

programas

que

reúnem

grupos

de

consumidores que compartilham interesses em comum em
relação a determinados produtos específicos, trazendo

Modelo de
Afinidade

assim alto nível de resposta, através do envolvimento e
interação com a marca. Esse tipo de estratégia de
fidelização reúne enormes grupos em nome de verdadeiras
devoções a uma marca ou produto especifico capaz de, em
seus encontros, atrair a atenção de outros consumidores
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potenciais, para que estes possam vir a se filiar a esses
grupos ou adquirir o mesmo bem.
São programas que envolvem serviços agregados aos
produtos. Como exemplo, pode-se citar serviços de

Modelo de Serviço concessionárias que remetem os automóveis a consertos e
de Valor Agregado

revisões. Esse modelo busca aumentar a satisfação do
cliente unindo produtos de qualidade a serviços eficiente,
fazendo com que estes se sintam especiais e exclusivos.
São

programas

fundamentados

em

alianças

entre

empresas, geralmente não concorrentes. Nessa modalidade

Modelo de Aliança de efetivação da fidelização do cliente, empresas buscam
Complementar

alianças com outras empresas cujo produto e/ou serviço
venha a representar uma necessidade. Esse tipo de
programa busca oferecer aos clientes serviços e produtos
complementares

aos

existentes,

conseguindo

assim

oferecer serviços completos.
Fonte: Adaptado de Rapp e Collins (1994, p. 150).

Uma estratégia adequada de fidelização pode proporcionar a diferenciação
individual dos clientes, dando margem para a descoberta de novas oportunidades de
mercado para a empresa. Instituir um programa de fidelização pressupõe estudos e
análises, visto que cada organização possui prioridades e necessidades diferentes,
devendo implantar estratégias e procedimentos eficazes de acordo com sua
realidade.
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4.

METODOLOGIA
Para MINAYO (2004), “ A metodologia é entendida como o caminho do

pensamento instrumental próprio de abordagem da realidade”. Ou seja, a
metodologia busca responder as necessidades do problema em questão.
A metodologia é o uso do método e das técnicas para desenvolver um
projeto, as ferramentas que serão utilizadas para coletar as informações
necessárias, e para o conhecimento do problema em questão.
4.1

Pesquisa

Para a construção e desenvolvimento desse trabalho, a pesquisa foi de suma
importância .FONSECA (2009, p. 21), afirma que a pesquisa é uma atividade voltada
para a solução de problemas. Assim ela parte de uma dúvida ou de um problema,
buscando uma reposta ou solução, com o uso do método cientifico. Pesquisa
também é uma forma de obtenção de conhecimentos e descobertas acerca de um
determinado assunto ou fato.
Para se chegar no resultado desejado, foi feito uma pesquisa bibliográfica ,
descritiva e exploratória ,com o objetivo de verificar os problemas relacionados ao
tema, buscando informações através de livros, artigos ,sites confiáveis da internet.
4.2

Natureza da Pesquisa

Para a obtenção dos dados necessários foi utilizada a pesquisa de natureza
quantitativa, mas em determinado momento foram utilizadas as técnicas da pesquisa
quantitativa.
Segundo LAKATOS E MARCONI (2008, p. 269) a metodologia qualitativa
preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a
complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc. Método
Quantitativo: ao contrário da pesquisa qualitativa, a quantitativa tem por objetivo
quantificar os dados e é fundamentada em grandes amostras representativas,
aplicando uma análise estatística. (MALHOTRA; et al, 2010).
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Por tanto podemos compreender que a pesquisa de natureza Quantitativa é
aquela feita através de questionários com perguntas abertas ou fechadas. Enquanto
a Qualitativa é aquela feita através de entrevistas que procura qualificar os dados
adquiridos.
4.3

Dados da Pesquisa

4.3.1 Primários

Segundo MATTAR (2001), dados primários são aqueles que não foram antes
coletados, estado ainda em posse dos pesquisadores, e que são coletados com o
propósito de atender ás necessidades especificas em andamento.
4.4

Local de Estudo

Este estudo foi realizado na Concessionária Autovia Fiat, localizado na
Quadra 101 norte, Conj. 02 lote 03, plano diretor norte, na cidade de Palmas – TO. A
pesquisa foi direcionada para os clientes que fazem serviços na concessionária e
para o gerente do setor
4.5

População e Amostra

A amostra nada mais é do que a porção de uma população já definida, da
qual

serão

coletados

os

dados.

Essa

porção

deverá

corresponder

representativamente seu universo (DIAS, 2003)
Para a realização desta pesquisa foram distribuídos 80 questionários para os
clientes que soma 10% do total de clientes que fizeram serviços na concessionária
no mês de maio de 2018,
Foi adotada uma margem de erro de 20% onde dos 80 questionários
entregues aos clientes

apenas

64

pessoas

devolveram

os

questionários

devidamente preenchidos.
Foram aplicados para os funcionários 20 questionários no mesmo mês onde
todos foram respondidos e devolvidos preenchidos.

