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1  INTRODUÇÃO 

 

Muitas empresas estão migrando o foco da qualidade do produto/serviço para o foco 

no relacionamento com os clientes. Hoje, o cliente tem mais acesso a informação, está mais 

crítico, tem mais consciência de seus direitos e tornou-se mais exigente, buscando sempre 

uma relação custo-benefício equilibrada.  

A gestão de relacionamento com o cliente se torna muito importante para as 

organizações devido à competição existente entre as mesmas e o objetivo de crescimento de 

uma empresa, pois o bom relacionamento é um dos fatores que pode influenciar muito nesse 

crescimento. Por isso, muito se discute sobre o marketing e seu real papel, que tornou-se 

fundamental para o sucesso das empresas. A importância e a necessidade de se gerenciar esse 

relacionamento pode ser compreendida a partir do significado de marketing que é definido por 

American Marketing Association como  

 
uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 
comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 
relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 
interessado. (apud KOTLER E KELLER, 2006, p. 4) 
 

O marketing tradicional trabalha com variáveis também conhecidas como o mix de 

marketing, utilizadas pela empresa para agregar valor aos seus produtos e fazer com que os 

clientes comprem. McCarthy (apud SWIFT, 2001), definiu as variáveis como os 4 P’s do 

marketing: produto, preço, praça (ou ponto-de-venda) e promoção. O mix de marketing é 

usado pelas empresas para alcançar seus objetivos de marketing influenciando os canais de 

comercialização e consumidores finais. 

Ampliando este conceito surge o Marketing Holístico como uma inovação dessas 

estratégias de marketing.  Esse novo conceito permite que as empresas desenvolvam 

atividades em toda sua complexidade, possibilitando uma integração de todos os processos. 

Essa nova orientação é apresentada como 

 
o desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos em 
atividades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das 
interdependências de seus efeitos. Ele reconhece que no marketing ‘tudo é 
importante’ – o consumidor, os funcionários, outras empresas e a concorrência, 
assim como a sociedade com um todo – e que muitas vezes se faz necessária uma 
perspectiva abrangente e integrada. (KOTLER E KELLER, 2006, p.15) 
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Com essa evolução, o marketing holístico ampliou os 4 P’s para os 4 fundamentos que 

são: Marketing interno, marketing socialmente responsável, marketing integrado e marketing 

de relacionamento. O marketing integrado engloba os 4 P’s que são utilizados como 

ferramentas para estruturar programas de marketing com o objetivo de criar, comunicar e 

entregar valor aos clientes e segundo Kotler e Keller (2006), alcançar os canais de distribuição 

e os clientes-alvo. 

O marketing interno é o responsável pela contratação dos funcionários, treinamento, 

qualificação e motivação dos mesmos, pois todos da empresa devem executar o marketing e 

trabalhar em sintonia. Inkotte (apud TÓFANI, 2007, p.1) o define como “uma preparação da 

empresa, e isso passa pela seleção, treinamento, motivação e informação dos funcionários, 

com o objetivo bem definido de mobilizar toda a organização para o atendimento às 

necessidades do cliente externo.” 

Já o marketing socialmente responsável envolve todas as questões ambientais, sociais 

e nos contextos éticos das atividades que o marketing engloba. O marketing socialmente 

responsável 

 
convoca as empresas a incluir considerações éticas e sociais em suas práticas de 
marketing. Elas devem equilibrar, em um difícil malabarismo, os critérios 
freqüentemente conflitantes de lucros empresariais, satisfação do cliente e interesse 
público. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 20)  

 

Por fim, como o último fundamento, define-se marketing de relacionamento como 

“um conjunto de estratégias que visa o entendimento e a gestão do relacionamento entre uma 

empresa e seus clientes, atuais e potenciais, com o objetivo de aumentar a percepção de valor 

da marca e a rentabilidade da empresa ao longo do tempo”. (MARINHO, 2002, p.90). E 

ainda, Gummersson (2005, p.22) ressalta que “é o marketing baseado em interações dentro da 

rede de relacionamentos” e tem como meta 

 
construir relacionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios com partes-
chave - clientes, fornecedores, distribuidores e outros parceiros de marketing – a fim 
de conquistar ou manter negócios com elas. Ele constrói fortes ligações econômicas, 
técnicas e sociais entre as partes. (GUMMERSSON, 2005, p.16) 

 

Com a atual concorrência que o mercado enfrenta, é mais provável que terão 

resultados positivos aquelas empresas que se destacarem e conseguirem estabelecer um bom 

relacionamento com seus clientes. O consumidor hoje, além de ser mais exigente, busca por 

pessoas e empresas que lhe auxiliem. 
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Muitas delas estão sentindo a real necessidade de se trabalhar com o marketing de 

relacionamento, pois ele demonstra a preocupação com a interação entre empresa e seus 

clientes. Sabendo usar da forma correta, com boas estratégias pode ser um grande diferencial 

da concorrência. Poser (2005, p. XI) afirma que “a competitividade crescente em diversos 

setores exige das empresas um olhar mais aguçado para as suas relações com o mercado. 

Diferenciação é a palavra de ordem para vencer a competição”. 

Com essa concorrência, as empresas acabam lutando entre si pela disputa dos clientes, 

além da conquista de novos, a retenção dos já existentes. Em geral, custa cinco vezes mais 

conseguir um novo cliente do que manter um já existente. (PEPPERS e ROGERS, 2004) 

Para isso tornar-se possível, é necessário haver um mecanismo de relacionamento com 

os clientes, avaliar os fatores que eles consideram importantes na aquisição dos seus 

serviços/produtos, ouvindo suas necessidades, desejos, sugestões e reclamações. Assim o 

cliente vai sentir a diferença no atendimento e nas condições oferecidas pela empresa, além da 

qualidade do produto.   

As empresas que estão dispostas a manter um vínculo mais forte com o cliente estão 

desenvolvendo o chamado CRM (Customer Relationship Management), que são estratégias 

de marketing de relacionamento na prática. O Customer Relationship Management é uma 

expressão em inglês que se traduz para a língua portuguesa como Gestão de Relacionamento 

com o Cliente.  

O CRM utiliza as novas tecnologias de informação para fazer a gestão de 

relacionamento com o cliente. Através de bancos de dados consegue-se visualizar quem são 

eles, o que desejam, qual a sua relação com a empresa e, através de uma avaliação, produzir 

produtos e desenvolver ações especificas para cada um. Segundo Swift (2001, p. 12), gestão 

de relacionamento é “uma abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o 

comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas para melhorar as 

compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade deles.” Essas empresas, assim como muitos 

setores da economia, passaram a utilizar a gestão de relacionamento com o cliente por 

entender que ele se tornou vital para os negócios.  

Pesquisar os hábitos de consumo de seus clientes e conhecê-los melhor permite 

antecipar ações de forma que possam solucionar suas necessidades, deixá-los sempre 

satisfeitos e explorar novas oportunidades de negócio. Conforme Kotler e Keller (2006, p.18), 

“empresas vencedoras serão as que conseguirem atender as necessidades dos clientes de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa�
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maneira econômica e conveniente, com comunicação efetiva”. Nos dias de hoje, sobrevive no 

mercado por mais tempo quem está apto a suprir mais necessidades dos clientes.  

Para o marketing o trabalho justifica-se pela importância de perceber a necessidade 

das empresas em relacionar-se com seus clientes e o CRM é a maneira encontrada mais 

adequada para agregar valor aos seus negócios.  

É fundamental, também, o conhecimento sobre este objeto de estudo para a 

comunicação, pois saber como administrar o relacionamento com o cliente faz parte de uma 

boa comunicação. Para resultados positivos a longo prazo, é necessário saber como reter os 

clientes. Torna-se importante conhecer todos os processos de comunicação, as mais 

adequadas formas de abordagem e comunicação com o cliente.  

Para a publicidade, conhecer o cliente da empresa é fundamental o CRM pode 

fornecer informações preciosas sobre ele, que permitem criar estratégias marketing 

direcionada de uma forma mais eficiente e descobrir suas reais necessidades. 

Nesse trabalho foi analisado como a Comercial Sul Veículos - Concessionária Fiat de 

Santa Maria, RS – realiza o relacionamento com seus clientes através das ferramentas de 

CRM utilizadas, de novembro de 2008 até o primeiro semestre de 2010. O CRM na 

concessionária foi necessário também para que ela conseguisse obter o titulo de Padrão de 

Atendimento FIAT. O novo sistema foi implantado através de uma parceria com a ABS 

Consultoria, uma empresa terceirizada pela FIAT para implantação do Software desenvolvido 

pela Ação Informática e treinamento, especializada em consultoria estratégica e soluções 

integradas de CRM.  

Além de identificar as ferramentas, foi analisado como são utilizadas, os resultados 

percebidos pelos usuários e no relacionamento com os clientes, verificando a importância da 

prática do CRM a fim de obter a captação, retenção e a fidelização dos clientes. 

Outro fator que motivou a realização deste trabalho foi de interesse pessoal, por a 

pesquisadora ser a utilizadora destas ferramentas e querer ampliar o conhecimento e 

funcionamento das mesmas. Este contato com as ferramentas aconteceu através de um estágio 

onde são realizadas pesquisas de satisfação com os clientes da concessionária. Esta 

possibilidade do contato direto também facilitou na obtenção de dados necessários para a 

pesquisa, assim como resultados de outras pesquisas já realizadas pela própria empresa, dados 

de clientes, contato com os idealizadores e implementadores do sistema. 

Este trabalho também poderá servir como fonte de consulta para pesquisadores, 

publicitários e estudantes de comunicação, assim como para a Concessionária Sul Veículos, 
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além de auxiliar no aumento de informações sobre a temática. O mesmo possibilitará a estes 

interessados, informações sobre o tema presente e estudado por pesquisadores e profissionais 

de marketing. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste referencial teórico são abordados temas importantes para a compreensão da 

pesquisa realizada. Esses temas referem-se ao Mercado, os tipos de Marketing, CRM, 

considerações sobre o Cliente, apresentação da concessionária estudada e a marca FIAT.   

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO MERCADO 

 

O comércio sempre teve um papel muito importante para a sociedade, pois permitiu o 

desenvolvimento e crescimento do que hoje chamamos mercado. Sobre o mercado afirma-se 

que 

 
antigamente, um “mercado” era um local físico onde compradores e vendedores se 
reuniam para comprar e vender seus produtos. Hoje, os economistas descrevem um 
mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações 
relativas a determinado produto ou classe de produto. (p. 8) [...] Por outro lado, os 
profissionais do marketing muitas vezes usam o termo mercado para abranger vários 
agrupamentos de clientes. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 9) 

 

O mercado vem sofrendo uma evolução, com melhorias que continua até hoje. O foco 

que antes era no produto, passou a ser no cliente. Essa evolução é dividida em quatro fases, 

que foram definidas por Cobra (1992) como era da produção, era da venda, era do produto e 

era do marketing. 

Por volta de 1925, iniciou-se a era da produção, onde começou o desenvolvimento das 

técnicas de produção em massa. Existia a crença de que se bons produtos tivessem preços 

bons, acessíveis ao consumidor e fossem disponíveis, eles se sentiriam atraídos e 

consumiriam. O objetivo era focado em quantidade com bons preços e a qualidade não estava 

em primeiro lugar. Não havia a preocupação com a venda e o marketing ainda não existia, 

pois praticamente tudo que produzia era vendido. Segundo Cobra (1992) esse período foi 

caracterizado pela fase de subsistência. 

Em 1930 surge a era das vendas, que estendeu-se até meados dos anos 50, 

caracterizando-se pelo aumento da concorrência e necessidade de manter atenção nos pontos-

de-venda. Para Cobra (1992) essa era surge na segunda metade do séc. XIX, com a produção 

em massa, como um dos efeitos da Revolução Industrial. A preocupação então passa a ser de 

eliminar os estoques gerados na era da produção. Para solucionar isso começaram a surgir 
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campanhas promocionais com o objetivo de influenciar os clientes a comprarem produtos que 

antes não lhe interessavam. 

As organizações, com o tempo, passaram a se preocupar mais com a qualidade dos 

produtos e com isso, surgiu a era do produto, por volta dos anos 50. Segundo Cobra (1993) 

esta fase também foi caracterizada pela venda massiva sem levar muito em conta as 

necessidades dos clientes. 

A era do marketing deu-se a partir dos anos 60. Esta foi caracterizada por preocupar-se 

com a identificação e satisfação das necessidades e desejos dos clientes. Segundo Cobra 

(1992) essa fase surge com a preocupação com o consumidor e suas necessidades. Para tanto, 

foi necessário uma integração do ambiente interno e de uma organização. Nessa era, também, 

começa a busca por segmentos e nichos de mercado, depois do período de “desmassificação”, 

com a conseqüente adequação de produtos e serviços para atender gostos cada vez mais 

diferenciados (COBRA, 1992).  

Essa busca foi marcada pela divisão do mercado em grupos distintos de compradores 

com necessidades, características ou comportamentos próprios que respondem de maneiras 

semelhantes aos estímulos de marketing (KOTLER, 2000). A partir desta segmentação, é 

possível criar estratégias focadas para um determinado público, contribuindo para resultados 

positivos e lucrativos da empresa. 

Com o aumento da segmentação de mercado, as empresas reforçam e ampliam o foco 

nas ações, direcionando-se para a personalização. Nesta era reconhece-se o potencial de lucro 

na conservação dos clientes. A mudança de foco iniciou-se através da forte pressão sobre os 

custos, novos produtos diferenciados eram lançados diariamente, a concorrência ficou mais 

acirrada, houve maior interesse na profissionalização e capacitação das empresas e uma 

evolução na tecnologia da informação. 

Portanto, com essa mudança de foco e maior necessidade de capacitação para atender 

essa demanda, faz-se necessário o marketing nas empresas, que é definido e trabalhão de 

diversas maneiras, abordadas e seguir.   

 

 

2.2 MARKETING 

 

Atualmente, um grande número de empresas trabalha com o marketing para melhorar 

seu relacionamento com os clientes e seus funcionários, elas o utilizam como uma ferramenta 



11 

 

para que consigam se destacar no mercado. Segundo Bogmann (2000), o marketing deve se 

preocupar em atingir muito mais qualidade do que quantidade. Conhecer, encantar e atender 

aos anseios dos clientes é fundamental para o sucesso de uma organização e exige uma gestão 

sistemática desse relacionamento. Kotler conceitua marketing da seguinte forma 

 
marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 
obtém aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços de valor com outros, ou seja, é conhecer melhor 
seus clientes (atuais e potenciais) de maneira que possa atender aos desejos e as 
necessidades destes clientes. (KOTLER, 2000, p.30). 
 
 

O marketing pode ser definido de várias formas por diversos autores, mas o ponto em 

comum entre essas diferentes definições é a busca pela satisfação dos clientes. Essa busca 

baseia-se na identificação das necessidades dos mesmos.  McKenna (1993, p. 4) afirma que 

  
no processo de identificação pode ser utilizado um marketing baseado no 
conhecimento: de novas tecnologias, da concorrência, de seus clientes, de sua 
própria organização, recursos, planos e formas de fazer negócio; e a experiência, 
que enfatiza a interatividade, conectividade e criatividade. 
 
 

As estratégias que a empresa decide utilizar devem estar sempre de acordo umas com 

as outras, interligadas e tratadas como um conjunto, focando em um mesmo objetivo, para que 

consiga obter resultados positivos. Como ferramentas fundamentais para se exercer o 

marketing, McCarthy criou os 4Ps, que foram definidos em 4 grupos de atividades e os 

dividiu em: produto, praça, preço e promoção.  

Portanto, como estratégia, Kotler (2000, p. 37), indica o Mix de Marketing, ou 

composto de marketing, cuja definição se resume em "o conjunto de ferramentas que a 

empresa usa para atingir seu objetivo de marketing no mercado alvo". O primeiro grupo, o 

produto, é definido como 

 
um produto pode ser um objeto, um serviço ou uma idéia (...) Ao contrário dos 
objetos, o serviço é uma aplicação de esforços humanos ou de máquinas que 
garantem benefícios aos consumidores. Já as idéias incluem conceitos, filosofias e 
imagens. (PRIDE, 2001, p.66). 