38

4.6

Técnicas de coletas de dados

No decorrer da pesquisa foram utilizados os instrumentos de coleta de dados,
que foram: Questionário estruturado, observação, pesquisa bibliográfica, pesquisa
descritiva e exploratória.
Para coleta de dados dos clientes a técnica utilizada foi a aplicação de
questionários estruturado e disfarçado com perguntas fechadas, cada questionário é
constituído de 17 questões. Para os funcionários, a técnica utilizada foi a mesma
porém com 11 questões apenas.
4.6.1 Questionário

Para Malhotra et al (2005), um questionário é um conjunto de perguntas para
obter informações do entrevistado e devem conter perguntas fáceis de serem
respondidas, que motivem o entrevistado a responder todo ele, se mantendo
envolvido, minimizando erros de resposta.
Para a realização desta pesquisa foram utilizados os instrumentos de coletas
de dados : Questionários com perguntas abertas e fechadas aplicadas aos clientes,
funcionários e gerente da concessionária Autovia Fiat. Com o objetivo de colher
informações através dos questionários aplicados sobre a qualidade do serviço
prestado no setor de pós vendas.
“O questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de
questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações.”
(GIL, 2011, p. 121).
4.6.2 Observação

Para que fosse possível ter o conhecimento, foi necessário fazer o uso da
observação, porque através da observação o pesquisador pode avaliar melhor o
ambiente pesquisado e pode colher muitas informações apenas observando.
Segundo Gil (2010), Um dos elementos fundamentais para a pesquisa é a
observação, possuindo um papel fundamental na fase de coleta de dados. Sua
principal vantagem é a de que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer
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intermediação, e como desvantagem temos que a presença do observador pode
causar alterações no comportamento dos observados
Através da observação pode se colher muitos dados que muitas vezes não
são expressadas, ou escritas nos questionários, são informações da realidade no
ambiente de trabalho.
4.6.3 Pesquisa Bibliográfica

Segundo MARCONI E LAKATOS (2011, p.57) "A pesquisa bibliográfica, ou
fontes secundárias, abrangem toda a bibliografia já tornada pública em relação ao
tema de estudo."
A presente pesquisa foi utilizada por meio de vários autores, com o objetivo
de esclarecer os conceitos sobre gestão de serviços no setor de pós vendas, além
de livros e artigos científicos, foram usados outros meios que pudessem colaborar
com a execução deste trabalho.
4.6.4 Pesquisa Exploratória

Segundo Malhotra et al (2005), a pesquisa exploratória tem como principal
objetivo proporcionar esclarecimento e compreensão para o problema enfrentado.
Seu processo de pesquisa não é estruturado caracterizando-se como flexível. Dessa
forma a informações necessárias são apenas vagamente definidas. O tamanho da
amostra é pequena não representativa, além de apresentar uma análise dos dados
primários qualitativos.
O principal objetivo da pesquisa exploratória é entender um problema. A
busca de dados informais com os pesquisadores também é uma forma de pesquisa
exploratória. Isso acontece quando os dados secundários são insuficientes na
pesquisa. A pesquisa pode fornecer respostas satisfatórias para um problema
gerencial, não sendo necessário desenvolver novos estudos. (BARQUETTE e
CHAOUBAH, 2007)
Podemos compreender que a pesquisa exploratória é aquela realizada
através de um estudo de caso onde o pesquisador vai até a empresa e coleta os
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dados necessários para realizar a pesquisa. Sendo assim este trabalho usou da
pesquisa exploratória na coleta de informações através dos dados primários.
4.6.5 Pesquisa descritiva

Segundo ANDRADE (2005), Pesquisa descritiva são aquelas onde há
observação, análise, classificação e interpretação de dados, onde só acontece o
estudo dos fenômenos sem que o pesquisador interfira.
Na pesquisa descritiva, cabe ao pesquisador fazer o estudo, a análise, o
registro e a interpretação dos fatos do mundo físico, sem a manipulação ou
interferência dele. O mesmo deve apenas descobrir a frequência com que o
fenômeno ocorre ou como se estrutura dentro de um determinado sistema, método,
processo ou realidade operacional.
A pesquisa descritiva ajudou neste trabalho na obtenção de informações no
que tange a qualidade dos serviços no setor de pós vendas, através de
questionários que busca medir o nível de satisfação da qualidade dos serviços no
setor de pós vendas.
4.6.6 Coleta e Análise de dados

Para BARQUETE E CHAOUBAH (2007), a coleta de dados se dá quando o
pesquisador vai a campo recolher informações através dos instrumentos definidos
pela pesquisa.
4.6.7 Análise dos dados
LAKATOS E MARCONI (2010) “Uma vez manipulados os dados e obtidos os
resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação dos mesmos, constituindose ambas no núcleo central da pesquisa.”
Após aplicar os questionários, foram tabulados os dados obtidos na pesquisa,
iniciou- se transformando essas informações em gráficos, utilizando as tabelas do
Excel, em sequência identificando os pontos positivos e negativos a respeito da
qualidade nos serviços prestados pela empresa Autovia Fiat.
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5.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Serão apresentados abaixo os resultados obtidos na pesquisa aplicada aos

clientes e funcionários da empresa Autovia Fiat. Todas as definições tem como
objetivo abordar a qualidade do serviço prestado no setor de pós vendas da
empresa.
Neste Momento serão apresentados os dados coletados na pesquisa
realizada, através da aplicação de questionários, com respostas de múltipla escolha
e representando a presente pesquisa, foram alvos da pesquisa 20 (vinte)
funcionários e 64 ( sessenta e quarto ) clientes.
Analisou-se os dados obtidos através dos questionários, visando atingir os
objetivos do trabalho, onde os resultados passaram por um procedimento de
tabulação e demonstração através de gráficos os quais foram analisados conforme
mostra abaixo.
De acordo com VERGARA (2007), o tratamento dos dados é a fase onde
deverá se explicar por que está foi a melhor forma de adequar os dados aos
propósitos da pesquisa.
Contudo é nesta fase do trabalho que o pesquisador vai demonstrar para o
leitor porque escolheu tal tratamento para explicar todas as atividades que foram
colhidas nas etapas anteriores da pesquisa.
Para o sucesso de uma organização, existem fatores que se agregam ao
conceito de qualidade nos serviços prestados, capazes de satisfazer ás expectativas
dos clientes, trazendo melhorias pra a empresa e o empregado, diante do conceito
abordado pelos autores.
Este trabalho teve como principal objetivo analisar a qualidade nos serviços
prestados no setor de pós venda, obtendo se com isso, os fatores que mais
interferem nessa qualidade nos serviços.
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5.1 Apresentação e análise de dados do questionário aplicado ao gestor da
empresa Autovia Fiat em Palmas – TO.

Foi realizado uma entrevista semiestruturada com o gestor da empresa no
setor de pós vendas onde ocupa o cargo de gerente, no qual foram destacados
alguns aspectos relacionados a qualidade no serviço.
A empresa atua nesse ramo de atividade a 22 anos, e o entrevistado já atua
no cargo a 15 anos, entrou como menor aprendiz e foi crescendo dentro da empresa
a medida que surgia oportunidades até chegar na gerência.
Sobre a estrutura física do setor o gestor respondeu que o Show Rom já
passou por uma reforma e agora está investindo no setor de pós vendas, visando
assim proporcionar um conforto melhor ao cliente.
Referente ao problema de insatisfação do cliente foi perguntado se ele
consegue resolver todos os problemas que lhe é passado. A resposta foi que sim,
que com paciência e escutando a reclamação do cliente, estudando a situação e se
colocando no lugar do cliente consegue solucionar o inconveniente e manter o
cliente na concessionária.
Foi perguntado também se ele acredita que os clientes estão satisfeitos com
os produtos e serviços oferecido pelo setor. O mesmo respondeu que acredita que
sim, pois a média ponderada do setor no mês de abril era de 9 o chamado CSI , e
quando tem alguma nota abaixo de 7 o gerente entra em contato com o cliente e
resolve o problema.
Sobre o marketing utilizado ele afirma que o boca a boca ainda é o diferencial,
mas sempre investe em promoções e descontos. Foi perguntado também o que ele
acha que poderia melhorar no setor de pós vendas, ele acredita que treinamentos
nunca é demais, que todo conhecimento adquirido é bem vinda e vai ser útil sempre,
por isso está sempre investindo nessa parte, e acredita que a estrutura física do
setor no momento é que mais precisa melhorar.
Sobre a relação entre gestor e funcionário, o mesmo afirma que é saudável
quando tem algum problema sabem resolver entre si.
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5.2 Apresentação e análise de dados dos questionários aplicados aos clientes
da empresa Autovia Fiat em Palmas – TO.

Gráfico 1 - Idade
41%

9%
19%

18 a 25
26 a 35

36 a 45
Mais de 45
31%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Através da pesquisa foi constatado que a maioria dos clientes tem mais de 45
anos, com uma porcentagem maior que 40%, em segundo lugar com 31% estão os
clientes com idade de 36 a 45 anos, 19% de 26 a 35 e a menor faixa etária de 18 a
25 representa no gráfico 9%.
Com base nos resultados podemos afirmar que a maioria dos clientes tem
mais de 45 anos, estão mais maduras e estabilizados (as).
Através da pesquisa podemos compreender também que os clientes mais
velhos já são clientes da empresa a muitos anos, e na maioria das vezes que trocam
de veículo sempre compram outro da mesma marca.

44

Gráfico 2 - Sexo

31%
Masculino
Feminino

69%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Dentro da amostra a pesquisa detectou-se um percentual de 69% para
gênero masculino e 31% feminino. De acordo com resultado podemos então afirmar
que o sexo masculino é a maioria, observamos que a empresa tem um público maior
de cliente do sexo masculino.
O público masculino costuma envolver – se nos lançamentos e até mesmo
acompanhar suas marcas favoritas. Por serem mais engajados com esse segmento,
costumam considerar fatores que vão além do conforto e design: segurança;
potência do motor; estilo esportivo; opcionais como rodas de liga leve;
disponibilidade de peças e valor da manutenção; custo x benefício.
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Gráfico 3 - Escolaridade

16%

6%

6%

Fundamental
completo
25%

Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto

47%

Superior completo

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Através da amostra pesquisada, detectou-se os seguintes índices de
escolaridade, 6% tem ensino fundamental completo, 6% médio incompleto, 25%
médio completo, 47% superior incompleto, 16% superior completo.
De acordo com os dados nota-se que o nível de escolaridade da maioria dos
clientes estão com nível superior incompleto, demonstrando assim que muitos já
terminaram o ensino médio e começaram o ensino superior, mais a maioria ainda
não concluiu.
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Gráfico 4 - Há quanto tempo é cliente da empresa.
6%

8%
23%

Menos de 01 ano
01 a 06 anos

06 a 10 anos
Mais de 10 anos

63%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Com relação ao tempo que é cliente na empresa, 6% disseram que são
cliente a menos de 1 ano, 8% de 1 a 6 anos, 23% de 06 a 10 anos, e 63% já são
clientes a mais de 10 anos.
Nota –se que a maioria dos clientes da empresa já são clientes a bastante
tempo, ou seja já compraram veículos e sempre acabam trocando por outro da
mesma marca.
Podemos compreender que existe uma relação bem longa entre o cliente e a
empresa. E que a empresa se preocupa em conquistar novos clientes, mas também
em manter fidelizados os clientes que já existem, e com essa porcentagem podemos
perceber que eles estão satisfeitos com a empresa.
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Gráfico 5 - Qual motivo adquiriu veículo da marca FIAT.