 

O segundo “P” refere-se a praça, ou seja, o mercado onde a empresa atua. É onde o 

produto é vendido, onde ele está exposto. Para a escolha da praça é necessário pesquisar e 

planejar, pois dela depende se o cliente encontrará ou não aquele produto que busca. Para 
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Cobra (1992) a função básica de um canal de distribuição é escoar a produção de bens em 

geral, sejam bens de consumo, industriais ou de serviço.  

O terceiro “P” é o preço, ou seja, é aquilo que Cobra (1986) chama de valor arbitrário 

para o pagamento de um produto ou serviço incluindo-se todos os custos de produção e o 

lucro da empresa. Já para o consumidor, o preço está relacionado a qualidade e ao nível de 

satisfação que determinado produto pode oferecer. O que define-se como preço é o valor 

monetário do produto. E ainda Kotler (2000, p. 476) afirma que: "preço é o elemento do mix 

de marketing que produz receita; os demais produzem custos". 

Já o quarto elemento do mix de marketing é definido como promoção e pode-se dizer 

que é a maneira de comunicar a existência de determinado produto/serviço aos consumidores, 

podendo influenciá-los e convencê-los a adquirí-lo. Kotler (2000) afirma que, a promoção 

eficiente exige um conceito integrado de comunicação em marketing, para estabelecer um 

relacionamento satisfatório com seus clientes. O autor também reforça a importância do 

comunicador estar sempre atento ao seu público-alvo para determinar as estratégias que serão 

utilizadas para atrair e manter esse mercado. 

Drucker (apud KOTLER E KELLER) ressalta que a necessidade de vender sempre 

existirá, mas que o marketing tem como objetivo facilitar e permite que haja um esforço 

menor 

 
o objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o 
serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria 
resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria 
tornar o produto ou o serviço disponível. (KOTLER E KELLER, 2006. p.4) 

 

É imprescindível que as empresas entendam como operar e agir nesse ambiente de 

marketing. “Os profissionais de marketing do século XXI reconhecem cada vez mais a 

necessidade de uma abordagem mais completa e coesa que transcenda as aplicações 

tradicionais da orientação de marketing.” (KOTLER E KELLER, 2006 p. 14). 

Sabe-se que o mercado está em constante mudança e evolução e uma empresa precisa 

acompanhá-lo para que não perca seu lugar. No mercado, o marketing, segundo Semenik e 

Bamossy (1996, p. 867) “deve ser tão ágil quanto ele, deve estar preparado para mudanças e 

ser capaz de perceber as informações dos consumidores e dos concorrentes. Além de 

posicionar corretamente o produto e usando as estratégias corretas para atingir o público-

alvo”.  
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Para atender a evolução do mercado surge uma nova orientação definida como 

marketing holístico, que será abordado no capítulo seguinte. 

 

 

2.3 MARKETING HOLÍSTICO 

 

O marketing holístico reconhece que todos são importantes. Sejam os consumidores, 

os funcionários, os concorrentes e a sociedade em geral. Sobre essa idéia, ressalta-se que:  

 
As atividades de marketing dentro da empresa podem ser tão importantes quanto às 
atividades de marketing dirigidas para fora de empresa – se não mais importantes. 
Não tem sentido prometer um serviço excelente antes que a equipe esteja pronta de 
fornecê-lo. (KOTLER E KELLER, 2006, p.18) 
 

Partindo desse pressuposto, o marketing holístico foi segmentado em quatro temas 

distintos: Marketing interno, marketing socialmente responsável, marketing integrado e 

marketing de relacionamento.  

O marketing interno relaciona-se com todos os setores da empresa. É necessário que 

todos estejam capacitados e comprometidos com o mesmo objetivo. Segundo Kotler e Keller 

(2006, p.18): “garante que todos na organização, especialmente a gerencia sênior, acolham os 

princípios de marketing apropriados. O marketing interno é a tarefa de contratar, treinar e 

motivar funcionários capazes que queiram atender bem os clientes”. 

Já o marketing integrado está ligado à utilização de ações para comunicar e entregar 

valor aos consumidores, ou seja, todas as atividades devem estar focadas no cliente. Ribeiro 

(2010, p.01) afirma que: “a definição de marketing integrado vai muito além da consistência 

das mensagens e da abordagem criativa em todos os tipos de peça, sejam eles em qualquer 

tipo de mídia: mala direta, campanhas de email, televisão, revistas, website, banners, etc.” 

O marketing socialmente responsável incorpora a adoção de comportamentos e 

práticas de marketing baseadas em questões éticas, ambientais, legais e sociais. Vaz (1995) 

define marketing social como ações de marketing que tem como principal objetivo diminuir 

ou eliminar os problemas sociais, assim como relacionadas às questões de higiene e saúde 

pública, de trabalho, segurança, educação, habitação, transportes e nutrição. 

Por fim, o marketing de relacionamento refere-se ao desenvolvimento de 

relacionamentos com todas as pessoas ou organizações que podem interferir nos negócios da 

empresa, desde os clientes a fornecedores e concorrência. Kotler e Keller afirmam que  



14 

 

 
o marketing de relacionamento envolve cultivar o tipo certo de relacionamento com 
o grupo certo. O marketing que deve executar não só a gestão do relacionamento 
com o cliente (customer relationship management – CRM), como também a gestão 
do relacionamento com os parceiros (partner relationship management – PRM), se 
constitui de quatro outros elementos principais: clientes, funcionários, parceiros de 
marketing (canais, fornecedores, distribuidores, revendedores, agencias) e membros 
da comunidade financeira (acionistas, investidores, analistas). (2006, p.16) 
 
 

No próximo capítulo, será abordado o tema de marketing de relacionamento de forma 

mais aprofundada, o qual se torna necessário para este estudo de gestão de relacionamento 

com o cliente. 

 

 

2.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O marketing de relacionamento refere-se às ações de comunicação que a empresa 

realiza direcionadas ao cliente e também aos seus fornecedores, buscando manter um 

relacionamento de longo prazo que seja satisfatório aos mesmos. Atualmente é imprescindível 

que a empresa se esforce para manter os clientes satisfeitos. De acordo Las Casas (2001, p. 

102) marketing de relacionamento é “o processo de criar, manter e intensificar 

relacionamentos fortes e valiosos com os clientes”. 

Esse processo começa buscando identificar as necessidades e desejos do cliente,  

definir os serviços prestados, procurando sempre manter uma relação custo/benefício, com 

funcionários capacitados, motivados e comprometidos a atender os clientes da melhor forma. 

Isso tudo deve-se a busca do objetivo principal da empresa, que deve ser construir, melhorar 

ou aumentar a percepção de valor da marca, de seus produtos e serviços. 

O marketing de relacionamento representa uma nova forma de interação entre uma 

empresa e seus clientes. Para que uma empresa se fixe no mercado deve possuir um 

diferencial aos olhos do consumidor.  Um bom relacionamento pode ser esse diferencial que 

hoje em dia está se tornando fundamental para qualquer empresa. McKenna (1992) afirma 

que antigamente a competição era baseada em qualidade oferecida no produto ou no serviço, 

sendo que hoje o mais importante e mais competitivo do que essa qualidade é desenvolver um 

relacionamento com o cliente, que é base para o sucesso.  

Marinho (2002, p.90) também define o conceito de marketing de relacionamento como 

“um conjunto de estratégias que visa o entendimento e a gestão do relacionamento entre uma 
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empresa e seus clientes, atuais e potenciais, com o objetivo de aumentar a percepção de valor 

da marca e a rentabilidade da empresa ao longo do tempo”. 

Muitas empresas pensam somente em atrair novos clientes, preocupam-se apenas com 

o prospect1

As empresas que conseguirem satisfazer seus clientes com atendimento de excelência, 

atendê-los como se fossem únicos, tratando-os individualmente, estarão mais propensas a ter 

fidelização e recompensas representadas por um melhor rendimento financeiro. A satisfação 

reflete os julgamentos comparativos dos clientes, percebido de um produto em relação às suas 

expectativas. Se o desempenho fica aquém das expectativas, o cliente fica insatisfeito e 

desapontado. Se o desempenho alcança as expectativas, o cliente fica satisfeito. Se o 

desempenho supera as expectativas, o cliente fica altamente satisfeito ou encantado. 

(KOTLER E KELLER, 2006). 

, e esquecem dos clientes atuais, dos antigos e fiéis. Esse relacionamento permite o 

conhecer melhor, entender suas necessidades, transformar pequenos dados em informações 

úteis. Conhecer o cliente é fundamental para criar ações eficientes.  

Portanto, é através do marketing de relacionamento, que as empresas têm a 

possibilidade de criar estratégias e atividades direcionadas ao seu cliente, fazendo com que 

eles estejam cada vez mais próximos e que possam recomendar seus serviços/produtos a 

outros consumidores. O cliente, mesmo que inconscientemente, reconhece o valor e o esforço 

que a empresa faz e toda a preocupação em seu bem estar e satisfação, estando sempre 

prontamente a atendê-lo. É a partir dessas estratégias que surgiu o CRM, que será abordado 

no próximo capítulo. 

 

 

2.5 CRM 

 

O Customer Relationship Management (CRM) surgiu para definir uma série de 

ferramentas, utilizadas como forma de abordagem ao cliente, que são baseadas no uso na 

tecnologia a favor do marketing de relacionamento. E segundo Silva e Zambom (2006, p. XII) 

 

o Customer Relationship Management (CRM), na verdade, não é novo. O que de 
fato, há de inovação é suas respostas à demanda. Em função da grande quantidade 

                                                            
1 Prospect: cliente em potencial (futuro cliente). 
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de informações sobre os clientes, o próprio número dos clientes, suas preferências 
etc., foi necessário desenvolver a melhor maneira de atender a seus clientes. 
 

Essas ferramentas constituem-se de sistemas informatizados e principalmente, de uma 

mudança de atitude corporativa. Hoje essas mudanças são fundamentais para que a empresa 

mantenha um bom relacionamento com seus clientes, conhecendo-os com maior profundidade 

e, consequentemente, aumentando o poder de conquista e encantamento, tornando-se um 

aliado para fazer a diferença esperada na hora da escolha pelos clientes. Sobre este conceito 

de CRM, Brown (2001, p. XXII) explica 

 
é uma jornada de estratégias, processos, mudanças organizacionais e técnicas pelas 
quais a empresa deseja administrar melhor seu próprio empreendimento acerca do 
comportamento dos clientes. Acarreta em adquirir e distribuir conhecimento sobre 
os clientes e usar essas informações por meio de vários pontos de contato para 
equilibrar rendimentos e lucros com o máximo de satisfação dos clientes. 

 

Essa forma de abordagem faz com que o cliente esteja sempre no centro do processo, 

tendo como objetivo principal, uma comunicação eficaz e rápida para saber quem são seus 

clientes, quais são suas necessidades, desejos, seu histórico de contato com a empresa, suas 

aquisições de produtos/serviços. Assim, permite planejar e implantar ações específicas para 

cada cliente ou grupo de clientes, fazendo com que ele tenha confiança na empresa, fique 

satisfeito e sempre volte. Com isso, Kotler e Keller (2006, p. 151) afirmam que 

 
graças ao uso eficaz de informações sobre cada conta, o CRM permite que as 
empresas ofereçam um excelente atendimento ao cliente em tempo real. Com base 
no que sabem sobre cada um deles, as empresas podem customizar seus produtos, 
serviços, programas, mensagens e mídia. O CRM é importante porque um grande 
impulsionador da lucratividade de uma empresa é o valor agregado de sua base de 
clientes. 

 

De acordo com o artigo SEGeT (2010), a essência do CRM é conseguir o maior 

número de informações possíveis do cliente e saber utilizá-las. Não é suficiente um grande 

número de informações se elas estiverem simplesmente “soltas”, se estiverem de forma que 

não sejam úteis. É isso que esta ferramenta possibilita: organizá-las de forma que possam ser 

úteis para a empresa. Para isso, são criados então os chamados “sistemas de CRM” ou “data 

warehouses”, que são utilizados juntamente com um banco de dados. Segundo Swift (2001, p. 

68) os data warehouses 
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foram criados para dar apoio a diversos processos de tomada de decisões gerenciais, 
de análises de marketing e de relacionamento com os clientes (...) e são redefinidos 
para capturar dados de transações de diversas fontes díspares em toda a organização 
e direcioná-los para um ponto de reconciliação, redefinição e coordenação das 
informações obtidas, arrumando por áreas de assunto. 
 

A tecnologia então, mais uma vez, se torna uma aliada aos negócios, auxiliando na 

captação de dados do cliente e fontes externas e na consolidação de um banco de dados, de 

modo a tornar a estratégia de CRM mais inteligente e eficiente. Todos da empresa são 

responsáveis por alimentar o banco de dados com informações corretas e precisas. As 

aplicações que o CRM transformam esses dados obtidos em informações importantes que 

podem ser utilizadas de alguma forma e, quando disseminada, permite identificação do cliente 

e a compreensão do seu perfil. Sobre banco de dados e data base marketing, Kotler e Keller 

(2006, p. 160) definem como 

 
um conjunto de dados abrangente sobre clientes atuais ou potenciais atualizado, 
acessível, prático e organizado para fins de marketing, tais como geração de 
indicadores, venda de um produto ou serviço ou manutenção do relacionamento com 
os clientes. Database marketing é o processo de construir, manter e usar os bancos 
de dados de clientes e outros registros (...) para efetuar contatos e transações e para 
construir relacionamentos com o cliente. 
 

Com isso, essas ferramentas podem ajudar as empresas que buscam aumentar a 

lucratividade e os resultados positivos em suas organizações. O CRM tornou-se indispensável 

nesse mercado competitivo. Saber quais são as necessidades do cliente e conhecê-lo melhor já 

não são mais diferenciais, são questões fundamentais. Além de transmitir credibilidade e 

tornar os clientes fiéis, permite que a empresa aumente suas vendas através de novas 

oportunidades descobertas em um mesmo cliente.  Swift (2001, p. 17) afirma que 

 
o CRM efetivamente engloba a capacidade de uma organização para: Descobrir 
clientes; Conhecer os mesmos; Manter comunicação com eles; Assegurar que eles 
recebam o que desejam da organização (...); Verificar se eles receberam o que lhes 
foi prometido (...) e assegurar que o cliente seja mantido – mesmo que o cliente 
não seja lucrativo atualmente, o objetivo é lucratividade a longo prazo. 

 

Desta forma, novos negócios, a conquista de novos clientes ou retenção daqueles já 

existentes, são possíveis através das ferramentas, possibilitando um aprimoramento da 

empresa, focando a satisfação total de seus clientes.           
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2.6 O CLIENTE 

 

O objetivo principal de uma empresa é satisfazer seus clientes, ela está sempre focada 

nele, pois sem o cliente, não há consumo, não há lucro e portanto, não há empresa. Swift 

(2001, p.1) afirma que 

 
o termo cliente foi cunhado pela primeira vez no inicio do século XX e demorou 
quase cem anos para que as empresas realmente entendessem o que ele significa. 
Com a ampliação do papel do cliente nos relacionamentos, os fornecedores ou 
provedores de serviço têm se preparado para servi-lo e atender suas necessidades na 
troca pelo valor (lucrativo) em forma de dinheiro e negócio repetidos. 

 

Para entender o significado da palavra “cliente” no âmbito do mundo dos negócios, é 

importante saber os diferentes papéis que eles podem representar. A esse respeito, apresenta-

se a seguinte definição 

 
cliente designa uma pessoa ou unidade organizacional que desempenha papel no 
processo de troca ou transação com uma empresa ou organização; (...) o termo 
cliente refere-se a pessoas que assumem diferentes papéis no processo de compra, 
com o especificador, o influenciador, o comprador, o pagante, o usuário ou aquele 
que consome o produto (BRETZKE, apud DIAS, 2003, p.38) 
 

Em qualquer circunstância, o sucesso do bom atendimento reside na satisfação de 

alguma necessidade e (ou) desejo do cliente, apesar de nem sempre ser fácil compreendê-los. 

O cliente deve ser o foco de toda empresa e todas as ações devem estar voltadas a ele, pois a 

sobrevivência e crescimento dela deve-se aos clientes. Toda empresa depende de seus clientes 

e assim, ele faz parte do negócio. E é por isso que o marketing está cada vez mais presente 

entre elas, pois os objetivos e estratégias de marketing são baseados no conceito de retenção e 

aquisição do cliente.   