7%

4%
3%

Pelo valor do veiculo
Pelo valor das
revisões
Indicação
pela Marca

86%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com a análise descrita acima, podemos observar que 7% dos
clientes disseram que adquiriram veículos pelo seu valor, pois fizeram vários
orçamentos e acharam mais vantajoso comprar na autovia, 4% informaram que foi
pelo valor das revisões, 3% por indicação de parentes e amigos que tem veículos da
marca, e 86% dos clientes responderam que foi pela marca,
Muitos clientes responderam que compraram veículos pela marca, por já
conhecer o carro e saber que era bom.
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Gráfico 6 - Possui mais de um veículo da marca FIAT.

47%

53%
Sim

Não

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

A presente pesquisa analisou que 53% dos clientes entrevistados possui mais
de um veículo da marca Fiat, e 47% disseram que não tem outro veículo da marca,
Segundo análise dos dados podemos compreender que mais da maioria dos clientes
possui mais de um veículo,
Muitas pessoas que foram entrevistas são donas de empresa e por isso
precisam de uma quantidade grande de veículos para fazer serviços e por isso
sempre compram mais de um.
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Gráfico 7 - Está satisfeito com o veículo adquirido.

6%
63%
31%

sim
não
As vezes

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Com relação a satisfação com o veículo, 63% disseram que estão satisfeitos
com seus veículos, 31% disseram não estar satisfeitos, e 6% informaram que as
vezes sim ficam satisfeitos.
De acordo com a análise acima, mais de 50% dos clientes estão satisfeitos
com seus veículo, e 31% disseram que a razão da sua insatisfação é que nem
sempre tem seus problemas resolvidos quando precisam, ou quando precisa
comprar alguma peça a maioria das vezes não tem no estoque.
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Gráfico 8 - Porque faz as revisões na concessionária.
Rapidez na qualidade
do serviços

16%

22%

9%
6%

Preço dos serviços

Para não perder a
garantia do veículo
Para ter o veículo
sempre em ordem

47%
Não quis opinar

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Avaliando os resultados acima, 16% dos clientes afirmam que fazem as
revisões na concessionária por que confia nos serviços desenvolvidos e na rapidez
que é executado, 9% pelo preço dos serviços, 6% para não perder a garantia, 47%
para manter o veículo sempre em ordem, e 22% dos clientes não quiseram opinar
sobre essa questão.
De acordo com esses dados podemos afirmar que 47% dos clientes procuram
a concessionária pois gostam dos serviços feitos e afirmam que o veículo sai sempre
em ordem, pois não confiam em fazer certos serviços em oficinas paralelas devido à
falta de confiança que tem e por não ser uma autorizada da marca.
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Gráfico 9 - Todas as vezes que veio fazer algum serviços teve todas as suas
solicitações atendidas.
Sim, Conseguem resolver
todos os problemas da
primeira vez

8%
8%

31%
Sim, Mas sempre tenho
que voltar mais de uma
vez
Não, nunca resolvem os
meus problemas

53%

Não sabe responder

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Segundo fontes da pesquisa, 31% dos clientes afirmam que quando tem
algum problema a concessionária resolve da primeira vez que reclama, 53% afirma
que resolve, mais nunca da primeira vez, 8% disseram que estão insatisfeitos pois
nunca resolvem seus problemas, e 8% também não quis opinar.
Observando os resultados acima a presente pesquisa afirma que 53% dos
clientes precisam voltar mais de uma vez para resolver o problema, mais foi deixado
bem claro pelos clientes que na maioria das vezes é alguma peça que precisa ser
trocada e por isso precisa haver um retorno do mesmo para concluir o serviço, pois
dependendo do problema precisar fazer pedido da peça.
E o cliente fica insatisfeito também por que não tem a peça em estoque e
quando faz o pedido demora de 15 a 20 dias para chegar.
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Gráfico 10 - Como avalia a qualidade dos serviços (Peças e serviços).

19%
31%
Muito bom
Bom
Regular

50%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com o gráfico 10, 31% dos clientes afirma que acha a qualidade
dos serviços e peças muito bom, 50% bom, e 19% regular.
De acordo com essa analise pode-se compreender que a maioria dos clientes
considera todos os serviços é peças bom, pois segundo eles não marcou muito bom,
para que a empresa possa sentir a necessidade de melhorar sempre.
Muitos clientes marcaram bom, mais elogia a empresa acha que tudo é
desenvolvido pensando no cliente e em satisfazer suas necessidades.
Porém muitos acham regular a qualidade dos serviços, e a empresa precisa
analisar essa margem de porcentagem para saber o porquê desses clientes
pensarem assim, essa porcentagem precisa diminuir.
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Gráfico 11 - Atendimento do consultor técnico.
9%
31%
Muito bom
Bom
Ruim

59%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Sobre o atendimento do consultor técnico 31% disseram que acham muito,
59% bom, e 9% ruim. Ponto positivo para empresa, os resultados em que muitos
estão satisfeitos com o atendimento, porém essa porcentagem negativa precisa ser
revista e analisada, capacitando os colaboradores para assim atingir uma
porcentagem maior de satisfação.
Todo consultor precisa ter uma visão analítica bem desenvolvida, porque ele
lida diariamente com a necessidade de encontrar problemas e sugerir soluções. No
entanto, quando falamos de atendimento, é muito importante que ele seja executado
da melhor maneira possível.
Como braço direito do gestor, uma das grandes responsabilidades do consultor é a
de economizar o tempo do contratante.
É importante permitir que o gestor possa continuar realizando grande parte das suas
atividades, geralmente essenciais, e mesmo assim colher bons resultados.
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Gráfico 12 - Atendimento no balcão de peças.
9%
31%

Muito bom
Bom
Ruim

59%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com o gráfico 12, 31% afirmam que o atendimento está muito bom,
59% bom, e uma porcentagem negativa de 9% acham o atendimento ruim, seguindo
a análise do gráfico acima, podemos afirmar também que precisa fazer uma
capacitação com os vendedores de peças para assim diminuir ou até mesmo deixar
de existir essa porcentagem ruim.
Segundo a explicação de muitos clientes, disseram que acha ruim, pois
sempre que procuram alguma peça nunca encontram sempre precisa fazer pedido.
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Gráfico 13 - É cliente de outra empresa do mesmo ramo.

15%

37%
Sim
Não
Não quis opinar

48%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Conforme o gráfico acima, 37% dos clientes afirmam que possui outros
veículos de outras marcas, 48% disseram que não possui, e uma porcentagem de
15% não quis opinar sobre essa questão.
Observa-se que a empresa adota métodos de retenção de seus clientes
fidelizando os mesmos tornando um ponto positivo para os gestores.
Em contra partida os gestores tem que traçar um planejamento para fazer
com que essa porcentagem aumente mais, buscando estratégias para atrair os
clientes que compram em outras loja do mesmo segmento.
Fidelizar clientes é uma tarefa que requer esforço, tempo, avaliação e
melhoria. Como em uma cidade podem haver vários estabelecimentos de venda e
manutenção de automóveis, os consumidores têm diversas opções de escolha.
Para se diferenciar da concorrência, a empresa precisa utilizar uma série de
estratégias para conquistar a preferência das pessoas.
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Gráfico 14 - Está satisfeito com a estrutura física do setor de pós vendas.

19%

16%

Sim
Não
razoável

66%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Como pode ser visualizado no gráfico 14, 16% dos clientes estão satisfeitos
com a estrutura física do setor de pós vendas, porém 66% dos clientes não estão
satisfeitos, isso significa mais da metade dos clientes, e 19% consideram a estrutura
razoável.
Ou seja é uma quantidade muito grande de clientes que não estão satisfeitos,
e clientes insatisfeitos com a empresa não é bom, pois eles precisam se sentir bem
enquanto esperam .
Segundo a empresa, já está providenciando a reforma no setor de pós
vendas, para assim atender melhor o cliente e oferecer o conforto que ele precisa
enquanto espera finalizar o serviço.
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Gráfico 15 - Localização da empresa.
16%
41%

Muito bom
Bom
Ruim

44%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Analisando os resultados acima 41% considera a empresa está bem
localizada, e 44% também afirma que a localização está Boa, e uma porcentagem
negativa de 16% afirma que a localização é ruim, pois acha a concessionária
escondida e considera de difícil acesso.
Os dados afirma que a clientela está satisfeito com a localização ,tornando
um ponto positivo para a organização que se preocupou com as necessidades de
seus clientes.

58

Gráfico 16 - Que diferencia esta empresa ,com as demais do mesmo ramo.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Conforme o gráfico acima, 30% dos clientes afirma que o diferencial está no
atendimento, 22% acredita que o diferencial está na mão de obra qualificada que a
empresa oferece, 27% considera o produto oferecido como o diferencial, e 22%
gosta da forma de pagamento.
Podemos observar que são porcentagens bem próximas sem muitas
variações, mais o destaque está no atendimento pois a maioria acredita ser o
diferencial, muitos elogiaram o atendimento do gestor e do chefe de oficina pois
passam firmeza no que falam e tem certeza da recomendação que fazem.
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5.3
Apresentação e análise de dados dos questionários aplicados aos
colaboradores da empresa Autovia Fiat em Palmas – TO.

Gráfico 17 - Idade

9%
41%

19%
18 a 25
26 a 35
36 a 45
Mais de 45
31%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Através da pesquisa foi constatado que 9% dos funcionários estão na faixa
etária de 18 a 25 anos, 19% na faixa de 26 a 35 anos de idade, 31% de 36 a 45 e
41% estão os funcionários com mais de 45 anos.
Pode-se observar que a quantidade maior de funcionários tem mais de 40
anos, a maiorias desses já estão na empresa a mais de 5 anos.
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Gráfico 18 - Sexo

25%

Masculino
Feminino
75%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Podemos observar que 75% dos funcionários são do sexo masculino e
apenas 25% do sexo feminino. Por se tratar de uma concessionária onde o setor
pesquisado é o de pós vendas.
Os serviços que mais são feitos são por pessoas do sexo masculino, onde
trabalham na oficina e exige um conhecimento na área de mecânica que a maioria
das mulheres não tem.
As atividades desenvolvidas pelas mulheres são bem menos que a
desenvolvidas pelos homens.

61

Gráfico 19 - Escolaridade
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Conforme os dados demonstrados, podemos observar que 5% dos
colaboradores possuem o ensino fundamental completo,10% não terminaram o
ensino médio, 55% dos colaboradores terminaram o ensino médio e 25% tem o nível
superior incompleto, e apenas 5% tem o nível superior completo.
Como forma de suprir as necessidades do homem, o trabalho se configurou
elemento imprescindível à vida humana. Pois, além de inserir o homem no mundo
social, sendo ele capaz de produzir e construir um lugar nesse mundo, o trabalho
proporciona expectativa de estabilidade.
É importante lembra que o estudo faz toda a diferença na vida de uma
pessoa, principalmente para ocupar novos cargos que a empresa possa vir a
oferecer.
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Gráfico 20 - Renda média mensal
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25%