As estratégias de aquisição são muito mais onerosas do que as de retenção. Se tiver 

sucesso, a manutenção da fidelidade do cliente traz benefícios adicionais. Para desenvolver 

estratégias de captação eficazes é necessário conhecer as suas necessidades. A empresa deve 

encarar o relacionamento com os clientes a partir do ponto de vistas deles (STONE, 

WOODCOCK, 1998). 

A base do relacionamento com o cliente é o conhecimento e a compreensão de suas 

atitudes, seus pensamentos. A empresa deve vender aquilo que ele quer, e não aquilo que ela 

quer que ele compre. Para Mitchell 
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é importante entender por que os clientes compram e por que não compram. Com 
um simples toque em uma tecla, um colaborador pode ver o histórico de compras, 
mais as observações como casamento, divórcio, promoção, mudança de endereço, 
um novo bebê, um bicho de estimação – fatores que reforçam o relacionamento 
acolhedor. (2007, p. 95) 
 

Hoje, as empresas reconhecem que seu principal objetivo é satisfazê-los. Uma forma 

de conseguir isso é os consultando antes de produzir aquilo que eles mesmos consumiram 

depois, que pode ser feito através de pesquisas de mercado. Conforme Mitchell (2007) ter 

clientes satisfeitos não é o suficiente, é preciso que eles se sintam extremamente satisfeitos. 

Para isso, deve-se ter o foco em construir e manter um forte relacionamento com o cliente. É 

preciso sempre superar as suas expectativas, ser único para seu cliente e tê-los sempre 

encantados com o que a empresa tem a oferecer. 

Os clientes estão mais exigentes e a tendência é de que com a expansão da internet 

essa exigência se torne cada vez maior. Hoje eles estão mais conectados e com muito acesso à 

informação. A internet torna-se uma ferramenta poderosa e forte aliada a eles. Um lado 

negativo é quando há uma má reputação, ela se espalha de forma muito rápida e na maioria 

das vezes não pode ser apagada. 

Deve-se então acompanhar essas mudanças, estar sempre adequando-se de forma a 

poder  compreender e atender melhor os clientes pois, “o cliente de alto valor, leal, que dá 

retorno, satisfeito e lucrativo, é o principal ponto focal para as organizações lucrativas e em 

crescimento ao redor do mundo” (SWIFT, 2001, p. 2). É ele o principal motivo de todas as 

ações que a empresa faz, pois é ele que garante a sobrevivência da mesma e pode 

proporcionar o crescimento delas. Portanto a FIAT baseia-se nisso, buscando sempre a 

satisfação dos seus clientes e tentando manter-se na liderança em vendas no País. 

 

 

2.7 A MARCA FIAT2

 

 

A Fábrica Italiana de Automóveis Turim (FIAT) foi fundada em 11 de julho de 1899 

por Giovanni Agnelli e, possui sede na cidade de Turim, norte da Itália. O neto do fundador, 

Gianni Agnelli, chefiou a empresa de 1966 até o ano de 2003, quando foi sucedido por seu 

irmão Umberto Agnelli. Após a morte de Umberto, em 2004, Luca Cordero di Montezemolo 

                                                            
2 Dados retirados do site www.fiat.com.br. 
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foi nomeado presidente e John Elkann, o herdeiro de Agnelli tornou-se vice-presidente, com 

28 anos. 

Inicialmente as atividades do grupo eram focadas somente na fabricação de 

automóveis e de veículos industriais e agrícolas.  No ano de  1910 passou a ser a ser a maior 

marca automóvel da Itália, que  continua até hoje. 

Segundo o site da FIAT, com tempo a fábrica deixou de produzir somente esses 

veículos e na primeira década do século XX já produzia também locomotivas, e, com o início 

da Primeira Guerra Mundial, em 1917, passou a fabricar ambulâncias, metralhadoras e até 

motores para submarinos. Durante a II Guerra Mundial a FIAT começou a fabricar armas para 

o exército italiano e mais tarde para o exército alemão, passando a produzir também aviões e 

metralhadoras. 

A marca está presente em 61 países atuando em vários setores industriais e 

financeiros. Nos anos 1960, o grupo passou a administrar empresas de outras marcas e 

setores, tais como: empresas automobilísticas, máquinas agrícolas, veículos para construção, 

ônibus, aviões,veículos militares, aço e metalurgia, imprensa, atividades financeiras, 

construção, ecnologia de informação, lazer (instalações de esqui nos Alpes) e outras empresas 

menores que trabalham para serviços públicos, prestando serviços de consultoria econômica a 

financeira. 

A FIAT foi uma das pioneiras na construção de fábricas no Leste Europeu, 

especialmente na antiga União Soviética, com fábricas em Vladivostk, Kiev e Togliattigrad. A 

empresa russa AutoVAZ (Lada) é o exemplo mais conhecido. Possui hoje fábricas no Brasil , 

Turquia, China, Polônia, Argentina, África do Sul e Índia, onde produz modelos adaptados 

aos mercados locais e às vezes voltados à exportação, como a linha Palio.  

No Brasil, segundo o site da montadora, a FIAT está instalada desde 1973 em Betim, 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e hoje lidera a produção e as vendas no mercado 

do país, tornando-se a mais importante unidade produtora fora da Itália. Sua planta de Betim é 

a maior produtora de veículos do Grupo no mundo, com a produção de 3 mil veículos por dia. 

 

 

2.8 CONCESSIONÁRIA SUL VEÍCULOS 

 

A Comercial Sul Veículos Ltda., representante da marca FIAT na cidade de Santa 

Maria - RS, foi inaugurada em 25 de novembro de 1975, pelo Sr. Bartholomeu Cecim 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/União_Soviética�
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Palio�
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Segundo. Seguindo a instalação da FIAT no Brasil no ano de 1973 na cidade de Betim - MG, 

iniciando assim, a comercialização dos veículos da marca na cidade e região. A 

concessionária é composta por quatro sócios, onde dois deles são responsáveis pela gestão 

atual, o Sr. Bartholomeu Ceccim Filho e o Sr. Paulo Abelin Ceccim, sucessores do sócio-

fundador. (NEU, 2009) 

A concessionária hoje, com 35 anos de existência, é uma das três concessionárias 

FIAT mais antigas do Brasil, acompanhando todo o desenvolvimento e liderança da marca do 

País. Atualmente A FIAT lidera a produção e as vendas no mercado, tornando-se a mais 

importante unidade produtora do grupo fora da sede Itália. 

Juntamente com o aumento de vendas, o que tornou a FIAT marca líder por 8 anos 

consecutivos no Brasil, teve-se consequentemente, na Sul Veículos, um aumento no ticket 

médio de passagem de veículos na oficina mecânica, onde, há aproximadamente 10 anos 

atrás, tinha uma passagem por mês de 340 veículos na parte da mecânica e 28 na funilaria e 

pintura. Hoje, o cenário de passagens na Assistência Técnica é de 695 na mecânica e 120 na 

funilaria e pintura. Nesse mesmo período, também passavam pela oficina em média 340 

veículos por mês na oficina e 28 na funilaria.  

Atualmente, a Sul Veículos possui uma área construída de 7.133 m² e conta com 75 

colaboradores, com um volume de vendas em torno de 100 carros zero ao mês, sendo que no 

início de suas atividades, eram vendidos 20 veículos em média.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A natureza desta pesquisa, pode-se definir como qualitativa e busca compreender 

melhor o objeto de estudo. Este tipo de pesquisa, mesmo que tenha um objetivo específico 

para ser aplicada, não requer o uso de métodos estatísticos. Godoy afirma que a pesquisa 

qualitativa 

 
não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental 
estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (1995, p.58). 
 
 

Essa estratégia de pesquisa possui caráter exploratório, que busca proporcionar ao 

pesquisador uma maior interação e familiaridade com o objeto de estudo. Para Samara e 

Barros (2002, p. 29) “os estudos exploratórios são realizados a partir de dados secundários; 

conversas informais e estudos de casos selecionados, em que se incluem também pesquisas já 

realizadas.” Sampieri et al. (1991) também ressalta a flexibilidade dessa estratégia em relação 

aos estudos descritivos ou explicativos, além de ser mais amplo e disperso.  

Este trabalho fundamenta-se como um estudo de caso, em que analisou-se um objeto  

de uma forma aprofundada, examinando um fenômeno em seu ambiente natural, através da 

coleta de dados, permitindo obter muitas informações essenciais. Segundo Gil (1995) o estudo 

de caso é caracterizado pela busca de compreensão profunda de um ou poucos objetos, 

possibilitando o conhecimento amplo e detalhado do mesmo. Recomenda-se este, nas fases 

iniciais de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de hipóteses ou 

formulação de problemas.  

Os estudos de caso permitem aprofundar o conhecimento de problemas complexos e 

sistêmicos, pela observação da dinâmica e interação de múltiplos fatores, a partir de poucas 

situações específicas (BOYD et al., 1989; MATTAR, 1994). Eles podem utilizar vários tipos 

de fonte de informação, buscando dados em vários momentos, situações e formas que possam 

influenciar nos resultados. 

O caso estudado neste trabalho foi o da Concessionária Sul Veículos, com o tema “As 

ferramentas de CRM utilizadas pela Concessionária Sul Veículos – FIAT de Santa Maria”. A 
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forma como esta pesquisa foi realizada, começou com conversas informais com a Líder de 

CRM da concessionária, Ana Paula Streppel Ceccim e dois integrantes da equipe que 

implementou os sistemas de Padrões de atendimento da FIAT. Foram realizadas também após 

isso e durante todo o processo da pesquisa, conversas informais com alguns usuários da 

empresa, como a consultora técnica Carla Thaís Rosa, o gerente de pós-vendas Arlon Donini 

Neu, o gerente de vendas Saulo Frescura da Rosa e consultores de marketing que foram 

instrutores em cursos oferecidos pela empresa, durante este período. Essas conversas 

possibilitaram um maior conhecimento sobre o objeto estudado.  

Após as entrevistas, foram realizadas consultas documentais aos manuais dos sistemas 

e análise de gráficos de resultados dos mesmos. A experiência pessoal da acadêmica facilitou 

todo esse processo, pois já há um conhecimento prévio sobre ele. Em sua experiência 

profissional, a acadêmica utiliza essas ferramentas, trabalhando como pesquisadora de SMD 

(sistema de medição diária) e atendimento ao cliente. 
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4 SUL VEÍCULOS E O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

A Concessionária Sul Veículos atuante há 35 anos no mercado automobilístico santa-

mariense, vem crescendo e atualmente passa por algumas modificações em sua estrutura física 

e melhoria nos processos de atendimento, de acordo com os Padrões FIAT. Foi certificada em 

28 de abril de 2010 em Padrões de Atendimento FIAT3

A empresa conta com diversos setores como: Vendas, Pós-vendas (Assistência 

Técnica), Contabilidade, Administração, Financeiro, Departamento pessoal, Recursos 

Humanos, Banco Fiat  e o CRM. Nesse último setor citado, trabalham quatro pessoas, 2 

pesquisadores, um de satisfação de vendas e perseguição e outro de pós-vendas, a Supervisora 

de Pós-vendas e a Líder de CRM, Srta Ana Paula Streppel Ceccim, responsável por gerenciar 

toda a execução e acompanhamento de resultados. Para melhor como funciona o trabalho e o 

atendimento, segue nos próximos subcapítulos, os processos de vendas e pós-vendas (termo 

utilizado como referência ao setor de oficina) da concessionária. 

.  

 

 

4.1 PROCESSO DE VENDAS SUL VEÍCULOS 

 

A partir de uma conversa informal com o gerente de Vendas Saulo Frescura da Rosa e 

análise do fluxograma do processo de vendas da concessionária, percebe-se que o processo da 

Comercial Sul Veículos Ltda. procede da maneira que será apresentada a seguir. 

Existem diversas formas de o cliente entrar em contato com a concessionária: por 

visita a loja, telefone, e-mail, site da Sul Veículos ou FIAT (pelo site ou telefone). Quando o 

cliente opta por contatar a concessionária através do telefone 0800 disponibilizado pela Fiat 

ou através do site da Fiat, é aberto automaticamente um RAC (Relatório de Atendimento ao 

Cliente) em que esse contato passará a ter acompanhamento pela Central de Atendimento Fiat 

e, através do Escritório Regional.  

O RAC pode ser um acompanhamento via Fiat do contato realizado pela 

concessionária para atender a solicitação do cliente. No caso específico de vendas, quando da 

abertura de RAC, na maioria dos casos, trata-se de um cliente com interesse de compra em 

determinado veículo da linha. A concessionária é orientada a entrar em contato o mais breve 

                                                            
3 Certificado concedido pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva). 
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possível. Além do contato do vendedor, é realizado um contato de pesquisa de perseguição, 

que é abordada no subcapítulo 4.3.3.1.1.  

O primeiro passo, após receber o cliente, seja por visita à loja, e-mail ou telefone, é 

cadastrá-lo no sistema, colhendo sempre o maior número de informações pessoais dele, tais 

como nome completo, telefone, endereço, e-mail. Caso o cliente não tenha cadastro na 

concessionária, é cadastrado no banco de dados e, a partir desse momento, passa a ser 

chamado de “prospect” ou cliente em potencial. 

O cliente informa o veículo que está buscando e, se no negócio há a possibilidade de 

incluir o veículo usado na troca, é encaminhado para o avaliador que vai verificar o quanto 

vale o veículo usado. O vendedor, então, passa a cotação para o cliente analisar a proposta. 

Durante o processo é também dever do vendedor, oferecer o test-drive4

Após o test-drive, verifica-se as condições de pagamento, se é financiado ou não, se há 

um valor de entrada e qual esse valor. O cadastro inicial é realizado, antes, em um banco de 

acordo com a escolha do cliente e fica sujeito a aprovação de crédito da financiadora. Se não 

for aprovado, o vendedor pode pedir revisão uma vez, se não, cliente pode buscar outro 

banco. 

 do veículo de 

interesse do cliente ou algum outro da marca FIAT. Se o cliente não puder realizar no dia ou 

não houver veículo disponível, é agendado para outra data, de acordo com a disponibilidade 

de ambos. O test-drive é lançado do sistema, com todas as informações de realização e 

percepção do cliente.  

Depois do cadastro, ajusta-se a condição de pagamento. O pedido do veículo é 

realizado e encaminhado para faturamento. Quando o veículo fatura é liberado para entrega e 

são concluídas todas as tramitações (instalação de acessórios, emplacamento, revisão, etc.). O 

cliente é avisado com antecedência e comunicado do tempo necessário para a realização da 

entrega técnica. Marca-se a retirada do mesmo e a entrega técnica5

 

 é realizada.  

 

 

 

                                                            
4  Quando um cliente realiza um test-drive, significa que ele vai dirigir, experimentar ou testar o 
veículo, a fim de conhecer melhor suas características e  seu desempenho. 
5  A entrega técnica é um termo utilizado nas vendas que ocorre após o faturamento e liberação do 
veículo. É o momento em que o veículo novo é entregue ao cliente, ou seja, uma cerimônia de entrega 
com as explicações técnicas de seu funcionamento, manutenção e garantia. 
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4.2 O PROCESSO DE TRABALHO E ATENDIMENTO NO PÓS-VENDAS 

 

 O termo pós-vendas é normalmente muito utilizado em concessionárias 

automobilísticas, referindo-se ao setor da oficina, também chamado e assistência técnica.  A 

partir da análise do fluxograma e entrevista com a Consultora Técnica Carla Thaís Rosa, o 

processo de trabalho e atendimento no pós-vendas ocorre como será descrito a seguir. 

Após o contato realizado (ativo/receptivo) via telefone, e-mail e ou pessoalmente, 

registra-se o agendamento do cliente/prospect no sistema. No momento de sua chegada, 

realiza-se a abordagem, atendendo-o e convidando-o à sua mesa para atualização de seus 

dados cadastrais e/ou registro. Verifica-se também se trata-se de um RAC Fiat, interno ou 

retorno de serviço. 

No caso de retorno de serviço, inicia-se o atendimento técnico, que é realizado pelo 

próprio consultor/recepcionista. Neste, deverão constar quilometragem correta, dados 

completos do veículo e data de venda. Começa então o processo de abertura de ordem de 

serviço, que antecede o da sua execução.  