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com os dados acima, 45% dos funcionários tem uma renda entre 1
e 2 salários mínimos , 25% entre 2 e 3 salários mínimos, e 30% dos colaboradores
recebem entre 3 e 4 salários mínimos.
Conclui- se que quase a metade dos colaboradores recebem entre 1 e 2
salários , os colaboradores entendem que ganham por produção ou seja quanto
mais veículos vão fazer revisão mais eles ganham.
Segundo Luz (2003), o salário está intensamente ligado a satisfação do
colaborador, a receita é oferecer salários justos e condições para que as pessoas
saiam da zona de conforto, tenha desenvolvimento pessoal e profissional.
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Gráfico 21 - Há quanto tempo trabalha nesta empresa.
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Mais de 10 anos

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Soube o tempo que trabalha na empresa, 5% trabalha a menos de 1 ano,
40% dos funcionários de 01 a 06 anos, 35% dos colaboradores de 06 a 10 anos e
20% já estão na empresa a mais de anos.
Ou seja com esses dados pode-se entender que a empresa não possui tanta
rotatividade de funcionários ,a maioria dos funcionários já tem um longo tempo de
serviço na empresa.
A empresa que se preocupa com a valorização dos seus empregados são
mais humanizadas, são também mais produtivas e possuem colaboradores felizes,
satisfeitos e comprometidos com o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
As pessoas não são números, elas têm sentimentos, emoções, problemas,
porém muitas das vezes na empresa não são tratadas de acordo e sim como
objetos. Apesar de apresentarem alguns comportamentos inadequados em várias
organizações, devido a forma como são tratadas.
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Gráfico 22 - Está satisfeito com o horário de trabalho.
10%
5%

85%
Sim
Não
Ás vezes

Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Soube o horário de trabalho 85% dos funcionários dizem que estão
satisfeitos,5% disseram que não estão satisfeitos e 10% as vezes.
Nota-se que mais da metade dos funcionários estão satisfeitos com sua carga
horária ,porém 5% reclamou que não estão satisfeitos, disseram que muitas vezes
chega o horário do almoço e se estiver atendendo cliente não pode sair e quando
vai almoçar já passou do seu horário e mesmo assim ele tem que retornar no horário
previsto mesmo saindo depois do combinado por estar atendendo cliente.
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Gráfico 23 - Instalações e Higiene da empresa.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Segundo gráfico acima 55% dos colaboradores estão satisfeitos com as
instalações e higiene da empresa,10% não estão satisfeitos e 35% acham regular .
Podemos afirmar que a maioria dos funcionários estão satisfeitos com
empresa, no que se refere a instalação e higiene, porém 10% não estão satisfeitos
pois alegam que a cozinha é ruim para almoçar, pois o espaço é pequeno mais
muitos funcionários e também porque a empresa não tem nenhuma sala de
descanso.
Então na maioria das vezes os funcionários tem que almoçar e procurar
algum lugar que não seja na loja para poder passar seu horário de almoço e depois
retornar, e isso faz com que o funcionário volte cansado para o trabalho na parte da
tarde.
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Gráfico 24 - Seu trabalho é reconhecido pelo gestor da empresa.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com o gráfico 8, 60% afirmam que seu trabalho é reconhecido,
20% afirmam que não e 20% também afirmam que as vezes.
Podemos observar que os gestores estão preocupados em ter uma boa
aceitação no meio operacional, e isso é muito bom para empresa, pois é essencial
em uma organização que gestor e funcionários se entendam, para que isso
aconteça é muito importante o gestor reconhecer os trabalhos que seus funcionários
desenvolvem.
Temos também a porcentagem que mostra que 20% dos colaboradores
acredita que seu trabalho não é reconhecido, é importante o gestor identificar esses
funcionários e entender porque isso está acontecendo.
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Gráfico 25 - Está satisfeito com as atividades que desenvolve na empresa.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

No que se refere as atividades que desenvolve na empresa, 70% dizem estar
satisfeitos, 10% não estão satisfeitos, pois afirmaram que trabalham demais para
ganhar pouco, e 20% diz que as vezes.
Temos uma porcentagem muito grande que mostra que os funcionários estão
satisfeitos, mas existe 10% que não estão satisfeitos, é dever da organização
procurar entender o porquê desses colaboradores não estarem satisfeitos, e prover
meios para que essa porcentagem diminua.
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Gráfico 26 - Como avalia o relacionamento do gestor com os funcionários.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

Como podemos observar 10% acredita ser um relacionamento muito
bom,45% afirmam que é um relacionamento bom, 35% afirmar que é regular e 10%
acham ruim o relacionamento entre gestor e empregado.
Pode se observar que 45% dos colaboradores acredita que a relação entre
ambos são boas, porém os gestores precisa dar uma atenção melhor para esses
funcionários que acredita que a relação entre gestor e funcionários é ruim ou regular,
é muito importante que

a empresa procure resolver este problema, pois uma

relação saudável em uma organização é muito importante e proveitosa.
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Gráfico 27 - Em termos de realização profissional com o trabalho que executa.
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Fonte: Pesquisa de campo (Abril/2018)

De acordo com a análise acima podemos afirmar que ,10% dos funcionários
se sentem muito realizado com as atividades que desenvolvem, pois disseram que
quando estão na empresa dão o melhor de si para desenvolver seu trabalho da
melhor maneira possível, 70% se sentem realizado, afirmaram que gostam do que
fazem e faz com amor também.
Um total de 10% afirmaram que são pouco realizado, pois afirmaram que não
estão na empresa porque gosta e sim por necessidade, e 10% também afirmaram
que não se sentem realizado porque não estão desenvolvendo a função que queria,
e por isso não está realizado dentro da empresa.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Com o cenário organizacional cada vez mais competitivo, as empresa tem
buscado maneiras de estar sempre à frente de seus concorrentes, o que tem
forçado as organizações a aperfeiçoar constantemente seus processos de trabalho,
com o intuito de ter um diferencial competitivo, por meio de seus processos cada vez
mais eficazes.
Este trabalho é resultado de um estudo de caso que buscou analisar a
qualidade nos serviços prestados, através de pesquisas, buscas de informações,
leitura e interpretação dos dados que foram coletados, com o objetivo de analisar e
propor melhorias nos processos, sugerindo algumas ideias para o setor de pós
vendas da empresa, tornando assim o ambiente de trabalho saudável para os
clientes e motivador para os funcionários.
É importante ressaltar que a motivação é o meio principal para que o
funcionário desempenhe seu trabalho com exatidão, excelência e alta produtividade.
Com o foco na qualidade nos serviços prestados no setor de pós vendas, foi
possível alcançar objetivos fundamentais para se chegar a um resultado final e
satisfatórios para ambos os lados. Conforme os objetivos expostos no decorrer da
pesquisa, acreditamos que os mesmo foram alcançados de forma considerável .
Através deste estudo conseguimos evidenciar de forma dimensionada alguns
casos e opiniões de clientes ao qual não tínhamos conhecimento e através desta
pesquisa foi possível conhecer um pouco mais sobre a opinião de nossos clientes e
colaboradores.
Sabemos que um atendimento de qualidade é o diferencial dentro de uma
organização, por isso é importante que haja investimento em qualificação
profissional e no bem estar dos colaboradores, pois sabemos que para uma
empresa existir ela precisa de duas coisa: Funcionários e clientes.
A pesquisa constatou também que quanto mais informação obtém - se do
cliente, mais conhecimento é gerado em prol de suas necessidades e exigências,
conhecer o histórico de relacionamento com o cliente permite ações de fidelização
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na medida e tamanho de cada um deles. Isso gera aumento de receita para a
empresa, é muito importante que a empresa esteja preocupado em conquistar novos
clientes, mais não pode esquecer de fidelizar aqueles que estão com a empresa
desde o início.
Para que a empresa realmente consiga fidelizar clientes e ser uma marca de
referência no segmento de mercado e na região onde atua, é necessário haver um
diferencial.
A concessionária de veículos ou a oficina devem avaliar os concorrentes para
saber como eles se posicionam no mercado. Por exemplo:


baixo preço;



curto prazo de entrega;



boas condições de pagamento;



menor taxa de juros;



serviços extras;



entre outros.
A partir da avaliação do cenário, o gestor poderá definir qual é a melhor forma

de se diferenciar da concorrência para poder fidelizar clientes.
Diante da pesquisa analisada sentiu – se a necessidade de sugerir algumas
ações para a empresa.
Percebe – se que um trabalho bem feito tem uma grande importância para a
empresa, e seus colaboradores, o objetivo desta pesquisa foi investigar as variáveis
que influenciam diretamente na qualidade nos serviços prestados do setor de pós
vendas da empresa, e propor sugestões de melhoria.
Segue abaixo as sugestões:


Identificar o problema do cliente e tentar resolver da primeira vez, caso não

consiga resolver da primeira vez e precise pedir peças explicar para o cliente
sobre a situação, e se o veículo do cliente for ficar parado na oficina, providenciar
o mais depressa possível um carro reserva para que o mesmo não se sinta
abandonado pela empresa.
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Oferecer cursos profissionalizantes para os consultores técnicos ,cursos

sobre a área em que trabalham, para que assim possam passar segurança ao
falar para o cliente, afinal o contato maior do cliente é com o consultor.


Concluir a reforma da empresa, com um ambiente agradável e uma sala de

espera confortável para o cliente, onde ele possa se sentir confortável ao
aguardar seu veículo ficar pronto da revisão.


Disponibilizar um serviço de leva e traz para os clientes, pois muitos clientes

moram em cidades vizinhas e a maioria dos clientes reclamaram que a empresa
não oferece nenhum meio de locomoção.


Oferecer um local de descanso agradável para os funcionários, onde possam

ter onde descansar na empresa no seu intervalo de almoço.


Oferecer uma cozinha maior e organizada para poder suportar a quantidade

de funcionários que almoça na empresa.


Oferecer brindes e premiações para os colaboradores que mais se destacar

no mês tornando assim um incentivo para eles se dedicarem mais .
Por fim, conclui-se que então, por meio deste estudo, que o grau de qualidade
no atendimento apesar de estar bom, e a partir das sugestões levantadas pelos
entrevistados e das soluções apresentadas na pesquisa pode melhorar e atingir
um nível de excelência na qualidade nos serviços prestados pela empresa. Desse
modo tudo que foi proposto a ser desenvolvido durante a pesquisa dói obtida
respondendo a questão levantada e alcançando os objetivos desse trabalho.
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AO GERENTE DE PÓS
VENDAS DA EMPRESA AUTOVIA FIAT.
Esta é uma pesquisa para fins acadêmicos para a Conclusão do Curso de bacharel
em Administração da Faculdade ITOP, que visa analisar a Qualidade nos serviços
prestados no setor de pós vendas. Sua contribuição é de fundamental importância
para alcançar os objetivos desta pesquisa.
Desde já agradeço sua colaboração!
1. Há quanto tempo essa empresa atua nesse ramo de atividades?
2. Há quanto tempo você é gerente deste setor?
3. Como você avalia a estrutura física deste setor?
4. Você procura resolver todos os problemas que lhe é passado sobre
insatisfação do cliente?
5. Você acredita que os clientes estão satisfeitos com os serviços e produtos
oferecidos?
6. Qual o marketing utilizado para atrair e convencer os clientes a fazer as
revisões na concessionária?
7. O que você acredita que poderia melhorar no setor de pós vendas?
8. Como você considera a relação entre gestores e subordinados?
9. A empresa oferece treinamentos específicos para seus colaboradores?
Como funciona?
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CLIENTES.
Esta é uma pesquisa para fins acadêmicos para a Conclusão do Curso de bacharel
em Administração da Faculdade ITOP, que visa analisar a Qualidade nos serviços
prestados no setor de pós vendas. Sua contribuição é de fundamental importância
para alcançar os objetivos desta pesquisa.
Desde já agradeço sua colaboração!
OBSERVAÇÃO: Não é necessário se identificar.