A ordem de serviço deverá conter todos os inconvenientes relatados pelo cliente, 

sendo em alguns casos, necessário o “pré-diagnóstico” realizado por um piloto de teste ou 

TEC6

O cliente pode procurar a empresa para tirar dúvidas e/ou solicitar orçamento via 

email/telefone e responde-se no prazo máximo de uma hora. Em casos de orçamentos mais 

complexos, estende este prazo para 24 horas. O processo de trabalho tem seu início após a 

distribuição da ordem de serviço pelo chefe de oficina ou TEC, que entregará para um 

produtivo

 (Técnico Especialista da Concessionária), juntamente com o cliente. Depois de 

realizado tal processo, convida-se o cliente a aguardar na sala de espera e oferecido o serviço 

de Leva & Traz, sem ônus para cliente. 

7

 Caso não tendo eliminado todos os inconvenientes relatados pelo cliente, o piloto 

retorna ordem de serviço para o produtivo, que trabalhou no veículo. Após o serviço realizado 

 capacitado para exercer os serviços. Caso haja necessidade de substituição de 

peças, é requisitado ao setor quando há alteração no orçamento do cliente e ele é informado 

pelo consultor técnico. 

                                                            
6  Tec: Técnico com seu percurso formativo (Fiat) completo e treinado para realizar qualquer tipo de 

trabalho (assistência). Apresenta um grau elevado de conhecimento técnico comparado aos demais 
produtivos. 

7  Produtivo: técnico que presta serviços na assistência técnica (mecânica/elétrica/pintura/funilaria). 
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e o veículo já testado, o consultor deve contatar o cliente para avisar que seu veículo está com 

serviços concluídos. Avisa o consultor técnico, tendo o mesmo de avisar de possível atraso na 

entrega do veículo. Realiza-se novamente o trabalho no veículo, o piloto de teste verifica se 

todos os itens citados pelo cliente foram resolvidos. Em caso positivo, encerra a ordem de 

serviço, juntamente com o consultor técnico, que deverá comunicar o cliente da conclusão dos 

serviços em seu veículo. 

Em caso negativo, avisa-se o consultor técnico, para realizar um re-agendamento com 

o cliente para sanar o problema. Aguarda-se o cliente e, após sua chegada à concessionária, o 

consultor técnico realiza a abordagem e acompanha o cliente até seu veículo, mostrando os 

serviços realizados no mesmo com suas respectivas peças substituídas - oferecendo as peças 

anteriores para cliente levar. 

Encaminha-se o cliente até sua sala, para fechamento da ordem de serviço e emissão 

da nota fiscal. Após isso acompanha-se ao caixa e, logo após, ao seu veículo, realizando a 

entrega técnica. Agradecem sua vinda à concessionária, colocando-se a disposição para 

eventuais dúvidas que cliente venha a ter entregando também seu cartão de visitas.  

O Pós-vendas de uma concessionária é tão importante quanto o setor de Vendas, pois é 

este setor que vai fazer com que o cliente continue satisfeito com a empresa e volte a realizar 

outros serviços, até mesmo comprar um novo veículo. Por isso, a implantação do CRM nesse 

setor também se torna fundamental. Após a explicação do processo de trabalho desses dois 

setores, serão apresentadas as ferramentas de CRM utilizadas pela empresa. 

 

 

4.3 AS FERRAMENTAS DE CRM UTILIZADAS PELA EMPRESA 

 

As ferramentas que a Concessionária Sul Veículos utiliza para relacionar-se com seus 

clientes são três, que foram criadas e implantadas com base na filosofia de CRM da FIAT pela 

ABS Consultoria e Ação Informática, de São Paulo - SP, juntamente com o auxilio de 

treinamentos da empresa Isvor do Grupo Fiat. 

As ferramentas dividem-se em: CARE (Customer Analysis Relation & Experience), 

que é realizado a partir de dados que a empresa possui do cliente, a Fábrica de Campanhas, 

uma ferramenta de personalização de malas-diretas enviadas aos clientes, que são 

selecionados conforme informações que a concessionária envia ao CARE e o C-Link 

(Customer Link), realizado através do contato direto que a empresa faz com o cliente. 



28 

 

Essas ferramentas podem ser utilizadas por todas concessionárias da marca. Mas, é 

opção de cada uma de utilizá-las ou não. Entretanto, são necessárias para a certificação de 

qualidade Fiat. Com a implantação do chamado “CRM Completo”, que engloba o C-Link, 

CARE e Fábrica de Campanhas, é possível realizar inúmeras ações focadas no relacionamento 

com o cliente, desde manter uma melhor comunicação, realizar campanhas com públicos 

segmentados, até acompanhar e analisar os resultados. A seguir, são apresentadas cada uma 

delas com as suas principais funções. 

 

 

4.3.1 Fábrica de Campanhas 

 

A Fábrica de Campanhas permite que a Concessionária personalize malas-diretas aos 

seus clientes e acompanhe o encaminhamento e retorno de cada peça. Essa ferramenta é 

utilizada através de um site na internet. Para acessá-la, o endereço eletrônico é 

http://fabricadecampanhas.com.br e só pode ser utilizado pela Líder de CRM.  

 
Figura 1 - Tela inicial da Fábrica de campanhas. 

 
Fonte: site fabricadecampanhas.com.br, acesso em 05/04/10. 
 

Para a criação de uma mala-direta é feito a identificação do usuário e seleciona-se a 

concessionária que se deseja visualizar. Então escolhe-se os clientes com o perfil desejado de 

http://fabricadecampanhas.com.br/�
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acordo com cada campanha8

As peças são criadas de acordo com o objetivo e público-alvo de cada campanha. Cada 

uma pode ser personalizada com os dados da concessionária de qual serão enviadas as malas-

diretas. Os campos a serem preenchidos são:  

. Como exemplo, são criadas campanhas de: Boas vindas, 

Revisões de 15, 30 ou 60 mil Km, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais e 

Natal, Ofertas de pós-vendas, Recompra 1 (24 meses após a primeira compra, ofertando um 

novo veículo) e caso não ocorra a compra, é enviado a Recompra 2. 

Campanha – qual o tipo de campanha que se deseja personalizar; 

Segmento – classificação de quando enviar a mala-direta para os clientes (de acordo 

com a classificação no quadro a seguir, por exemplo: Cliente básico recompra 1); 

Célula – classificação do perfil do cliente: Básico, Médio ou Premium (de acordo com 

os veículos adquiridos); 

Peça – carta ou envelope; 

Versão – padrão Fiat ou personalizável. 

O sistema também permite analisar os resultados das campanhas, através das 

informações de envio das cartas. O relatório gera o resultado das campanhas, comparando 

com a média do regional e a média do Brasil.  

Outras informações que os relatórios também apresentam são: 

Quantidade de envios – é apresentada a quantidade de malas-diretas enviadas por 

campanhas do CRM nos últimos 12 meses. 

Índice de Conversão CRM - são contados os clientes que receberam as malas-diretas 

e compraram veículo ou realizaram algum serviço, até seis meses após o envio das mesmas. 

Análise de vendas por modelo – número total de vendas possivelmente geradas pelas 

malas-diretas enviadas pela Fábrica de campanhas, separadas por modelo de veículo. 

Análise de vendas – número de vendas realizadas, que podem ter sido alavancadas 

com o estímulo das malas-diretas enviadas pela Fábrica de campanhas. 

Índice de Retenção sobre vendas – mostra a quantidade de pessoas que compraram 

em determinado período até seis anos, dividido pelo total de vendas no período. Mostra 

resultado do ano corrente ao mês do relatório (Por exemplo: Se o relatório for gerado em 

Março de 2010, representará o numero de vendas de março de 2009 à março de 2010). 

Índice de Representatividade Incremental (que contém os itens a seguir):  
                                                            
8  O termo Campanha, utilizado em fábrica de campanhas refere-se a um grupo de malas-diretas que são 
enviadas aos clientes com um mesmo objetivo especifico. 
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Representatividade - indica a quantidade de vendas do CRM em relação as vendas 

totais realizadas do varejo, ou seja, representa a participação do CRM nas vendas.  

Vendas varejo – vendas totais da concessionária. 

Mês – total de vendas do CRM no mês divido pelo total de vendas varejo no mesmo 

período. 

Trimestre – total de vendas do CRM no último trimestre dividido pelo total de vendas 

varejo no mesmo período. 

Semestre – total de vendas do CRM no último semestre dividido pelo total de vendas 

varejo no mesmo período. 

Ano - total de vendas do CRM no ano em análise dividido pelo total de vendas varejo 

no mesmo período. 

Segue abaixo o ciclo de algumas campanhas, que auxilia nas respectivas 

personalizações.  
 

Tabela 1: Exemplo de campanhas. 
Campanhas Segmentações 

1- Boas Vindas 1ª Compra da Marca – Primeiro Veículo 0 Km FIAT adquirido pelo cliente que está 

completando 90 dias da compra do veículo. 

1ª Compra na concessionária – primeiro veículo 0 Km FIAT adquirido na 

concessionária que está completando 90 dias da compra do veículo. 
2ª Compra da concessionária – Segundo ou mais veículo 0 Km FIAT adquirido na 

concessionária que está completando 90 dias da compra do veículo. 

2- Revisão 15.000 

Km e 

aniversário 

Revisão 15.000 Km – Clientes que não realizaram a Revisão de 15.000 Km – carros com 

2 anos de garantia que estão completando 9 a 11 meses da compra do veículo. 

Aniversário do carro + oferta – Clientes que já realizaram a Revisão de 15.000 Km, 

para carros com 2 anos de garantia que estão completando 9 a 11 meses da compra do 

veículo. 
Revisão de 15.000 Km – Clientes que não realizaram a Revisão de 15.000 Km que estão 

completando 9 a 11 meses da compra do veículo. 
Aniversário do carro + oferta – Clientes que já realizaram a Revisão de 15.000 Km que 

estão completando 9 a 11 meses da compra do veículo. 
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3- Oferta de 

Pós vendas 

Cliente Básico*: Oferta para clientes básicos que estão completando 18 a 20 meses da 

compra do veículo. 

Cliente Médio*: Oferta para clientes que estão completando 15 a 17 meses da compra do 

veículo. 

Cliente Premium*: Oferta para clientes que estão completando 12 a 14 meses da compra 

do veículo. 

4 – Recompra 1 Cliente Básico*: Oferta de recompra para clientes que estão completando 26 a 28 meses 

da compra do veículo. 

Cliente Médio*: Oferta de recompra para clientes que estão completando 21 a 23 meses 

da compra do veículo. 

Cliente Premium*: Oferta de recompra para clientes que estão completando 16 a 18 

meses de compra do veículo. 

5 – Recompra 2 Cliente Básico*: Oferta de recompra para clientes que não aceitaram, a oferta de 

RECOMPRA 1 e que estão completando 34 a 36 meses da compra do veículo. 

Cliente Médio*: Oferta de recompra para clientes que não aceitaram, a oferta de 

RECOMPRA 1 e que estão completando 29 a 31 meses da compra do veículo. 

Cliente Premium*: Oferta de recompra para clientes que não aceitaram, a oferta de 

RECOMPRA 1 e que estão completando 24 a 26 meses da compra do veículo. 

*Cliente Básico: Veículos com motorização 1.0 

*Cliente Médio: Família Palio 1.4 e 1.8, Strada Fire e Trekking 

*Cliente Premium: Marea, Doblô, Stillo, Família Adventure, Idea, Línea e Fiat 500. 

Fonte: FIAT, CRM (2009, pg. 29) 

 

Todos os funcionários que, fazem contato com o cliente são informados e instruídos 

sobre as campanhas, para que possam personalizar o atendimento e estar sempre preparados 

para sanar alguma dúvida que o cliente apresentar. Para reforçar a campanha, além do envio 

das peças é realizada uma ação de telemarketing, após quinze dias do envio da mala-direta. 

Essa ação é executada através das campanhas de telemarketing, assunto que é abordado no 

capítulo que descreve a ferramenta C-Link. A seguir, será apresentada a segunda ferramenta 

utilizada pela empresa. 

 

 

4.3.2 O CARE 

 

O CARE é um software utilizado através da Web. É ele o responsável pelo 

armazenamento e análise dos dados obtidos, para que sejam realizadas consultas sobre o 
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cliente e realizadas ações de marketing. O principal objetivo desta ferramenta é manter os 

dados do cliente sempre atualizados, para que quando for necessário contatar o cliente, ele 

seja facilmente encontrado e haja uma melhor comunicação. 

O sistema que pode ser acessado através do endereço na web http://care.fiat.com/online/ 

permite reunir dados de todos os clientes Fiat, seu perfil e o seu histórico de compras e 

serviços. Esses dados são obtidos através de atualizações diárias feitas pelos funcionários da 

empresa que mantém contato direto com o cliente, a partir de várias fontes. As fontes que 

alimentam o CARE são:  

• DMS – sistema gerencial de dados (software) utilizado na concessionária; 

• Comprovantes de entrega do veículo; 

• RAC’s – Relatório de atendimento a clientes; 

• SIGI – sistema de Garantia utilizado pela concessionária; 

• Garantia Estendida; 

• Internet; 

• Parceiros Fiat (como por exemplo, Editora Abril e Credicard). 

 
Figura 2 - Tela Inicial do CARE. 

Fonte: site de acesso da internet http://care.fiat.com/online/ acesso em 05/04/10. 

 

Os dados obtidos são exportados ao CARE pelo C-Link. Essa exportação ocorre com a 

finalidade de enviar a Fiat informações sobre alteração cadastral de cliente, eventos com 

manutenção e serviços realizados na oficina, contatos/atendimentos com prospects ou clientes 

e informações de vendas de veículos novos e usados. 

http://care.fiat.com/online/�
http://care.fiat.com/online/�
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O CARE não pode ser acessado pelos funcionários da empresa. Como o C-Link, ele 

somente pode ser utilizado pela Líder de CRM, através de um Seedname, ou seja, um registro 

que controla as informações do banco de dados. Este registro pode ser utilizado somente por 

ela e pela gerência, que recebe as malas diretas que a concessionária envia para seus clientes, 

para que possam conferir as peças que os clientes estão recebendo. Esse sistema possui 

inúmeras funções, que são as seguintes: 

a) Encontrar um cliente específico, incluir um novo cliente ao banco de dados da 

concessionária ou corrigir um cadastro errado; 

b) Cartão de identidade: é possível visualizar a probabilidade do cliente em realizar uma 

nova compra, através do Tempo de Compra, que é demonstrado em meses. 

c) Identificação e dados: mostra informações do cliente como endereço completo, 

telefones e e-mail para contato, escolaridade, profissão, data de aniversário e CPF. 

d) Perfil e histórico de vendas: possibilita consultar todos os veículos que o cliente teve e 

os produtos já adquiridos por ele. Mostra detalhes como modelos dos veículos, data de 

compra e venda, modelo, chassi, cor, placa, tempo de garantia, tipo de combustível, tipo de 

carroceria, cilindrada, segmento de mercado e serviços realizados. 

e) Iniciativas de marketing: essa função possibilita que as campanhas realizadas pela 

concessionária sejam visualizadas, assim como sua descrição e os clientes que fizerem parte 

do publico selecionado. 

f) Inteligência do cliente: esse recurso fornece um relatório que permite avaliar o 

desempenho de ações de marketing que forem realizadas com todos os clientes. O relatório 

disponibiliza informações como número de contatos, serviços, vendas de veículos e de 

produtos por ano, garantia estendida e retornos de campanha. Podem ser visualizadas as 

informações sobre vendas de veículos novos ou serviços de oficina, comparando com o envio 

das malas diretas. O sistema permite que o relatório seja personalizado, podendo alterar os 

modos de exibição e cruzamento de dados. 

Portanto, com a utilização correta do CARE, e mantendo os dados sempre atualizados, 

através dessas importações e exportações de dados, pode-se utilizar de forma mais adequada e 

eficiente o C-Link, que é a próxima ferramenta a ser apresentada. 
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4.3.3 C-Link 

 

O C-Link é o responsável por armazenar todas as informações dos clientes e registrar 

o seu histórico com a concessionária. É um sistema interligado ao FIATNET, permitindo uma 

melhor comunicação entre as funções de “linha de frente” (que lidam diretamente com o 

cliente, como vendedores e atendimento ao cliente) e as demais funções de “back office” - 

transações e processos internos que devem acontecer para que as interações com clientes 

sejam supridas. 

O sistema gerencia as informações do cliente que são armazenados em um banco de 

dados que a empresa possui. Estes podem ser visualizados resumidamente em uma única tela 

e deve ser utilizado por todas as pessoas que possuem contato direto com o cliente. A imagem 

mostrada a seguir é a tela do login para os usuários da ferramenta: 

 
Figura 3 - Tela de login do C-Link. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 23/11/09. 
 

O principal objetivo da ferramenta é preparar seus usuários para oferecer aos clientes 

um atendimento personalizado e procurar atingir a sua satisfação através do melhor 

entendimento de suas necessidades e expectativas, analisando o seu perfil e o histórico de 

relacionamento do cliente com a empresa. 

Para que possam relacionar-se melhor com o cliente e também aproveitar 

oportunidades em cada contato, o sistema C-Link pesquisa informações dos clientes através 

do seu CPF/CNPJ, fazendo com conheçam melhor o seu perfil. O C-Link possui uma 

infinidade de funções e as principais são: 
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a) Visualização do histórico de todas as atividades realizadas pelo cliente, resumido em uma 

única tela (passagens pela Oficina, serviços realizados e orçamentos, veículos adquiridos e 

RAC’s), assim como no CARE, mas bem mais detalhado; 

b) Registro de contatos realizados entre os clientes e a concessionária, seja das vendas ou pós-

vendas (visita à loja, telefone, telemarketing, e-mail, etc.); 

c) Registro e acompanhamento de novas oportunidades de negócios, da fase de prospecção à 

sua conclusão; 

d) Resumo em uma única tela (Agenda) de todas as pendências em aberto: reuniões, 

oportunidades, clientes em potencial; 

e) Relatórios Gerenciais; 

f) Realização da Perseguição e das pesquisas de SMD - Sistema de Medição Diário – (que 

serão abordadas nos subcapítulos 4.3.3.1.1 e 4.3.3.2) 

Para uma melhor organização, o sistema foi divido em três módulos: Vendas, Pós-

Vendas e Marketing. Para entender como funciona, é importante conhecer alguns conceitos 

utilizados no sistema. Para o C-Link, Prospect é aquela pessoa em que as informações que se 

têm geralmente são apenas o nome e telefone. Cliente é aquele que possui informações 

completas tais como: endereço, data de nascimento, contatos telefônicos, RG, CPF, profissão, 

escolaridade, estado civil e sexo. 

Para a utilização desta ferramenta, existe uma pasta chamada de Atendimento em que 

fica registrado cada Contato. Serve para especificar os motivos do relacionamento entre a 

empresa e o cliente, que podem ser: interesse em Veículo Novo ou Usado, abertura de uma 

Ordem de Serviço, um agendamento de Oficina ou um Orçamento. Para a abertura do 

Atendimento, deve-se especificar o tipo de Mídia que trouxe o Prospect/Cliente à 

Concessionária, ou seja, porque meio ele a conheceu e se fez interessar pela 

Concessionária/Produto. Isso é muito importante para se ter como estatística de qual é o meio 

mais apropriado para se investir em Marketing. 

O Atendimento serve para registrar o início de uma negociação ou potencial 

negociação e dentro dele podem existir diversos Contatos, que representam todas as vezes que 

o Cliente/Prospect esteve em contato com a Concessionária. O Contato serve para registrar 

cada Ação tomada durante uma negociação (Atendimento). 

Portanto, para atender um cliente interessado em adquirir um carro novo ou realizar 

um serviço na oficina, deve ser aberto primeiro um Atendimento e dentro deste, deve ser 

aberto um Contato para cada vez em que houver interação com o cliente, seja ela presencial, 
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por telefone, e-mail. Como o sistema foi divido em módulos, será exibido, a seguir, como a 

ferramenta pode ser utilizada em cada um deles. 

 

 

4.3.3.1 C-Link no setor de Vendas 

 

No módulo de vendas, o C-Link é utilizado desde o cadastro dos prospects até a fase 

de conclusão do negócio, a entrega técnica do veículo. O vendedor utiliza o sistema para fazer 

o atendimento com o cliente. Em cada Contato, são registrados o interesse e a percepção que 

o vendedor teve da negociação com o cliente, se está interessado e demais detalhes 

informados pelo mesmo. Essas informações são fundamentais pois serve como agenda do 

vendedor, para que não esqueça de nenhum detalhe que foi tratado. A Gerência e a Líder de 

CRM também utilizam para acompanhar, através de relatórios, o atendimento que a empresa 

mantém. Cada vendedor tem como meta registrar no mínimo 10 contatos por dia. 

A tela de cada contato é composta pelos ítens: 

• Ação – informa qual Ação é tratada com o cliente, podendo ser Negociação, Follow-up 

(acompanhamento), abertura de RAC, Test-drive, entrega de documentos, Pesquisa 

Perseguidor (que será abordado em outro subcapítulo), etc. 

• Meio – informa como o cliente faz o contato com a concessionária, se por visita a loja, 

visita ao cliente, telefone ativo, telefone receptivo, e-mail ou outros, 

• Descrição – deve ser registrado pelo vendedor detalhadamente o que o prospect/cliente 

tem interesse, como informações do veículo novo, do usado, se houver troca no negócio, 

forma de pagamento, etc. 

• Percepção – o vendedor descreve a percepção que teve do cliente referente ao negócio, se 

pretende comprar ou não e os porquês, informações relevantes para o próximo contato. 

• Motivo de encerramento – especifica o motivo por qual o contato está sendo encerrado. 

Os contatos só podem ser encerrados após o encerramento do contato real com o cliente. Os 

motivos são divididos em dois: Destacados em preto: motivos que não encerram atendimento, 

apenas o contato, quer dizer que o vendedor ainda vai realizara mais contatos, e os 

Destacados em vermelho, com Asterisco (*): motivos que encerram o atendimento, que 

podem ser por venda realizada ou venda perdida. A seguir, um exemplo de contato. 
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Figura 4 - Tela exemplo de contato em vendas. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 

 

O atendimento só é encerrado quando a venda é concluída ou venda perdida. Após ser 

encerrado um atendimento, não pode mais ser aberto e adicionar um novo contato, somente 

abrindo um novo atendimento.  

Sempre que um novo prospect entra em contato com a concessionária, habilita um 

contato para ser realizada a Perseguição, um tipo de pesquisa realizada por uma pessoa do 

setor do CRM, para saber a percepção do cliente sobre o atendimento recebido pelo vendedor 

e concessionária, podendo também ajudar na negociação. Esta pesquisa será explicada no 

Subcapítulo seguinte. Abaixo, é exibida a tela de um atendimento e seus contatos de vendas e 

perseguição. 
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Figura 5 - Tela dos contatos de um atendimento. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 
 

Os contatos podem ser agendados e o sistema permite visualizar através da agenda 

todos os que estão pendentes ou atrasados (na cor vermelha), os agendados para o dia (em 

preto) e os futuros (em verde). É possível consultar quantidade de contatos realizados e 

agendados por dia, por semana e por mês.  
 
Figura 6 - Tela de agenda de contatos em vendas. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 



39 

 

Além de servir como agenda e registro de histórico, é no C-Link que são lançadas as 

propostas do negócio, a avaliação do veículo usado que pode ser incluído na troca, consulta de 

veículos em estoque, pesquisa de preços, montagem de veículos, simulação de financiamento 

e finalizando após a compra efetuada através da confirmação de entrega registrada.  

No mesmo atendimento de vendas de cada cliente, fica registrada a pesquisa de 

perseguição, que é apresentada no próximo subcapítulo. 

 

 

4.3.3.1.1 Pesquisa de Perseguição nas Vendas 

 

A pesquisa de perseguição é realizada somente na etapa de vendas e fica registrada no 

mesmo atendimento da negociação do vendedor com o cliente. 

A Perseguição é um contato telefônico que o(a) pesquisador(a) faz com o prospect. 

Após o primeiro contato de um atendimento ser registrado no C-Link pelo vendedor, 

automaticamente o sistema habilita um contato para o (a) pesquisador (a). O objetivo dessa 

pesquisa é identificar se o atendimento está sendo satisfatório ao cliente, descobrir os motivos 

de vendas perdidas se for o caso e se necessário auxiliar na negociação. Segue abaixo o 

roteiro a ser seguido para a execução da pesquisa: 

 
Tabela 2 – Roteiro para Pesquisa de perseguição em Vendas. 

Script para Pesquisa de atendimento Vendas – PERSEGUIÇÃO 

Bom dia/ boa tarde Sr.(a) (nome do cliente), meu nome é (pesquisador(a)).

1. O Sr.(a) foi bem atendido pelo vendedor 

 Em nome da 
Diretoria da Sul Veículos estou ligando para agradecer sua visita/contato.  O Sr.(a) poderia 
responder uma breve pesquisa sobre o nosso atendimento? 

(nome do vendedor)

2. O vendedor foi atencioso e demonstrou o veículo de seu interesse? 

? 

3. O Sr.(a) teve oportunidade de dirigir algum veículo na concessionária? (Se não, oferecer 

o Test-drive e agendar ou passar ligação ao vendedor). 

4. O que faltou/falta para fechar negócio? 

(Dependendo das respostas do cliente, outras perguntas investigativas são realizadas ao 

prospect/cliente com intuito de auxiliar na negociação). 

5. Gostaria de fazer algum comentário ou sugestão? 

Sr.(a) (nome do cliente),

Fonte: Arquivos Comercial Sul Veículos Ltda. 

 em nome da Sul Veículos agradeço sua atenção e ficamos a sua 
disposição. Obrigada, Bom dia/ boa tarde. 
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A próxima imagem é um exemplo de um contato do atendimento de um cliente, que 

mostra a descrição do vendedor e a percepção que o pesquisador (a) teve da negociação com o 

cliente.  

Figura 7 - Tela de um contato da perseguição. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 
 

A pesquisa deve ser realizada uma única vez com cada cliente e, para o encerramento 

desta, são utilizados motivos pré-determinados no sistema, que são criados pela Líder de 

CRM. Deve ser preenchido pelo pesquisador (a) com a descrição da percepção sobre o 

contato, que pode ser visualizado pelo vendedor para saber a opinião do cliente em relação ao 

atendimento e a negociação.  

Muitas vezes o cliente fornece ao pesquisador informações que não dá ao vendedor 

que podem ser úteis na negociação, por isso eles sempre acompanham as pesquisas. Alguns 

exemplos dessas informações podem ser detalhes da negociação com outra concessionária, 

como valores no veículo novo, avaliação do usado e interesses em geral. Assim ele se torna 

importante nas vendas e auxiliador no negócio. 

 A perseguição também gera relatórios que servem para um acompanhamento da 

equipe de vendas e motivos dos encerramentos de cada contato e atendimento. 
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4.3.3.2 C-Link no setor de Pós-vendas 

 

Para utilizar o sistema no pós-vendas, inicialmente, analisa-se o tipo de 

relacionamento que será atendido. Estes foram divididos em seis categorias: 

• Agendando Serviço para Prospect - o agendamento é uma ferramenta que permite marcar 

data e hora em que o prospect levará o veículo na oficina para realizar serviço. Ao agendar 

um serviço, automaticamente o sistema gera um contato na agenda do Consultor Técnico na 

data da visita do prospect a oficina. Aparecerá no painel eletrônico o agendamento no dia 

marcado para atendimento. Para agendar um serviço para o prospect, basta somente dos seus 

dados, placa e modelo do veículo. 

• Agendando Serviço para Cliente - o agendamento auxilia no atendimento pois permite 

marcar data e hora em que o cliente levará seu veículo à oficina para realizar serviço. Ao 

agendar serviço, automaticamente o sistema gera um contato na agenda do Consultor Técnico, 

na data programada. Aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento no painel 

eletrônico. O agendamento para cliente pode ser realizado com seu veículo de posse 

cadastrado ou não, no sistema. 

• Criando Orçamento para Prospect - para consultar valor a ser pago pelo serviço ou 

produto, a concessionária utiliza o orçamento que estima qual será a despesa do prospect. No 

orçamento basta informar a placa do veículo e dados do prospect. Para associar orçamento a 

uma O.S., o prospect deve ser promovido a cliente e seu veículo de posse cadastrado. 

•  Criando Orçamento para Cliente - ao criar um orçamento para o cliente, é possível 

estimar o valor que será pago pelo serviço ou produto. O orçamento pode ser realizado com 

veículo de posse cadastrado ou não, no sistema. Para associar orçamento a uma O.S., o 

veículo de posse do cliente deve ser cadastrado. 

• Abrindo O.S. para Prospect - a O.S. serve para acompanhar os serviços executados em 

veículos, na oficina. Para abrir uma Ordem de Serviço (O.S.) de um prospect é necessário 

promovê-lo a Cliente e cadastrar seu veículo de posse. Ou seja, o prospect deve ser cadastrado 

no sistema como cliente, assim como seu veículo. 

• Abrindo O.S. para Cliente - para executar serviço na oficina é necessário abrir uma 

Ordem de Serviço (O.S.). A O.S. servirá para acompanhar o andamento do serviço na oficina. 

Ao criar uma O.S. é importante verificar se os dados do cliente estão atualizados e se seu 

veículo está cadastrado. A uma O.S. poderá associar um Orçamento válido criado para o 

cliente. 
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 Todo atendimento que for realizado com um cliente/prospect gera um contato para 

um Consultor Técnico e para encerrá-lo, o cliente/prospect pode ser contatado por telefone ou 

pessoalmente.  

Neste módulo é permitido visualizar todos os atendimentos agendados para o dia 

através da função Agenda da Oficina. Esta pode ser utilizada na Oficina como indicador de 

clientes agendados visualizados através de um Painel Eletrônico de Atendimento.  
 

Figura 8 – Tela do Painel Eletrônico de Atendimento. 

 
Sistema C-Link. Acesso em 28/05/10. 
 

Através do Atendimento, o consultor técnico agenda novos contatos com 

cliente/prospect. Estes contatos agendados são exibidos na Agenda, identificados por contatos 

pendentes, do dia e futuros. 

Além dos contatos agendados, a agenda avisa sobre os clientes aniversariantes. Na 

época do aniversário, o sistema gera automaticamente um contato para o cliente, desde que 

sua data de nascimento esteja cadastrada e o cliente esteja associado a um vendedor. Os 

avisos são exibidos somente no período de aniversário e ficam visíveis na agenda de cada 

consultor. Todo contato encerrado permanece registrado no sistema e é exibido na Tela de 

histórico. A tela a seguir representa as informações de um veículo, pois se o cliente tem mais 

de um veículo, são exibidos separadamente. Essa tela registra o histórico dos atendimentos, 

com as demais informações que o mesmo possui. 
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Figura 9 - Tela de histórico de um veículo. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 
 

 Outra função disponível no sistema é a Ocupação da Oficina, que é utilizado para 

acompanhar serviços, demonstrando a disponibilidade de atendimento por setor (mecânica, 

elétrica, funilaria, etc.) através de gráfico. A utilização deste recurso gráfico permite analisar o 

andamento dos serviços, a ocupação do dia, como também ter uma previsão dos clientes 

agendados, facilitando em responder ao cliente, qual a previsão para execução. O gráfico tem 

como base as horas disponíveis do produtivo X quantidade de horas dos serviços em aberto, 

por setor. 

 

 

4.3.3.3 Marketing no C-Link 

 

O módulo de Marketing permite a construção de análise de perfil e comportamento 

dos clientes, inclusive a criação de ações segmentadas para ofertas de vendas de veículos ou 

serviços. Para essas ofertas, podem ser criadas, através do C-Link no módulo de marketing, as 

Campanhas de Telemarketing, abordadas no seguinte subcapítulo. 
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4.3.3.3.1 Criando Campanhas de Telemarketing 

 

No sistema C-Link, é possível realizar campanhas de telemarketing, que são criadas 

para atingir um público-alvo e objetivo específico. Esse tipo de campanha é realizado através 

de contato telefônico realizado pelos pesquisadores da empresa, com o cliente. Normalmente 

quando os pesquisadores não conseguem entrar com contato com o cliente depois de três 

tentativas para cada, é enviada uma mala-direta por e-mail ou carta, com as mesmas 

informações que seriam transmitidas por telefone. 

Para cada campanha é ligado para o cliente com um objetivo pré-determinado, que 

podem ser: Campanhas de revisões, pois a partir de um filtro, é possível saber a 

quilometragem aproximada que o veículo está, permitindo então lembrar o cliente e oferecer o 

serviço, agilizando também o processo de atendimento e facilitando para ele; Eventos 

realizados pela empresa, em que são convidados os clientes de acordo com o público-alvo; 

Recall, onde são contatos os clientes para agendar serviços de reparo onde são constatados 

defeito de fábrica, etc. 

A seguir, roteiro de um exemplo de campanha: 

 
Tabela 3 - Roteiro de exemplo de Telemarketing. 

Script para Telemarketing ativo - REVISÃO DE QUILOMETRAGEM 

Bom dia/ boa tarde, eu poderia falar com o Sr.(a) (nome do cliente)

Meu nome é 

? 

(pesquisador),

1. O(a) tem interesse em agendar uma visita até a concessionária? 

 eu trabalho na Comercial Sul Veículos e estou ligando para o(a) 
Sr.(a) porque de acordo com o nosso sistema, o seu carro deve estar com a quilometragem 
por volta dos (15.000, 30.000, 45.000, etc.) e nós da Fiat, trabalhamos com o Sistema de 
Revisão programada, onde contamos com mão de obra especializada e garantia sobre peças 
e serviços. 

2. Se for do interesse do cliente, perguntar disponibilidade dele e agendar o melhor horário 
de dia. Perguntar se possui preferência por algum consultor técnico em específico para o 
agendamento. 

3. Perguntar a quilometragem atual do veículo, conferir dados e atualizar cadastro do 
cliente. 

Sr.(a) (nome do cliente)

Fonte: Arquivos Comercial Sul Veículos Ltda.  

 em nome da Sul Veículos eu agradeço sua atenção e ficamos a sua 
disposição.Obrigada, bom dia/boa tarde. 
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O sistema pode filtrar os clientes por diversos segmentos, como sexo, idade, profissão, 

escolaridade, modelo de veiculo, data de compra, quilometragem, chassi, cidade e outros, 

conforme objetivo de cada campanha. Após defini-los a empresa pode construir sua própria 

campanha para Vendas ou Pós-Vendas, determinando quais serão as atividades a ser 

realizadas e gerenciando as ações. A Campanha extrai informações do banco de dados, 

conforme os critérios estabelecidos. 

Para que uma campanha seja criada, o sistema solicita que sejam determinados 

seguintes dados: 

Nome: nome da campanha. 

Setor: área de atuação da campanha, se Vendas ou Pós-Vendas. 

Data de Cadastro: dia da criação da campanha. 

Tabelas e Colunas: critérios da campanha. Define o objetivo e público alvo da 

Campanha. 

Restrições para seleção de público alvo: trata as exceções da campanha. Permite incluir 

restrições de acordo com o perfil dos clientes. 

Grupo: grupo ao qual usuário pertence. 

Tipo: de atendimento que será gerado na Agenda. 

Assunto: motivo do relacionamento. 

Ação: objetivo da campanha. 

Última Ordem Serviço: ao marcá-la o público alvo será direcionado ao consultor técnico que 

abriu a última O.S. para o cliente. 

Último Atendimento: ao marcá-la o público alvo será direcionado ao usuário que abriu o 

último atendimento para o cliente (vendas ou pós-vendas). 

Aleatório: marque a opção e escolha o grupo de usuários na opção Grupo. 

Última Venda Veículo: ao marcá-la o público alvo será direcionado ao vendedor que 

realizou a última venda ao cliente.  
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Figura 10 - Tela de contato de campanha de Telemarketing - revisão de 30 mil Km. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 

 

Deve ser selecionada a Empresa que participará da promoção, informando o período 

da campanha e o Valor para cada condição. A campanha criada pode ser modificada a 

qualquer momento, assim como a ativação e distribuição dos registros gerados. 

 

 

4.3.3.3.3 Pesquisas de satisfação 

 
A pesquisa de satisfação da concessionária é uma ferramenta de avaliação que 

identifica os pontos positivos e negativos no processo de vendas e pós-vendas, auxiliando a 

corrigir possíveis erros e criar oportunidades de melhorias. Existem dois tipos de pesquisas da 

concessionária, que são realizadas através de contato telefônico: a pesquisa de SMD de 

vendas e pós-vendas e a perseguição. 

As pesquisas de SMD (Sistema de Medição Diária) são realizadas após o veículo ser 

entregue e após o serviço ser executado na oficina. Há um pesquisador para cada setor, sendo 
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que eles possuem o prazo máximo de 72 horas posterior a entrega do veículo para entrar em 

contato com o cliente. Cada tipo de pesquisa possui um fluxo de processo e roteiro a ser 

seguido, visualizado pelo pesquisador no sistema, com forma de apresentação, perguntas e 

solicitação de notas, que está como Anexo 1 e Anexo 2 do trabalho. A seguir, o roteiro 

utilizado pelo pesquisador(a) nas pesquisas de vendas e pós-vendas e suas respectivas 

perguntas. 
 

Tabela 4 – Roteiro de pesquisa de satisfação de vendas. 
ROTEIRO - PESQUISA VENDAS 

Sr.(a) (nome do cliente), bom dia/boa tarde. Meu nome é (nome do pesquisador). Eu 
trabalho no atendimento a clientes na concessionária Comercial Sul Veículos, FIAT de 
Santa Maria. Estou ligando para agradecer o Sr.(a) pela preferência ao escolher a nossa 
concessionária para a compra do seu FIAT (especifica modelo do veículo)

1. Foi o Sr.(a) quem negociou e foi buscar o veículo na concessionária? 

 e gostaria de 
aproveitar a oportunidade para conhecer a opinião quanto a qualidade do nosso 
atendimento. 

2. De 1 a 10, qual a melhor nota que expressa a satisfação do Sr.(a) com relação ao 
atendimento durante a compra do seu carro? 

3. De 1 a 10, que nota melhor expressa sua satisfação em termos de atenção as suas 
solicitações? 

4. De 1 a 10, que o Sr.(a) melhor atribui à assessoria do vendedor durante a 
negociação/compra? 

5. Durante a fase de aquisição do veículo o Sr.(a) teve a oportunidade de dirigir algum 
veículo na concessionária? 

6. De 1 a 10, que o Sr.(a) atribui ao atendimento na entrega do seu carro? 

7. Com base na sua experiência em geral com a concessionária Fiat, se hoje o(a) Sr.(a) fosse 
comprar um novo carro, o compraria o seu veículo aqui? 

Sr.(a) (nome do cliente), eu agradeço pela sua contribuição. Meu nome é (pesquisador)

 Fonte: Arquivos Comercial Sul Veículos Ltda. 

 e a 
nossa concessionária está a sua disposição para qualquer informação ou serviços. Muito 
obrigado(a) e até logo. 
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Figura 11 - Tela da pesquisa de vendas. 

 
Fonte: Sistema C-Link. Acesso em 12/11/09. 

  
Segue abaixo o roteiro utilizado pelo(a) pesquisador(a) na pesquisa de pós-

vendas. 

Tabela 5 - Roteiro da pesquisa de satisfação de Pós-vendas. 
ROTEIRO – PESQUISA PÓS-VENDAS 

Sr.(a) (nome do cliente), bom dia/boa tarde. Meu nome é (nome do pesquisador). Eu 
trabalho no atendimento a clientes na concessionária Comercial Sul Veículos, FIAT de 
Santa Maria. Estou fazendo contato para falarmos sobre os serviços executados no seu 
veículo no dia (data do serviço)

1. Foi o(a) Sr.(a) quem levou e foi retirar o veículo na concessionária? 

. 

2. De 1 a 10, nesta última experiência que teve com a assistência técnica desta 
concessionária, como o(a) Sr.(a) avalia a sua satisfação com o atendimento recebido? 

3. De 1 a 10, que nota melhor expressa sua satisfação em termos da atenção às suas 
solicitações? 
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4. De 1 a 10, que nota o(a) Sr.(a) atribui a qualidade dos serviços executados? 

5. O(a) Sr.(a) tem alguma sugestão para melhoria do nosso atendimento e aumento de sua 
satisfação? 

Sr.(a) (nome do cliente), eu agradeço pela sua contribuição. Meu nome é (pesquisador)

Fonte: Arquivos Comercial Sul Veículos Ltda. 

 e a 

nossa concessionária está a sua disposição para qualquer informação ou serviços. Muito 

obrigado(a) e até logo. 

A seguir, tela da pesquisa de pós-vendas, visualizada no sistema C-Link. 

Figura 12 – Tela de pesquisa de pós-vendas. 

 
Fonte: C-Link. Acesso em 12/11/09. 

 

O sistema possibilita a geração de muitos relatórios, com resultados das pesquisas de 

SMD. Eles podem ser gerados de acordo com vários segmentos, a partir de objetivos pré-

determinados, servindo para o acompanhamento da Líder de CRM e Gerência no desempenho 

da empresa. Alguns dos relatórios disponíveis são apresentados abaixo:   

• Estatística de Satisfação - Apresenta total de veículos liberados na oficina ou veículos 

vendidos e quantos destes responderam a pesquisa. Pode ser gerado por serviços e veículos. O 

relatório mostra o total de clientes que responderam a pergunta de Sim/Não, identificando em 
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percentual quantos responderam Sim ou Não em relação ao total e a média da nota por 

pergunta de nota (1 a 10). 

• SMD – Apresentação - Apresenta quantos clientes ainda não responderam a pesquisa e 

quantos já responderam.  

• SMD – Verbalizações – Apresenta a quantidade de reclamações/sugestão de melhorias de 

um determinado período, por grupo de RAC (reclamação de atendimento ao cliente). 

• SMD – Resumo - Apresenta a síntese das pesquisas respondidas no mês, tanto por Nota 

quanto por resposta Sim/Não.  Mostra no mês, a quantidade de perguntas que obtiveram nota 

de 1 a 10, por nota; a média geral da nota, e o total de clientes que responderam a pergunta de 

Sim/Não, identificando em percentual, quantos responderam Sim ou Não em relação ao total. 

• SMD - Agendamento de Satisfação - Identifica todos os clientes agendados que ainda 

não responderam a pesquisa de satisfação, indicando a data de emissão da nota fiscal, a data e 

hora agendada com cliente para responder pesquisa. 

• SMD - Tipo de Funcionário – Apresenta através de gráfico, a nota média da avaliação 

geral dos consultores técnicos, produtivos ou vendedores por período, comparando com a nota 

média geral da concessionária. O período de análise pode ser semanal ou mensal. 

• SMD Pontual - Apresenta através de gráfico, a nota média dos consultores técnicos, 

produtivos ou vendedores por classe de pergunta: Para Serviços (geral, comportamental e 

técnica) e para Venda de Veículos (geral, comportamental, negociação e técnica). 

• RAC's – Pendentes – Apresenta todos os clientes que registraram reclamações no período 

e estão em aberto, identificando o RAC que possui diagnóstico (data, hora e funcionário que o 

realizou). 

A FIAT também realiza uma pesquisa no setor de vendas e pós-vendas, a Pesquisa 

SCI, que mede o Índice de Satisfação dos clientes. A Fábrica contrata uma empresa 

terceirizada, a ALFACON, que executa a pesquisa para todas as concessionárias da rede, com 

o objetivo de mensurar o índice de satisfação dos clientes de cada concessionária e quais 

clientes foram contatados pela mesma. Os clientes são escolhidos aleatoriamente, sendo que 

nem todos são pesquisados. A pesquisa SCI também segue um roteiro de perguntas, distintas 

para cada setor. Esses questionários seguem nos anexos 3 e 4.  
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4.3.3.4 Gerando Relatórios gerais no C-Link  

 

Os relatórios servem para que a Gerência possa acompanhar o trabalho realizado pelos 

funcionários da concessionária, os vendedores e consultores técnicos, podendo assim orientá-

los e avaliar o desempenho da equipe. Como exemplos, alguns dos relatórios fornecidos pelo 

sistema: 

• Lista de contatos – possibilita ao usuário verificar a negociação que cada vendedor está 

realizando com o cliente, bem como os veículos de interesse e os motivos de encerramento 

dos contatos e atendimentos. No final do relatório é apresentado um resumo dos meios de 

contatos e das mídias motivadoras. Ele permite também a utilização de filtros, podendo assim 

visualizar apenas algumas informações como: apenas um departamento, apenas um tipo de 

atendimento, apenas um/alguns vendedores ou todos, etc. 

• Resumo da agenda – permite uma análise rápida e superficial sobre a atuação da equipe 

em determinado dia. Mostra a quantidade de contatos realizados por vendedor, segundo os 

meios de contato, no dia determinado.  

• Resumo por mídia – apresenta o total de meios de comunicação pelo qual o cliente teve 

conhecimento sobre a concessionária no período. 

• Resumo por metas - apresenta o total de contatos encerrados em determinado período, 

informando o percentual de vendas em relação ao número de contatos realizados pelas metas 

de contato. Este relatório pode ser utilizado para verificar os contatos gerados a partir de 

campanhas e enviados ao telemarketing. Para que o sistema calcule corretamente as 

informações do relatório é necessário definir as metas diárias de Vendas de Veículos Novos, 

Usados e Contatos por vendedor. 

• Resumo de Auditoria - apresenta a quantidade de propostas para vendas de veículos por 

cliente ou total de atendimentos. 

• Resumo de Contatos - apresenta os atendimentos realizados em um determinado período, 

destacando os registros por usuário. 

• Resumo por Motivo de Encerramento - quantifica todos os motivos de encerramento do 

contato ou atendimento no período. 

•  Acompanhamento de Veículos - apresenta a quantidade de horas de permanência dos 

veículos na oficina, desde a sua entrada até a entrega; podendo visualizá-las em percentual. 
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Tabela 6 – Exemplo 1de dados de um dos ítens gerados pelos relatórios. 
DADOS DO RELATÓRIO: 

Média de horas: 

 

Permanência do veículo na oficina no dia, mês atual e mês anterior. 
Percentual de tempo (dia, mês atual e mês anterior); 

Espera: É a diferença entre a data/hora da primeira marcação do serviço e a 
data/hora de entrada do veículo na concessionária; 

Serviço: É a diferença entre a data/hora do último encerramento de serviço e 
data/hora da primeira marcação dos serviços; 

Entrega: É a diferença entre a data/hora de emissão da nota fiscal e a data/hora 
do último encerramento. 

Fonte: FIAT, Manual do C-Link Módulo: Pós-vendas (2009, p.127). 

 

• Resultados Campanhas Resultado Geral - apresenta o resultado de uma campanha pós-

vendas, identificando o total de público alvo, contatos realizados e quantos clientes/prospects 

da campanha fizeram agendamento e/ou executaram serviço na oficina. Cada relatório gerado 

pelo sistema fornece inúmeros dados para que haja uma análise mais detalhada dos resultados, 

como é exemplificado abaixo: 

 
Tabela 7 – Exemplo 2 de dados de um dos ítens gerados pelos relatórios 

DADOS DO RELATÓRIO: 
Público Alvo: Quantidade de clientes campanha/execução. 

Contato Realizado: Quantidade de contatos encerrados 
relacionados aos clientes/atendimentos 
gerados pela campanha. 

Agendamento Realizado: Quantidade de agendamentos realizados aos 
clientes/atendimentos gerados pela 
campanha. 

OS's Abertas: Quantidade de O.S.'s abertas durante a 
campanha. 

Resultado de Agendamento em relação ao  

Público Alvo TOTAL: 

Soma dos agendamentos X 100 dividido 
pela quantidade do público alvo total. 

Resultado de Agendamento em relação ao 

 Público Alvo CONTATADO: 

Soma dos agendamentos X 100 dividido 
pela quantidade do público alvo contatado. 

Abertura de OS's em relação ao p.a TOTAL: Soma O.S.'s abertas X 100 dividido pela 
quantidade do público alvo total. 

Abertura de OS's em relação ao Público Alvo 

CONTATADO: 

Soma O.S.'s abertas X 100 dividido pela do 
público alvo contatado. 

Abertura de OS's em relação ao Agendamento Soma O.S.'s abertas X 100 dividido pela 
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Realizado: quantidade de agendamento quantidade s 
realizados. 

Motivo de encerramento com Sucesso: Listam os motivos de encerramento do 
último contato que encerrou o atendimento 
gerado pela campanha de forma agrupada 
(somente os atendimentos que foram 
encerrados). 

Motivo de encerramento sem Sucesso: Listam os motivos de encerramento do 
último contato dos atendimentos gerados 
pela campanha de forma agrupada (somente 
os atendimentos que não foram encerrados). 

Fonte: FIAT, Manual do C-Link Módulo: Marketing. (2009, p.86) 

 

• Resultados de Campanhas de Vendas - demonstra o resultado das vendas de campanha 

em relação ao público alvo e os contatos realizados; a relação entre o público alvo e os 

contatos efetivados; a quantidade e percentual dos motivos de encerramento dos contatos com 

e sem sucesso. 

• Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes: mostra em um determinado 

período, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. Os resultados podem ser 

mostrados através de resultados por cada vendedor/consultor ou total de aniversariantes em 

um determinado período. 

O relatório fornece dados como: código e nome do cliente, telefones, data de 

realização do contato, informa se os dados são confidenciais, número total de aniversariantes 

por vendedor/consultor técnico, total de aniversariantes contatados, somatório de 

aniversariantes contatados no período e percentual do total contatados em relação ao geral de 

aniversariantes. 

O sistema também além de permitir a criação dessas campanhas que podem ser tanto 

de vendas quanto de pós-vendas, gerencia Relatórios de Atendimento ao Cliente, os RAC’s, 

que dessa forma ficam registrados no sistema e possuem uma organização que facilita o 

trabalho na concessionária, conforme apresentado a seguir.  

 

 

4.3.3.5 RAC (Relatório de Atendimento a Cliente) 
 

O Relatório de Atendimento a Cliente serve para acompanhar o atendimento nas 

vendas, no pós-vendas e a qualidade dos serviços executados,  apontando as sugestões, 
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solicitações, elogios e reclamações de clientes. Um RAC pode ser aberto de duas maneiras: 

Através de Pesquisa de Satisfação ou diretamente pelo cadastro do RAC, pela própria Sul 

Veículos ou também pela Fiat. 

Todo RAC aberto é encaminhado ao Atendimento a Clientes e possui um 

acompanhamento da Gerência da empresa. Os RAC's têm como objetivo de identificar os 

pontos positivos e pontos negativos, com o intuito de buscar melhorias e soluções no dia-dia 

para satisfazer o cliente. 

Além do uso dessas ferramentas e todas as funções que elas nos possibilitam, existem 

algumas estratégias para que a empresa busque sempre melhorias e funcione de forma 

padronizada. Algumas delas são apresentadas na sequência.  

 

 

4.3.3.6 Estratégias complementares nos processos de vendas e pós-vendas 

 

A Fiat trabalha com processos padronizados de atendimento aos seus clientes, com o 

objetivo de estabelecer atitudes e comportamentos para que a equipe possa atender da melhor 

forma possível, garantindo a satisfação contínua do cliente. Para uma concessionária Fiat 

receber o Certificado Padrões de Atendimento Fiat, deve seguir os padrões definidos pela 

marca. Além das ferramentas são utilizadas outras estratégias como: 

• Verificações escalonadas: para cada processo de trabalho e atendimento é desenvolvida 

uma verificação escalonada, que é conduzida por um gestor, com ítens a serem verificados, 

com o objetivo de garantir a conformidade dos processos. Em cada setor da empresa há 

gestores de padrões de Atendimento, definidos pela gerência e cada um deles das vendas e 

pós-vendas. 

O gestor verifica diariamente se os processos estão sendo seguidos por todos os 

funcionários e atua na correção de desvios caso houver e realiza uma reunião de resposta 

rápida com os funcionários envolvidos. O período e frequência de cada verificação é de 

acordo com a importância e necessidade de cada um dos processos. Os resultados das 

verificações são acompanhados pelos gerentes dos dois setores, juntamente com seus gestores 

e toda equipe. O gerente de cada setor também tem a função de verificar semanalmente se o 

gestor está cumprindo sua verificação 

• Resposta rápida: são reuniões de curta duração, com aproximadamente quinze minutos, 

como forma análise e encaminhamento da solução dos desvios que podem ser identificados 
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nas verificações escalonadas. O objetivo é definir ações que devem ser tomadas e atribuir 

responsabilidades aos envolvidos, proporcionando a gestão o acompanhamento das mesmas. 

A reunião também analisa a evolução do desempenho em relação a metas já estabelecidas nos 

processos ou em outras reuniões de resposta rápida. Geralmente são realizadas no início do 

expediente, pela Líder de CRM, os gestores e é permitida a participação de qualquer 

funcionário da concessionária. 

• Lições aprendidas: o objetivo dessa estratégia é aprender com a experiência, minimizando 

erros futuros, estabelecendo um processo para capturar informações que serão utilizadas para 

aprender com os erros/acertos, e servir de base para melhorar continuamente todos os 

processos. Alguma ação que foi tomada para corrigir um erro ou desvio, através os 

indicadores de verificação escalonada, podem se tornar de uso constante e passar a fazer parte 

do processo.  

Essas lições devem ser documentadas através de um formulário específico e registradas no 

site dos padrões de atendimento Fiat. As lições são comunicadas a todos e também ficam 

disponíveis no quadro de gestão a vista de vendas e de pós-vendas, para que sejam 

visualizadas por todos os funcionários envolvidos no processo. 

• Contenção: é uma estratégia que visa impedir que um problema/desvio recorrente, seja 

percebido pelo cliente, enquanto a concessionária busca a solução. Esses desvios podem 

ocorrer em qualquer processo de trabalho ou atendimento, não estando de acordo com os 

padrões de atendimento da Fiat, que podem ser identificados através de Pesquisas de 

Satisfação e Reuniões de Resposta Rápida. 

A concessionária desenvolve um sistema/maneira para controlar e corrigir esses 

processos não conforme, que é definido por cada gestor ou responsável como será executado e 

o tempo de duração das ações, que deve ser o mínimo possível e encerrado quando voltar ao 

normal ou atingir as metas. 

Os processos e veículos em contenção na concessionária devem ser informados a 

todos os funcionários do setor e envolvidos, e sinalizados de forma diferenciada (como prisma 

de cor diferente nos veículos de retorno de serviços, algum tipo de identificador como placas 

em locais determinados, marca texto, etc.) e sempre acompanhados pela Líder, gerente e 

gestores. Abaixo exemplo de uma contenção, retirado do manual de Sistema de Qualidade 

Fiat, utilizado em treinamentos: 
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Tabela 8: Exemplo de contenção que pode ser realizada. 
Problema: Incidência de retorno de veículos por mal 

executado de freio identificado através de 
estratificação das causas do indicador “% 
retorno de veículos” 

Ação de contenção: Testar 100% dos veículos que derem entrada na 
concessionária por problema de freio após a 
conclusão do reparo e antes da entrega ao 
cliente. 

Identificação: É colocado um prisma amarelo sobre o veículo, 
no ato da abertura da O.S 

Responsabilidade pela ação de contenção: Definida pela Gerência de Assistência Técnica. 

Prazo de duração da contenção: Até que o responsável pelo problema, definido 
no processo de resposta rápida, comprove a 
eficácia da ação tomada. 

Fonte: FIAT, Apostila de treinamento: Sistema de Qualidade FIAT. (2009, p.32) 
 

 

Essas estratégias são tão fundamentais quanto as ferramentas já apresentadas para que 

a empresa consiga atingir seus objetivos.  
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5   A EFICÁCIA DAS FERRAMENTAS DE CRM NA EMPRESA 
 

Quando uma marca/empresa é líder, sabe-se que essa liderança não é garantida para 

sempre e deve-se lutar para continuar no topo, pois haverão as outras querendo ocupar esse 

espaço tão disputado. É por isso que a Fiat e, consequentemente, a Sul Veículos buscam cada 

vez mais superar as expectativas do cliente. Não basta a concessionária ter um produto que o 

cliente quer, pois para que ele volte, ele tem que estar continuamente satisfeito com o que lhe 

é oferecido. Por esta razão, a concessionária está trabalhando cada vez mais com o marketing 

(Bogmann, 2000), buscando melhorar a comunicação e relacionamento interno e externo, 

focando também sempre na qualidade dos seus serviços e produtos.  

Pela concorrência entre as diferentes marcas presentes em outras concessionárias da 

cidade, busca-se oferecer também o melhor veículo de acordo com o perfil de cada cliente. Se 

o cliente que tem preferência pela marca Fiat e não está satisfeito com o que a Sul Veículos 

lhe proporciona, em relação a serviços e atendimento, este, pode ir em busca de outras 

concessionárias FIAT da região, pois não é a única. Gerson (1999) afirma que “é muito fácil 

para a concorrência ter mercadorias e os mesmos preços que os seus, dar os mesmos tipos de 

garantias e prestar o mesmo atendimento cortês. Se isto acontece, a única razão pela qual um 

cliente vai preferir negociar com sua empresa é pelo serviço de valor agregado que você 

proporciona”. 

Em razão disto, o tamanho empenho da empresa em superar-se a cada dia e crescer 

mais, é percebido pelo esforço que a equipe faz. Todos os dias são lançados novos desafios, 

portanto, o marketing de relacionamento é fundamental para que isso ocorra e que destaque-se 

entre as demais. Segundo pesquisas realizadas pela concessionária, alguns clientes 

informavam sobre o esforço que percebiam da empresa em busca da sua satisfação, o que 

acaba atribuindo valor a ela.  

Além de conquistar novos clientes, o relacionamento, nesse sentido, faz com que se 

mantenham os clientes já existentes.  Como já citado por Peppers e Rogers (2004), sabe-se 

que a conquista de um novo cliente custa em média cinco vezes mais do que manter os já 

existentes. Portanto, tudo que é feito vale a pena e os custos para a implantação desse sistema, 

treinamento dos funcionários e uma boa remuneração, são investimentos a longo prazo. 

A concessionária Comercial Sul Veículos passou a desenvolver o CRM na empresa no 

final de novembro de 2008, e com ele, as ferramentas apresentadas.  Tais ferramentas também 

fizeram parte das estratégias necessárias para que conseguisse obter o Certificado de Padrões 



58 

 

de Atendimento FIAT – Gestão por processos, concedido pelo IQA (Instituto da Qualidade 

Automotiva) no dia 28 de abril de 2010. 

O conceito de CRM para Brown (2001, p.XXII) define-se como estratégias, processos 

e mudanças organizacionais da empresa para que se possa administrar melhor os negócios de 

acordo com o conhecimento que se adquire dos seus clientes e, usando essas informações por 

meio de vários pontos de contato, para obter a satisfação total de todos. 

O CRM desenvolvido na Sul Veículos constitui-se da utilização da tecnologia 

juntamente com novos processos, estratégias, treinamentos e mudanças culturais. Com a 

implementação dele, a empresa tende a obter mais resultados positivos e duradouros porque 

realmente houveram mudanças culturais na empresa e nos processos internos. 

Para que a implementação conseguisse atingir seus objetivos, foi necessária a 

definição de estratégias a serem desenvolvidas na gestão de relacionamento com o cliente. O 

pós-vendas, ou seja, as ações de suporte ao cliente após a compra ou serviços realizados na 

concessionária, é uma delas. O cliente deve ser sempre acompanhado e assegurado de que 

está recebendo um produto ou serviço de qualidade e de acordo com aquilo que deseja. 

Também deve ter a certeza que a empresa estará sempre pronta para atendê-lo. 

As pesquisas de satisfação, executadas através da ferramenta C-Link, são estratégias 

que permitem identificar pontos a ser melhorados e corrigir algumas falhas e casos de 

insatisfação dos clientes. Esses casos, sugestões e outros, podem servir como base para novas 

oportunidades de negócios e a criação de novas estratégias. O conhecimento do perfil do 

cliente possibilita identificar necessidades e desejos e, a partir deles, planejar e implantar 

ações específicas para cada cliente (KOTLER E KELLER, 2006). Além disso, o cliente 

percebe que sua satisfação tem grande valor para a concessionária pois ela demonstra a 

preocupação em lhes manter sempre satisfeitos.  

A pesquisa realizada nas vendas, chamada de perseguição, é uma estratégia que, ao 

mesmo tempo, faz um contato com o prospect ou cliente, demonstrando o interesse em tê-lo 

como cliente da concessionária. A perseguição permite identificar como está sendo o 

atendimento do vendedor e pode auxiliar na negociação, com informações novas ao vendedor 

e uma forma de abordagem ao cliente já planejada, diferente e personalizada. 

As estratégias de comunicação com o cliente, oferecendo serviços e promoções da 

empresa, dá-se através da Fábrica de campanha, com o envio de malas-diretas e das 

campanhas de telemarketing. Ao mesmo tempo em que mantém contato constante com os 

clientes, os mantém sempre informados e os lembra de serviços, de prazos, produtos e 
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promoções. Desta forma, o cliente não precisa ir em busca da concessionária para obter tais 

informações, pois a empresa já o faz antecipadamente. No cadastro de cada cliente há uma 

opção em que mostra os meios que o cliente deseja ou não deseja ser contatado, se por 

telefone, carta ou e-mail. 

Essas estratégias são postas em prática através de processos já pré-determinados, 

auxiliados pelo uso das ferramentas. Estas permitem organizar os dados dos clientes, de 

produtos, de serviços e facilitar a execução de algumas atividades. Para todas as atividades, 

tipos de serviços e atendimentos, foram criados fluxos de processos que são seguidos 

criteriosamente por todos que o executam. As ferramentas, principalmente o C-Link, fazem 

parte de inúmeros passos nos processos, como já exemplificado em fluxos das pesquisas 

realizadas. 

Desde atendimento em vendas, contato de venda realizado pelo vendedor, da pesquisa 

pelo perseguidor, atendimento na oficina, vendas de peças, requisição de serviços em 

garantia, etc, tudo possui um fluxo de processo organizado. As ferramentas, além exibir 

funções de algumas etapas, permitem estipular prazos, controlar, gerar relatórios, armazenar 

dados e gerenciar os procedimentos como um todo. 

Outro fator fundamental e indispensável foi a mudança organizacional na 

concessionária, com uma melhor organização hierárquica. A principal posição criada neste 

período foi o cargo de Líder de CRM, que sem ele, não seria possível obter os resultados que 

hoje se apresentam, gerenciando e controlando todo o sistema.  

Houve também aumento no número de funcionários contratados, para que os 

processos da concessionária fluíssem. Os funcionários que fazem contato com o cliente que 

não usavam uniformes, foram todos devidamente uniformizados, de acordo com o padrão 

FIAT. Inúmeros treinamentos ligados a atendimento e relacionamento, além de outros mais 

técnicos e específicos, foram oferecidos a todos, desde os funcionários do setor de limpeza 

aos gerentes.  

É nesse contexto que se insere o marketing interno da Sul Veículos, pois sem a 

contratação de bons funcionários, treinamento qualificado e motivação dos mesmos, apenas as 

ferramentas não trariam os resultados esperados. De acordo com Inkotte (apud TÓFANI, 

2006) o marketing interno é “uma preparação da empresa, e isso passa pela seleção, 

treinamento, motivação e informação dos funcionários, com o objetivo bem definido de 

mobilizar toda a organização para o atendimento das necessidades do cliente externo”. É 
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preciso tudo isso estar aliado, o sucesso é resultado de vários fatores interligados e sendo 

executados em sincronia. 

Para essa evolução acontecer foi preciso muito esforço de todos. Cada funcionário foi 

importante para que os processos funcionassem de forma correta e sem desvios, pois a 

implantação de um novo sistema é complexa.  A implantação desses novos sistemas e 

processos referem-se ao marketing holístico, em que, de acordo com o referencial teórico 

deste trabalho, todos são importantes, desde os consumidores, os funcionários, os 

concorrentes e toda sociedade em geral. Todas as ações tem grande importância para obter 

resultados positivos, seja elas ações internas ou externas, direcionadas ao cliente. 

As ferramentas apresentadas são bem completas, todas com excelentes 

funcionalidades e de fácil execução. No CRM tudo deve estar interligado e funcionando em 

conjunto, com o foco em um mesmo objetivo. As três são distintas, porém com alguns pontos 

em comum. Todas estão muito bem organizadas. Quando acontecem algumas falhas nos 

sistemas, são corrigidas pelo CPD (Centro de Processamento de Dados) da empresa ou pelos 

criadores e responsáveis pela ferramenta, quando estas são identificadas.  

Além das mudanças estratégicas, culturais e organizacionais, ocorreram e ainda estão 

previstas mais mudanças na estrutura física. Nesse meio tempo foram realizadas melhorias na 

recepção da assistência técnica internamente na oficina, para que se tornasse mais 

apresentável e organizada. A principal transformação foi no salão de vendas, que foi 

totalmente reformado, deixando-o mais bonito moderno para receber os clientes.  

A sala de espera além de ser esteticamente bonita e moderna, é muito aconchegante. 

Ela oferece poltrona e cadeiras confortáveis, computadores com acesso a internet, televisão, 

ar-condicionado, revistas e jornais atualizados, tudo sempre a disposição para que o cliente 

possa aguardar enquanto o serviço é executado em seu veículo, em um ambiente muito 

agradável. Foi colocado um refrigerador com refrigerantes, suco e água para a venda, pois a 

algum tempo ela já estava de maneira satisfatória, sendo sempre muito elogiada por clientes e 

supervisores da FIAT, servindo até de exemplo e referência a outras concessionárias. 

Dados recentes do site da FIAT mostram que de acordo com o Renavam (Registro 

Nacional de Veículos Automotores) divulgados pela Anfavea (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), a marca traz consigo o 8º ano de liderança consecutiva 

em vendas no Brasil, equivalente a 22,7% do mercado. A marca também mantém três dos 

modelos entre os cinco mais vendidos no País: Siena, Palio e Uno Mille. Entre os comerciais 

leves permanece líder a Strada e entre os furgões grandes, a líder Ducato. 
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Em pouco tempo, os benefícios da utilização das ferramentas já foram percebidos 

pelos seus usuários, pois ficava mais fácil e ágil encontrar os clientes e acessar seus dados e 

histórico, bastando apenas saber alguns detalhes sobre ele, como nome, telefone, ou até 

mesmo com somente a placa do veículo. De acordo com Swift (2001) que se refere aos data 

warehouses como um sistema que é utilizado juntamente com um banco de dados, 

fundamental para que as informações obtidas dos clientes possam ser melhor aproveitadas, a 

Sul Veículos possui o CARE. 

Como o CARE possui dados de todos os clientes FIAT e não somente da Sul Veículos, 

a concessionária pode ter acesso a mais clientes. Além da visualização do histórico de todos, é 

possível identificar de uma forma geral, o perfil dos clientes da marca. Esse conhecimento 

pode ser útil nas estratégias de negociação com cada cliente, na oferta de um novo veículo, 

peça ou serviço e para saber de quanto em quanto tempo o cliente tem o hábito de trocar de 

carro. A partir dele a empresa pode consultar informações necessárias para identificar seu 

perfil e conhecer seus hábitos de consumo, para poder deixá-los satisfeitos e explorar novas 

oportunidades de negócio. 

 A Fábrica de campanhas é mais uma estratégia de marketing utilizada pela 

concessionária. Pois além de manter um relacionamento com o cliente e mostrar o interesse 

em satisfazer suas necessidades e desejos, comunica ações, lembretes e promoções que a 

mesma oferece. O envio de malas-diretas por carta ou e-mail, torna-se também ideal para 

aqueles clientes que preferem não ser comunicados por ligações telefônicas, muitas vezes por 

incompatibilidade de horários e não ter tempo para isso por causa do trabalho ou outras 

atividades, ou simplesmente por não gostarem desse tipo de contato. Dessa forma o cliente 

não é “incomodado” e mantém-se sempre informado.  

O C-Link é outra ferramenta completa que oferece várias funções, que são usadas 

interligadas em busca de um objetivo comum. É a ferramenta que, ao mesmo tempo, serve de 

registro de informações, facilita o contato com o cliente, organiza os dados, possibilita 

identificar os diferentes perfis de clientes e permite a realização de campanhas de 

telemarketing e pesquisas de satisfação já citadas. 

O CRM se tornou tão importante para a empresa, que não se pode imaginar mais a 

sobrevivência dela sem os processos e ferramentas hoje utilizadas. Para cada setor, há suas 

diferentes maneiras de utilização e importância. Para a diretoria da concessionária, o CRM 

possibilita meios de avaliação da qualidade do relacionamento entre funcionários e os 

clientes; informações estatísticas referentes ao rendimento da equipe, dos investimentos, da 
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utilização dos meios de contatos, dos motivos de vendas perdidas e taxa de conversão de 

vendas. 

Já para a gerência e a líder de CRM, possibilita meios de avaliação e comparação do 

desempenho de todos os funcionários, a identificação dos problemas em curtos espaços de 

tempo, permitindo que seus efeitos sejam minimizados, uma forma de comunicação mais fácil 

e acessível entre todos; permite o controle sistematizado do trabalho e resultado de todos, 

acompanhar resultados de todas as ações propostas e criar soluções para os desafios propostos 

com as ferramentas para a segmentação de um público para a execução de ações de 

marketing. 

O sistema, quando utilizado pelos vendedores e consultores técnicos, também é um 

suporte que permite uma melhor organização de seus clientes, facilitação nos processos de 

trabalho, o acesso a uma agenda de seus contatos e possibilita um aumento do fluxo de 

prospects e clientes. 

Portanto, cada ferramenta teve sua importância já comprovada pelos usuários e em 

resultados de pesquisas já obtidos pela mesma. Não bastaria apenas o uso dessas excelentes 

ferramentas se uma grande mudança cultural e organizacional não houvesse ocorrido. Pode-se 

notar hoje a mudança em âmbito geral que a empresa sofreu, desde quando o CRM foi 

implantado, em novembro de 2008, totalizando atualmente, um ano e meio.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É através do CRM que muitas empresas hoje podem relacionar-se de forma mais 

consistente com seus clientes, e a partir disto, conhecê-los mais aprofundadamente. Conhecer 

os clientes, saber o que necessitam e desejam, permite projetar e lançar ações voltadas a eles e 

ao mesmo tempo, agregar valor a empresa, buscando sempre a sua satisfação. 

Com a concorrência no mercado automobilístico cada vez maior e em evidência, a 

empresa que não fizer ao máximo para satisfazer seus clientes, poderá perder uma melhor 

colocação tão desejada no mercado para os concorrentes. Para isso, deve-se buscar 

diferenciais, pois produtos de qualidade, acredita-se todos podem oferecer. Por isso, então, 

hoje foca-se mais no relacionamento com o cliente. É somente através dele que realmente a 

empresa poderá conhecê-los de verdade e saber como, o quê e de que modo relacionar-se. 

Com base nisso, procurou-se identificar através desta pesquisa, as ferramentas de 

CRM utilizadas pela concessionária Sul Veículos, implantadas no final do ano 2008. Além de 

identificar as ferramentas, foi de suma importância saber como elas são utilizadas e o CRM 

executado na empresa como um todo. 

O fato da pesquisadora estar ligada diretamente com a execução do mesmo, como 

estagiária no setor de pesquisas de satisfação e relacionamento com o cliente, facilitou a 

realização da pesquisa. Para que o resultado da pesquisa fosse satisfatório e conseguisse 

atingir seu objetivo, foi fundamental o auxílio e grande colaboração da empresa que permitiu 

a realização da pesquisa e, da Líder de CRM, que forneceu os dados e materiais necessários.  

Durante este período, sempre que houveram treinamentos presenciais, com consultores 

de marketing, foram realizadas algumas conversas informais sobre os temas abordados e o 

CRM em geral, para um maior entendimento. Todos colaboraram dando informações, tirando 

algumas dúvidas, colocando-se a disposição e alguns fornecendo materiais como fonte de 

consulta. 

Com a realização da pesquisa, percebeu-se que as ferramentas utilizadas pela 

concessionária são muito completas e com o tempo, algumas pequenas modificações podem ir 

ocorrendo para sua melhoria. Com o uso, os funcionários vão se adaptando e percebendo a 

necessidade das mesmas, facilitando o seu trabalho e o resultado que elas proporcionam. 

Todos estão bem envolvidos e conscientes da real importância que o CRM tem. Os processos 

estão sendo seguidos cada vez de forma mais uniforme e sem desvios, pois com a frequência, 

eles tendem a se tornar habituais e executados já de maneira espontânea. 
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É importante que todos sejam capacitados, preparados para atender bem o cliente e 

estejam sempre motivados para trabalhar em busca do melhor resultado. A certificação da 

concessionária em Padrões de Atendimento FIAT foi fator fundamental como motivador ao 

empenho de todos, além dos treinamentos, motivação pessoal, a partir de notas e resultados 

obtidos em pesquisas e relatórios e em forma de comissões para metas alcançadas. 

É possível hoje perceber como a implantação do CRM foi imprescindível na 

concessionária, tanto pela facilitação nos processos de trabalho quanto pelo aumento da 

satisfação dos clientes, percebidos pelo aumento de elogios e diminuição das reclamações. É 

importante o cliente perceber que a empresa está constantemente voltada a ele, sempre em 

busca de sanar das suas menores a maiores necessidades e superar suas expectativas. 

A utilização das ferramentas pela Líder de CRM e pela equipe contribuiu para a 

implantação da cultura de CRM na empresa. Foi a partir de resultados que os próprios 

usuários foram percebendo, que as mudanças de atitudes e comportamento tornaram-se 

concretas e também espontâneas. 

Como sugestão de pesquisa, torna-se interessante mais estudos na área, por ser um 

tema atual e que vem crescendo. Seria ideal estudar empresas que utilizam o CRM a mais 

tempo, possibilitando também variáveis como estatísticas para uma melhor análise de 

resultados, pesquisar diferentes formas de sua execução e ferramentas diversas. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: 
FLUXO DO PROCESSO DE PESQUISA SMD – VENDAS 

Pesquisador SMD Pesquisador SMD Pesquisador SMD/ 
Atendimento 

Pesquisador SMD/ 
Atendimento /Gerente 

 

 

 

 

 

 
                SIM 

 
NÃO 

 

 

 

 
              SIM 

 
NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

                                  SIM 

 
NÃO 

 

 

 Anexo 1 - Fluxo do processo de pesquisa de satisfação de Vendas. 
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Anexo 2:             FLUXO DO PROCESSO DE PESQUISA SMD – PÓS-VENDAS 
Pesquisador SMD 

PÓS-VENDAS 
Pesquisador SMD/ 

ATC / Direção 
Consultor Técnico/ 

Pesquisador SMD/ATC/ 
Consultor Técnico 

Pesquisador SMD/ 
Consultor Técnico 
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         NÃO  
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Anexo 2 – Fluxo do processo de pesquisa de satisfação do setor de pós-vendas. 
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Anexo 3: 
Questionário de vendas – Pesquisa SCI 

1. Considerando sua experiência geral com a concessionária desde o primeiro contato 
até o momento em que recebeu o seu veículo novo, numa escala de 1 a 10, onde 10 
significa que o(a) Sr.(a) está Completamente Satisfeito(a) e 1 Completamente 
Insatisfeito(a), que nota o(a) Sr.(a) atribui ao atendimento recebido do setor de vendas? 
2. Antes de comprar seu novo veículo, o(a) Sr.(a) consultou algum SITE na internet? 
3.  A concessionária entrou em contato por e-mail ou telefone com o(a) Sr.(a) após o 
seu primeiro contato? 
4. Este contato influenciou na sua decisão de compra? 
5. Na mesma escala de 1 a 10, por favor, atribua uma nota para a aparência do salão de 
vendas da concessionária? 
6. Falando agora sobre o vendedor que lhe atendeu, o(a) Sr.(a) considera que o 
vendedor conhecia bem as características do produto que estava sendo oferecido? 
7. De 1 a 10, que nota melhor expressa sua satisfação com relação a atenção dedicada 
do vendedor às suas solicitações? 
8. O vendedor explicou-lhe as opções de formas de pagamento disponíveis além do 
pagamento à vista? 
9. Durante a fase de aquisição o(a) Sr.(a) teve a oportunidade de dirigir algum veículo 
na concessionária? 
10. O(A) Sr.(a) negociou algum veículo usado como parte de pagamento na compra do 
seu veículo novo? 
11. Por que o(a) Sr.(a) não incluiu seu veículo usado no negócio? 
12. O seu veículo foi pago como? 
13. Utilizando uma escala de 1 a 10, que nota o(a) Sr.(a) atribui ao 
financiamento/leasing oferecido? 
14. Com relação ao prazo combinado na hora da compra o seu veículo foi entregue no 
prazo previsto, antecipado ou atrasado? 
15. Depois de quanto tempo do momento da compra o(a) Sr.(a) recebeu seu veículo? 
16. O manual e a literatura que acompanham o veículo foram mostrados e explicados? 
17. Na entrega do veículo, foi explicado o termo e condições do serviço 24 horas 
(CONFIAT)? 
18. As informações sobre o funcionamento do veículo e dos acessórios foram 
suficientes? 
19. No momento em que o(a) Sr.(a) recebeu o veículo, ainda na concessionária, notou 
se havia algum defeito ou inconveniente? 
20. Após a entrega do veículo alguém da concessionária fez algum contato com o(a) 
Sr.(a) para saber sobre sua satisfação? 
21. Com base nesta última experiência com a concessionária, se hoje o(a) Sr.(a) fosse 
comprar um novo veículo, o(a) Sr.(a) compraria nessa mesma concessionária? 
22. Sexo: 
23. Qual a sua idade? 
24. Qual seu estado civil? 
25. Qual seu grau de instrução? 
Anexo 3 - Questionário da Pesquisa SCI de Vendas. 
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Anexo 4 - 

Questionário pós-vendas - Pesquisa SCI 
01. Falando da última vez que o(a) Sr.(a) levou seu veículo na Assistência Técnica da 
concessionária. Para que tipo de serviço o veículo foi levado? 
02. Considerando esta última experiência que teve com a Assistência Técnica desta 
concessionária, numa escala de 1 a 10, onde 10 significa que o (a) Sr.(a) está 
Completamente Satisfeito(a) e 1 Completamente Insatisfeito(a), como o(a) Sr.(a) avalia 
sua satisfação com o atendimento recebido? 
03. O(A) Sr.(a) fez um agendamento para levar seu veículo na concessionária? 
04. Este agendamento partiu da própria concessionária ou foi o(a) Sr.(a) que entrou em 
contato? 
05. De 1 a 10, qual seu grau de satisfação com o agendamento para levar seu veículo na 
concessionária? 
06. Na mesma escala de 1 a 10, por favor, atribua uma nota para a aparência da 
recepção da concessionária? 
07. De 1 a 10, que nota melhor expressa sua satisfação em termos de atenção dedicada 
pelo Recepcionista ou Consultor Técnico às suas solicitações? 
08. O Recepcionista ou Consultor Técnico ouviu com atenção todos os problemas que 
o(a) Sr.(a) mencionou? 
09. De 1 a 10, que nota o(a) Sr.(a) atribui à qualidade dos serviços executados?  
10. O(A) Sr.(a) teve que pagar algum valor por este(s) serviço(s) executado(s)? 
11. O valor cobrado por este(s) serviço(s) estava dentro de suas expectativas iniciais? 
12. O valor pago correspondeu ao orçamento pré-aprovado? 
13. Em relação à data combinada, seu veículo foi entregue: 
14. Quanto tempo se passou do momento em que o(a) Sr.(a) deixou seu veículo na 
oficina até o momento em que estava pronto para ser retirado? 
15. Quando o(a) Sr.(a) recebeu seu veículo, as explicações dadas sobre o(s) serviço(s) 
realizado(s) foram suficientes?  
16. Foi-lhe entregue um documento detalhado de todos os serviços executados? 
17. A concessionária o(a) contatou para saber se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito(a) com o 
serviço prestado? 
18. Agora falando exclusivamente no seu veículo, de uma forma geral, que nota de 1 a 
10 o(a) Sr.(a) atribui à ele? 
19. Com base na sua experiência em geral com a concessionária FIAT, da próxima vez 
que precisar fazer revisão ou reparos, o(a) Sr.(a) levará seu veículo? 
Anexo 4 - Questionário da pesquisa SCI de Pós-vendas. 
 
 

 

 

 

 

 

 