1. Idade
( ) 18 a 25 anos
( ) 26 a 35 anos
( ) 36 a 45 anos
( ) mais de 45 anos.
2. Sexo
( ) masculino
( ) feminino.
3. Escolaridade
( ) fundamental incompleto
( ) fundamental completo
( ) médio incompleto
( ) médio completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo.
4. Há quanto tempo você é cliente desta empresa?
( ) Menos de 01 ano
( ) 01 a 06 anos
( ) 06 a 10 anos
( ) Mais de 10 anos
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5. Qual motivo você adquiriu um veículo da marca FIAT?
( ) Pelo valor do veiculo
( ) Pelo valor das revisões
( ) Indicação
( ) pela Marca
Justifique sua resposta:
6.Você possui mais de um veículo da marca FIAT?
( ) Sim
( ) Não
Justifique sua resposta:
7. Você está satisfeito com o veículo adquirido?
( ) sim
( ) não
( ) Às vezes
Justifique sua resposta:
8. Qual a principal razão que o leva a fazer as revisõesna concessionária?
( ) Rapidez na qualidade do serviços
( ) Preço dos serviços
( ) Para não perder a garantia do veículo
( ) Para ter o veículo sempre em ordem
( ) Não quis opinar
9. Todas as vezes que veio fazer algum serviços teve todas as suas
solicitações atendidas?
( ) Sim, Conseguem resolver todos os problemas da primeira vez
( ) Sim, Mas sempre tenho que voltar mais de uma vez
( ) Não, nunca resolvem os meus problemas
( ) Não sabe responder
Justifique sua resposta:
10. Como você avalia a qualidade dos produtos oferecidos (peças e serviços)
( ) Muito bom
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( ) Bom
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Péssimo
Justifique sua resposta:
11. Como você avalia o atendimento do consultor técnico?
( ) Muito bom
( ) Bom
( ) Ruim
( ) Péssimo
Justifique sua resposta:
12. Como você avalia o atendimento no balcão de peças?

( ) Muito bom
( ) Bom
( ) Ruim
( ) Péssimo
Justifique sua resposta:
13. Você é cliente de outra empresa do mesmo ramo?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sabe
( ) Não quis opinar
14 . Você está satisfeito com a estrutura física do setor de pós vendas?
( ) Sim
( ) Não
( ) Razoável
( ) Não quis opinar
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15. Referente a localização da empresa você considera?
( ) Muito bom
( ) Bom
( ) Ruim
( ) Péssimo
Justifique sua resposta:
16. O que diferencia esta empresa ,com as demais do mesmo ramo?
( ) Agilidade no atendimento
( ) Mão-de-obra qualificada
( ) Qualidade do produto oferecido
( ) Forma de pagamento
Justifique sua resposta:
17.O que você acha que poderia melhorar no setor de pós vendas da empresa
autovia fiat?
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES.
Esta é uma pesquisa para fins acadêmicos para a Conclusão do Curso de bacharel
em Administração da Faculdade ITOP, que visa analisar a Qualidade nos serviços
prestados no setor de pós vendas . Sua contribuição é de fundamental importância
para alcançar os objetivos desta pesquisa.
Desde já agradeço sua colaboração!
OBSERVAÇÃO: Não é necessário se identificar.

1. Idade
( ) 18 a 25 anos
( ) 26 a 35 anos
( ) 36 a 45 anos
( ) mais de 45 anos.
2. Sexo
( ) Masculino
( ) Feminino.
3. Escolaridade
( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo
( ) Médio incompleto
( ) Médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo.
4. Renda média mensal?
( ) Entre 1 e 2 salários
( ) Entre 2 e 3 salários
( ) Entre 3 e 4 salários
( ) Mais de 4 salários
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5. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa?
( ) Menos de 01 ano
( ) 01 a 06 anos
( ) 06 a 10 anos
( ) Mais de 10 anos
6. Você está satisfeito com o seu horário de trabalho?
( ) Sim
( ) Não
( ) As Vezes
( ) Não sabe
Justifique sua resposta:
7.Você está satisfeito com as instalações e higiene da empresa?
( ) Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Regular
( ) Não opinou
Justifique sua resposta:
8.Seu trabalho é reconhecido pelo gestor da empresa?
( ) Sim
( ) Não
( ) Ás vezes
Justifique sua resposta:
9.Você está satisfeito com as atividades que desenvolve na empresa?
( ) Sim
( ) Não
( ) Ás Vezes
( ) Com certeza
( ) Não sabe responder
10.Como você avalia o relacionamento do gestor com os funcionários?
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( ) Muito bom
( ) Bom
( ) Regular
( ) Ruim
( ) Não sabe responder
Justifique sua resposta:
11. Em termos de realização profissional com o trabalho que você executa
como você se sente?
( ) Muito realizado
( ) Pouco realizado
( ) Realizado
( ) Não realizado
( ) Não sabe responder
Justifique sua resposta:

