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RESUMO 

 

Esta análise tem como objetivo mensurar o nível de qualidade no setor de pós-vendas da 

concessionária Ceará Motor. Por meio da análise teórica, será apresentado o conceito de 

qualidade, suas dimensões e as ferramentas da qualidade que são aplicáveis à gestão de 

serviços. Quando se trata de qualidade em serviços no ramo automobilístico, o mercado 

consumidor é mais exigente, portanto as montadoras buscam a eficiência em seu 

processo com o objetivo de assegurar a qualidade dos veículos vendidos. A metodologia 

adotou a análise quantitativa, e mediu o índice de satisfação do cliente Volkswagen 

através da pesquisa SIQ (Sistema de informação da qualidade). Com o resultado da 

análise foi possível identificar as vantagens competitivas e as falhas do processo de 

atendimento, traçar um plano de ação para eliminar as reclamações e assim promover a 

satisfação dos clientes. A análise serve como contribuição para a evolução do índice de 

qualidade em serviços prestados pela concessionária da Ceará Motor. 

 

 

Palavras-chave: Setor de pós-vendas. Qualidade. Satisfação dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This analysis aims to measure the level of quality in the post-sales sector of Ceará 

Motor dealership. Through theoretical analysis, the concept of quality, its dimensions 

and quality tools for the management services will be presented. When it comes to 

quality services in the automotive industry, the consumer market is more demanding, so 

automakers seek efficiency in the process in order to ensure the quality of vehicles sold. 

The methodology adopted quantitative analysis, and measured the customer satisfaction 

index Volkswagen by SIQ research (quality information system). With the result of the 

analysis identified competitive advantages and shortcomings in the care process, 

develop a plan of action to eliminate complaints and thus promote customer satisfaction. 

The analysis serves as a contribution to the development of quality index in services 

provided by the concessionaire of Ceará Motor. 

 

 

Keywords: post-sales industry. Quality. Customer satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores de diferenciação mais importantes hoje do mercado 

automobilístico é o pós-venda, que deve ser encarado com seriedade porque, cada vez 

mais, o serviço é um elemento de fidelização dos clientes e certamente os impede de 

comparar seu serviço ao de outra empresa. 

O trabalho irá relacionar os conceitos de qualidade que é tão abrangente que é 

uma contribuição marcante para as organizações, gestão da qualidade que é fundamental 

para alinhar os processos e a gestão da qualidade em serviços que é um fator que gera 

expectativa nas pessoas, assim um serviço de qualidade pode propor satisfação. 

Foi realizada uma análise dos índices da qualidade da empresa Ceará Motor, 

concessionária Volkswagen, no setor de pós-vendas, com o objetivo de avaliar o 

programa ATC (Atenção Total ao Cliente), a partir desta análise verificar qual o nível 

de satisfação dos clientes da Ceará Motor. 

A metodologia utilizada foi a análise quantitativa, para mensurar a satisfação do 

cliente, enriquecida com um questionário realizado com 4 funcionários do setor de pós-

vendas da Ceará Motor. Após a análise será evidenciado os resultados e realizada a 

identificação das falhas no processo de atendimento que possam contribuir para a 

insatisfação dos clientes.  

Após a identificação destas falhas no processo de atendimento, será traçado um 

plano de ação com o intuito de corrigir estas falhas e aumentar o fator de fidelização dos 

clientes tanto para a Ceará Motor quanto para a marca VW. 
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1.1 Justificativa 

 

  A indústria automobilística tem uma grande contribuição para a economia 

mundial por ser a sexta maior potência econômica, movimentando mais de US$ 2,5 

trilhões por ano, a indústria com seu efeito multiplicador possui participação em 10% 

do PIB dos países desenvolvidos. O grupo Volkswagen é uma das empresas líderes 

mundiais sendo detentora de 12 marcas se tornando a maior produtora de carros na 

Europa com mais de 9,2 milhões de veículos vendidos em 2012.  

A Volkswagen no Brasil em 2013 completou 60 anos desde o início de suas 

atividades em 1953, com mais de 21 milhões de veículos produzidos no Brasil. Em 

2014 a VW possui 4 fábricas que estão distribuídas nos estados de São Paulo e Paraná. 

Na região nordeste que consiste nos estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, estão alocadas 71 revendas Volkswagen.  

Tendo em vista o aumento da competitividade entre as empresas do ramo 

automobilístico, a qualidade tem sido um fator diferencial para o consumidor final.        

A marca Volkswagen vem investindo em programas de qualidade para atender e superar 

as expectativas do cliente, além dos investimentos tecnológicos, a Volkswagen estende 

para a sua rede de concessionários um leque de cursos técnicos e atendimento, com o 

intuito de padronizar os processos e assim conquistar a confiança do cliente VW. 

O tema proposto irá demonstrar através da análise de índices fornecidos pela 

Volkswagen, que pesquisa um percentual de clientes atendidos na rede de 

concessionários, e com os resultados obtidos através da pesquisa, é possível mensurar o 

nível de qualidade da Ceará Motor, que é a revenda em estudo, em comparação aos 

concessionários da sua região. O objetivo da análise será verificar se os programas de 

qualidade da VW atendem as necessidades dos clientes no setor de pós-vendas. 
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       1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o programa de qualidade no setor de 

pós-venda da marca Volkswagen. Foram analisados os índices da pesquisa SIQ e o 

índice de Reparo Repetitivo da concessionária Ceará Motor.  

 

1.3 Objetivo Específico 

 

Avaliar os índices qualidade aplicados no setor de pós-vendas da revenda Ceará 

Motor. Comparar a Ceará Motor e as concessionárias de sua região, em relação à nota 

de pesquisa SIQ. Mensurar o nível de satisfação dos clientes e identificar os pontos 

fracos. Traçar um plano de ação para corrigir as falhas do processo e manter a 

fidelização dos clientes a marca VW. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 

O trabalho proposto irá abordar a qualidade no setor de pós-vendas da Ceará 

Motor, concessionária VW. O capitulo 1 apresenta a introdução, com um breve 

comentário sobre o conteúdo do trabalho, em seguida será apresentado os objetivos 

geral e específico da análise proposta. O segundo capítulo relaciona as definições 

teóricas sobre o conceito de qualidade e suas dimensões, gestão da qualidade em 

produtos e serviços e as ferramentas da qualidade que são aplicáveis à gestão de 

serviços. 

 

O terceiro capítulo traz a metodologia que foi aplicada para a análise dos índices 

da qualidade. No capítulo 4 será apresentado o programa de qualidade ATC (Atenção 

Total ao Cliente) e a definição da pesquisa SIQ. O quarto capítulo será dedicado à 

análise dos índices da qualidade e a identificação das falhas do processo e a proposta de 

um plano de pós-vendas da Ceará Motor. O quinto capítulo será a conclusão que fará a 
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descrição sobre a experiência adquirida com a realização deste trabalho e a contribuição 

que gerou para empresa Ceará Motor. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceito da qualidade 

 

A qualidade pode ser definida de diversas formas dependendo do ponto de vista 

de quem avalia para algumas pessoas a qualidade é aquilo que a satisfaz, para outras 

está relacionada com um preço justo, um produto que funciona corretamente ou um 

serviço que é prestado e supera todas as expectativas do cliente. Qualidade é um termo 

complexo e existem definições para cada forma em que ela é percebida. 

 

Segundo Garvin (1992, pág. 48), a qualidade pode ser definida através de cinco 

abordagens principais: a transcendente, a baseada no produto, a baseada no usuário, a 

baseada na produção e a baseada no valor. De acordo com a visão transcendente, Garvin 

(1992, pag. 49) afirma que “[...] qualidade é um sinônimo de ‘excelência inata’. É não 

só absoluta, como também universalmente reconhecível, uma marca de padrões 

irretocáveis e alto nível de realização.”, no entanto podemos afirmar que esta visão da 

qualidade só é percebida através da experiência com o produto. A visão baseada no 

produto, segundo Queiroz (1995, pág. 14), a qualidade é vista como uma variável 

precisa e mensurável, onde as diferenças na qualidade são vistas através das 

divergências na quantidade de algum ingrediente ou característica atribuída ao produto.  

 

A abordagem baseada no usuário pode ser definida a partir do princípio de que a 

qualidade está nos olhos de quem a observa, de acordo com Garvin (1992, pág. 52),       

“Admite-se que cada consumidor tenha diferentes desejos e necessidades e que os 

produtos que atendem melhor suas preferências sejam os que eles acham de melhor 

qualidade.”. Para Garvin (1992, pág. 53) a visão baseada na produção se interessa 

diretamente pelas práticas relacionadas com a engenharia e a produção, desta forma a 

qualidade é definida de acordo com as especificações do produto. Em relação à 

abordagem baseada no valor, Garvin (1992, pág. 54) afirma que esta definição está 
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ligada a custos e preços, sendo assim um produto de qualidade oferece um preço e um 

custo aceitável. 

 

Campos (1999, pág. 2) sintetiza o conceito de qualidade nos seguintes termos: 

“um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 

confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades do 

cliente”. Isso significa para o mesmo: um projeto perfeito; sem defeitos; baixo custo; 

segurança do cliente, entrega no prazo certo, no local certo e na quantidade certa. 

 

2.1.2 Dimensões da qualidade 

 

De acordo com o autor Queiroz (1995, pág.27) que em seu livro cita que Garvin 

propôs oito dimensões para estratificar o conceito de qualidade, estas são: desempenho, 

características secundárias, confiabilidade, conformidade, durabilidade, capacidade de 

receber assistência técnica, estética e qualidade percebida. 

Em relação à categoria desempenho está relacionado ao critério de responder as 

solicitações de função do produto. As características secundárias são as características 

adicionais que suplementam o funcionamento básico do produto, para um nível de 

concorrência, estas características podem ser um diferencial.  

A confiabilidade está ligada a probabilidade de um mal funcionamento de um 

produto ou a possibilidade de ocorrerem falhas. A conformidade, aplicada aos processo 

está ligada a uniformidade da produção e o controle da variabilidade, onde o produto 

atende aos padrões preestabelecidos para um bom funcionamento. Em termos a 

durabilidade é o tempo de vida útil do produto, significa o quanto é possível se utilizar 

um produto, isso depende das condições de uso do produto, pois existem usuários que 

não zelam pelo produto e isso afeta a durabilidade.  

A capacidade de receber assistência técnica representa a rapidez e o suporte para 

atender os clientes em caso de reparo de um produto, esta dimensão é muito importante, 

pois se define para o usuário a presteza do fabricante em resolver uma possível avaria e 

assim atender as expectativas do cliente. A estética é a roupagem do produto, está 

relacionada com o padrão de beleza que está no subjetivo do consumidor, através da 
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estética, o cliente pode aprovar ou não a opção pelo produto.  Em relação à qualidade 

percebida, o cliente sofre influências de uma marca já conceituada no mercado ou uma 

propaganda bem apresentada, isto está ligado à reputação que a empresa possui no 

passado e serve de comparação com produto da atualidade.  

2.2 Gestão da qualidade 

 

Segundo Otavio (2003, pág. 4) a gestão da qualidade está totalmente embasada 

em alguns conceitos e teorias, dentre os quais se destacam: custos da qualidade, 

engenharia da confiabilidade e zero defeito. 

Os custos da qualidade são gerados pela falta da qualidade, classificados em 

custos de prevenção, de avaliação, de falhas internas e de falhas externas. Os custos de 

qualidade resultam da identificação de problemas que possam ocorrer nos processos e 

produtos, em relação aos custos de avaliação é decorrente da checagem dos erros 

durante e após a fabricação do produto, os custos de falhas internas consistem nos 

defeitos identificados nos produtos ainda na fábrica e os custos de falhas externas 

resultam de problemas após a entrega do produto ao mercado. 

Para Otavio (2003, pág. 5) a teoria da engenharia da confiabilidade reconhece 

que as taxas de falhas não são constantes e nem variam regularmente. Existem três 

etapas, a primeira é o período de adaptação, quando as taxas das falhas são altas, o 

período de operação normal, quando as taxas de falhas são baixas e uma fase de 

desgaste, nesta fase as falhas aumentam e o produto se deteriora. Com base nestas 

etapas a teoria da engenharia da confiabilidade visa simular testes em várias condições 

de operação com os produtos, estes testes fornecem a informação se o produto está 

adequado para produção em escala. 

Na teoria do zero defeito, Otavio (2003, pág. 5) explica que o ser humano tem 

capacidade para executar tarefas sem a incidência de erros, o que está estritamente 

relacionado com treinamento técnico e capacitação psicológica do funcionário. 

2.2.1 Gestão da qualidade em serviços 

 

Em gestão de qualidade de serviços é importante frisar que os mercados estão 

cada vez mais competitivos e a qualidade nas organizações deve ser tratada como um 
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fator que pode diferenciar no momento da escolha do cliente. A empresa que investe em 

treinamento, capacitação de seus funcionários, proporciona uma estrutura para um bom  

atendimento, poderá obter excelentes resultados em seu faturamento.  

De acordo com Otavio (2003, pág. 12), a percepção do cliente ao interagir com o 

ambiente físico, processos e procedimentos de uma organização formará sua opinião 

final sobre a transação comercial e fará que decida se a experiência é ou não satisfatória. 

Deve-se buscar intensamente a melhoria contínua, fazendo da qualidade em serviços 

uma responsabilidade de todos da organização, pois o cliente é a força vital da empresa. 

A gestão da qualidade em serviços possui uma diferença em relação à gestão da 

qualidade, pois os serviços possuem características específicas que são: a 

intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. 

A intangibilidade é algo que não pode ser tocado, sentido ou provado antes da 

compra do cliente, este só pode ser avaliado no momento da prestação do serviço. O 

conceito de intangível define o serviço como algo que não é “material” que se entrega 

ao cliente, mais sim uma sensação que é causada, podendo haver uma boa ou má reação. 

Segundo Lucinda (2010, pág. 28) a inseparabilidade dos serviços é algo que é 

consumido e produzido ao mesmo tempo, se algo acontece de errado não existem 

formas de retroceder com o cliente, desta forma as empresas devem ter maior atenção 

com seus clientes para que não haja falhas na prestação do serviço.  

A característica da variabilidade é definida como um serviço que nunca é 

prestado da mesma maneira, sempre existem alterações de humor, saúde e motivação, 

isto resulta em um serviço mesmo serviço que é prestado de formas diferentes. A 

perecibilidade define que serviços não podem ser estocados. 
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O quadro 1 faz um comparativo sobre a gestão de qualidade em um ambiente de 

produção de produto e produção de serviço. 

Quadro1: Diferenças básicas entre gestão de qualidade em ambientes industriais e gestão de qualidade em 

ambientes de serviços. 

Gestão de qualidade em ambientes 

industriais 

Gestão de qualidade em ambiente de 

serviços 

O esforço pela qualidade aparece no 

produto. 
O esforço aparece na interação com o cliente. 

Interação com clientes via produto. Interação direta com clientes. 

Elevado suporte. Baixo suporte. 

Baixa interação. Intensa interação. 

Suporte ao produto (qualidade de 

produto). 
Suporte ao cliente (Qualidade em serviço). 

Cliente atua ao final do processo 

produtivo. 

Cliente presente ao longo do processo 

produtivo. 

Produção e consumo em momentos bem 

distintos. 
Produção e consumo imediatos. 

Feedback(retorno do usuário sobre o 

produto adquirido) pode demorar. 
Feedback imediato. 

Expectativas menos sujeitas a mudanças 

abruptas. 
Expectativas dinâmicas. 

Cliente tende a não influenciar o 

processo produtivo. 
Cliente participa do processo produtivo. 

Resulta de um conjunto de elementos 

(máquinas e pessoas). 

Resulta mais do desempenho dos recursos 

humanos. 

Condições favoráveis a padronização. Difícil padronizar. 

Tende a uniformizar-se a médio prazo. Difícil ter um modelo uniforme de execução. 

Bens tangíveis podem ser patenteados. Serviços não podem ser patenteados. 

Bens tangíveis podem ser protegidos em 

relação a seus processos de fabricação e 

à forma final como são disponibilizados 

para comercialização. 

Serviços não podem ser protegidos. 

Fonte: Gestão da qualidade no processo: a qualidade na produção de bens e serviços. Paladini (2000) 

 

 

O quadro 1 demonstra as principais diferenças em ambientes de gestão da 

qualidade em produtos e gestão da qualidade em serviços. Pode- se perceber que as 

características específicas da gestão em serviços estão bem explícitas, a intangibilidade 

dos serviços faz com que os mesmos não sejam patenteados, a perecibilidade e 

inseparabilidade ressalta que a produção e o consumo de serviços são imediatos, 

portanto não é possível manter um estoque. 
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2.3 Ferramentas da qualidade aplicadas à gestão de serviços 

 

As ferramentas da qualidade são técnicas que foram desenvolvidas com a 

finalidade de definir, analisar e propor a resolução de possíveis problemas que possam 

ser encontrados em processos de produção de bens e serviços. 

Para o setor de serviços iremos abordar as seguintes ferramentas: fluxograma, 

diagrama de causa e efeito, programa 5S, ciclo PDCA e método 5W1H. 

Segundo Vergueiro (2002, pág. 53) o fluxograma é um instrumento gráfico 

bastante utilizado na área de organização e métodos, destina-se à descrição de processos 

com o objetivo de identificar os passos para execução de um processo, tornando visível 

a forma que ele é realizado. Desta forma o fluxograma permite verificar como os vários 

passos estão relacionados entre si, permitindo assim analisar de forma mais precisa 

possíveis falhas no processo. 

 De acordo com a figura 1, o fluxograma possui os seguintes elementos: 

atividade, decisão, sentido do fluxo, início e fim.  A atividade é uma figura retangular 

que tem o objetivo de simbolizar a execução de uma tarefa ou um passo de um 

processo, a decisão, que é representada pela figura de um losango, tem como foco 

evidenciar um ponto do processo em que uma determinada decisão deve ser tomada. 

Figura 1: Fluxograma do processo de assar pão. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.(2014) 

O sentido do fluxo é representado por setas que consiste na sequencia em que as 

operações ocorrem e a direção que flui uma atividade. O início e fim, representado pela 
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figura retangular arredondada, buscam evidenciar os pontos de início ou conclusão de 

um determinado processo. 

Segundo Chamon (2008, pág. 64) o diagrama de causa e efeito, também 

conhecido como diagrama de espinha de peixe, serve para aumentar a visão sobre o 

problema, ter a participação da equipe e obter um conhecimento pessoal que o problema 

envolve. De acordo com a análise da figura 2, podem-se observar os efeitos em um 

produto ou em um processo a partir da representação de um traço na horizontal, onde o 

problema está a direta do traço, 6 setas irão partir deste traço apontando para os 6 M’s, 

que são: método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, medida e meio-ambiente. 

Figura 2: Diagrama de causa e efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. (2014) 

 

 

Para utilizar esta ferramenta, é necessário reunir a equipe e realizar uma 

tempestade de ideias como objetivo de levantar as causas raízes que originam o 

problema. O uso desta ferramenta incentiva as pessoas a pensarem sobre causas e razões 

possíveis que fazem com que o problema ocorra. 
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O programa 5S, de acordo com Rebello (2005, pág. 165), é uma ferramenta 

associada a filosofia de qualidade que auxilia na criação de condições necessárias à 

implantação de projetos de melhoria contínua. A denominação 5S vem das iniciais das 5 

palavras de origem japonesa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que são as 

máximas do movimento. Após a tradução em língua portuguesa foi adequado na forma 

de 5 sensos: de seleção (descarte), de organização (ordenação), de limpeza (saúde), de 

padronização (sistematização) e de autodisciplina (manutenção da ordem). 

Figura 3: Método 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da rede VW. (2014) 

De acordo com a figura 3 o programa possui 5 fases, basicamente consiste na 

determinação de arrumar e organizar um local de trabalho, de manter arrumado e limpo, 

manter as condições padronizadas e a disciplina, como resultado disto haverá o 

desempenho de um bom trabalho. 

O método do ciclo PDCA, de acordo com Rebello (2005, pág. 177), tem por 

princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão, 

como, por exemplo, na gestão da qualidade, dividindo-a em quatro principais passos: 

planejamento, execução, verificação e ação. 
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O ciclo PDCA tem como função ajudar desde o diagnóstico até o prognóstico 

dos problemas, é um instrumento de melhoria contínua. O método tem como objetivo 

auxiliar na gestão dos processos internos, como resultado atingir as metas estabelecidas. 

Na figura 4, pode-se perceber as etapas do método PDCA. 

Figura 4: Ciclo PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. (2014). 

 

 

O planejamento consiste em estabelecer missão, visão, objetivos, procedimentos 

e processos que sejam necessários para obter resultados. A execução está ligada a 

realização das atividades, em seguida a verificação e monitoramento das atividades 

realizadas e por fim a elaboração de um plano de ação para corrigir as falhas de acordo 

com a avaliação do ciclo. 

O método 5W1H, de acordo com Rebello (2005, pág.177) surgiu como 

ferramenta de estratégia da qualidade total na empresas que consiste em definir ações a 

serem realizadas em um plano de ação para corrigir falhas de um processo que não está 

em conformidade. 
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De acordo com a figura 5, um plano de ação elaborado a partir do método 

5W1H, deve deixar explícito o que deverá ser feito, e quando. Se a sua execução 

envolve mais de uma pessoa, deve deixar claro quem será responsável por cada ação, 

como deverão ser feitas e onde deverão ser feitas. 

Figura 5: Método 5W1H. 

WHAT? (O QUE) O que será feito? 

WHEN? (QUANDO) Quando será feito? 

WHERE? (ONDE) Onde será feito? 

WHY? (POR QUE) Por que será feito? 

WHO? (QUEM) Quem o fará? 

HOW? (COMO) Como será feito? 
Fonte: Elaborado pela autora. (2014) 

Um vez em que a situação for analisada através das ferramentas de  diagrama 

espinha de peixe e ciclo PDCA deve-se montar um plano de ação para corrigir 

problemas ou alinhar possibilidades de melhorias levantadas. Através do método 

5W1H, é possível desenvolver um plano de ação que permite considerar todas as tarefas 

a serem executadas ou selecionadas de forma cuidados e sucinta, garantindo assim sua 

implementação de forma organizada. 

De acordo com a análise destas ferramentas, cabe ressaltar a importância da 

aplicação de cada ferramenta em específico. Estes são métodos que auxiliam a definição 

e constatação de possíveis falhas que ocorram no decorrer de um processo de produção 

de um produto ou serviço, e também será possível gerar planos de ação para inibir as 

imperfeições dos processos.  
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3. METODOLOGIA 

 

O método de coleta de dados utilizado foi a pesquisa quantitativa, com a 

intenção de mensurar o grau de satisfação dos clientes Volkswagen. Os estudos foram 

baseados nos relatórios mensais da pesquisa SIQ, emitidos pelo portal da rede VW. Os 

dados fornecidos nestes relatórios internos foram autorizados pelo diretor do grupo 

Palácio conforme autorização em anexo. 

No estudo realizado foi possível comparar a concessionária Ceará Motor com as 

outras concessionárias que estão inseridas em sua região, um grupo de 71 revendas 

Volkswagen, e assim medir o nível de atendimento e a qualidade dos serviços prestados 

a partir dos parâmetros da região.  

Nos relatórios foram analisadas as notas da pesquisa SIQ e Reparo Repetitivo 

dos meses de outubro de 2013 até setembro de 2014, a partir do estudo foram gerados 

gráficos para uma análise dos dados mais detalhada. 

Foi realizada também uma pesquisa exploratória com a aplicação de 

questionários com os quatro consultores técnicos que são funcionários da Ceará Motor. 

Em seu conteúdo existem perguntas fechadas que tem como objetivo sondar o perfil do 

consultor técnico, bem como o seu sentimento de realização em relação à função 

exercida. Foram aplicadas perguntas de múltipla escolha com a intenção de captar a 

percepção do funcionário em relação às vantagens competitivas na empresa em 

comparação ao mercado e os fatores motivacionais para os empregados e para finalizar 

o questionário foram realizadas três perguntas abertas com a intenção de sondar o 

entendimento do consultor sobre a pesquisa SIQ, o índice de reparo repetitivo e 

compreender as dificuldades enfrentadas na rotina de trabalho. 

A Ceará Motor é uma empresa cearense, que pertence ao Grupo Palácio de 

Queiroz, grupo este conhecido e respeitado por sua longa tradição empresarial. Fundada 

em 1964, foi a primeira revenda Volkswagen do estado do Ceará. 

Em 2014, a empresa apresentava um quadro 150 funcionários, destes 50 fazem 

parte do setor de pós-vendas, que estão distribuídos em dois pontos de venda. Durante 

50 anos a Ceará Motor atravessou a sucessivas modificações do mercado automotivo, 
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com muito respeito e ética no relacionamento com o mercado, trazendo sempre 

inovações tecnológicas e investindo na constante capacitação de seus colaboradores. 

No setor de pós-vendas, a Ceará Motor conta com uma estrutura de excelência, 

as oficinas possuem equipamentos de última geração, garantindo diagnósticos com 

maior precisão, sempre buscando solucionar rapidamente as necessidades do cliente em 

termos de garantia Volkswagen, maximizando a satisfação e fidelização do cliente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do estudo de caso: Programas de qualidade da Volkswagen. 

 

A Ceará Motor tem como negócio a comercialização de veículos novos, 

seminovos, peças, acessórios, manutenção e reparação dos veículos vendidos. A 

concessionária VW Ceará Motor tem como valor o compromisso com os colaboradores, 

clientes, acionistas, parceiros e sociedade, através de ética, emoção, iniciativa, inovação, 

cidadania e confiança. 

A política da qualidade está baseada nos seguintes pontos: foco no cliente, 

orientação para resultados, liderança e coerência de objetivos, gestão orientada por 

processos, desenvolvimento e participação dos funcionários, aprendizagem contínua, 

estabelecimento de parcerias e responsabilidade pública. 

O foco no cliente está ligado à satisfação total dos clientes internos e externos, 

com o objetivo de garantir a fidelidade do cliente. Orientação para resultados significa 

que o desempenho da qualidade da Ceará Motor deve ser superior ao da concorrência. 

Liderança e coerência de objetivos estão relacionadas com um modelo de trabalho 

sistemático e de forma estruturada, a tomada de decisões será através de um consenso 

entre os envolvidos. 

A gestão orientada por processos visa manter o foco em processos e em seu 

acompanhamento, para assim atingir rapidamente os objetivos traçados. O 

desenvolvimento e participação dos funcionários estão relacionados com a autonomia 

que cada envolvido tem para solucionar problemas do cotidiano.  

A aprendizagem contínua, inovação e melhoria se preocupa com o 

aperfeiçoamento de cada funcionário, através e treinamentos e disseminação de boas 

práticas. O estabelecimento de parcerias tem como objetivos fortalecer o 

relacionamento com fornecedores, clientes e outras organizações em busca de um 

benefício mútuo.  Em relação à responsabilidade pública, o objetivo e conquistar a 

confiança da comunidade através da nossa competência na gestão das questões 

ambiental e social. 
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4.1.1 ATC – Atenção total ao cliente 

 

O programa ATC (Atenção Total ao Cliente) foi desenvolvido para sistematizar, 

organizar e padronizar o atendimento no setor de pós-vendas da rede de concessionárias 

VW. O programa tem como objetivo garantir a satisfação dos clientes, com o intuito de 

maximizar a experiência de posse e convívio com o produto VW. A Ceará Motor 

compreende que a implantação deste programa trouxe um leque de benefícios ao 

concessionário, pois para obter um diferencial competitivo é preciso oferecer um 

atendimento exclusivo e diferenciado, isto está ligado diretamente com o crescimento 

das vendas e evolução da empresa. 

O programa ATC atende os requisitos essenciais da percepção do cliente, sendo 

assim reconhecido como uma boa prática no mercado europeu. O conceito de 

atendimento pelo consultor técnico tem como ferramenta a utilização de elevadores de 

diagnóstico, guiado por check-list de recebimento, medida esta que traz segurança e 

confiança aos clientes que deixam seu veículo nas oficinas VW. 

Na figura 6, está ilustrado o processo de atendimento ATC e suas etapas, desde a 

recepção do veículo até a entrega do mesmo para o cliente. 

Figura 6: Processo de atendimento ATC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de índices do portal da Rede VW (2014). 
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De acordo a figura 6 o programa ATC possui 7 etapas que são descritas da seguinte 

forma: 

a) Agendamento: neste passo é feita a prospecção de clientes e o agendamento é 

baseado na disponibilidade dos mecânicos e a capacidade da oficina; 

b) Preparação do atendimento: nesta etapa é verificado pelo planejamento do 

trabalho ATC, as necessidades do veículo agendado, como por exemplo 

campanhas de oficina, recalls, separação de peças e atendimento de eventuais 

reclamações que são verbalizadas pelos clientes no ato do agendamento; 

c) Recepção do veículo: Neste passo os clientes são atendidos pelos consultores 

técnicos, onde é formalizados através de abertura da ordem de serviço, as 

solicitações dos clientes; 

d) Execução do serviço: este é o momento de análise, diagnóstico e solução de 

problemas, bem como a realização das manutenções preventivas recomendadas 

pela VW; 

e) Controle da Qualidade: este passo é um dos mais importantes deste 

gerenciamento, pois é o momento da verdade onde será verificado se os serviços 

foram realizados com êxito, com o objetivo de superar as expectativas dos 

clientes; 

f) Entrega do veículo: é feita pelo consultor técnico que explica sobre os custos e 

todos os serviços que foram realizados, sempre com simpatia e presteza, isso 

agrega valor a política de relacionamento com o cliente; 

g) Gestão: este é o momento de avaliar os resultados, pois com este sistema de 

gerenciamento, será possível avaliar a percepção do cliente em um contato após 

a entrega do veículo, sendo realizada a pesquisa de satisfação com os clientes. 

Conforme as etapas descritas é possível perceber que as atividades acontecem de 

forma coordenada, desde o agendamento do serviço à programação das  atividades dos 

mecânicos, o programa da ênfase a qualidade na prestação de serviços, priorizando um 

retorno satisfatório dos clientes. 
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4.1.2 SIQ – Sistema de Informação da qualidade 

 

O SIQ (Sistema de Informação da Qualidade) foi um programa criado pela VW 

com o objetivo de medir a satisfação de nossos clientes em relação a nossos produtos e 

serviços. A pontuação do SIQ é medida através de uma pesquisa realizada com os 

clientes que efetivaram serviços com a concessionária Ceará Motor. 

A pesquisa é realizada com a Ceará Motor e com todos as revendas VW que 

pertencem a região 5. Esta região consiste em 71 concessionárias Volkswagen que estão 

distribuídas nos seguintes estados: Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Piauí. 

Conforme o quadro 2, segue a lista de perguntas que que são realizadas na 

pesquisa SIQ.  

Quadro 2: Pesquisa de satisfação SIQ. 

Q.1a Satisfação geral com o setor de serviços 

Q.1b Satisfação geral com os serviços realizados 

Q.2 Instalações da recepção e oficina 

Q.3 Tempo de espera 

Q.4 Conveniência do horário de atendimento 

Q.5 Simpatia e cordialidade do consultor 

Q.6 Conhecimento do consultor sobre peças e serviços 

Q.7 Explicações dadas pelo consultor técnico sobre os serviços 

Q.8 Veículo entregue no dia e horários combinados? 

Q.9 Veículo entregue limpo? 

Q.10 Clareza nas explicações sobre custos e serviços executados 

Q.11 Serviços executados corretamente em uma única visita 

Q.12 Por qual motivo os serviços não foram realizados corretamente? 

Q.13 Qualidade do serviço executado 

Q.14 Contato após a entrega 

Q.15 Recomendaria esta concessionária 

Q.15a Retornaria a esta concessionária 

Q.16 Satisfação com o veículo 
Fonte: Relatório de índices do portal da Rede VW. 

A questão 1a indaga o cliente sobre a opinião geral em relação ao setor de 

serviços e os serviços que foram realizados neste atendimento. Em seguida o cliente é 

questionado sobre a estrutura da concessionária, qual foi a impressão que causou no 
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cliente sobre o ambiente visual, nisto está incluso a sala de espera e as instalações da 

oficina. 

A questão 3 pode ser interpretada pelo cliente de duas formas, primeiro a espera 

no atendimento inicial e em segundo a espera para receber o veículo após a realização 

do serviço. Na questão 4 envolve o processo de agendamento, pois o cliente e 

perguntado se lhe foram oferecidos horários de atendimento que fossem de melhor 

conveniência para o cliente não para a concessionária. 

As questões 5, 6 e 7 envolvem a figura do consultor técnico, que é quem no ato 

da recepção do veículo deve cortes e simpático, com disposição para tirar todas as 

dúvidas do cliente sobre os serviços que ser executados. 

A questão 8 demonstra para o cliente o compromisso que a concessionária tem 

de cumprir os prazos estabelecidos, isso demonstra confiança e credibilidade. Na 

questão 9 é perguntado ao cliente se o veículo foi entregue limpo, esta lavagem deve ser 

sempre monitorada para causar uma boa impressão aos clientes. 

Na questão 10 é questionado se o consultor técnico foi claro nas explicações 

sobre custos e serviços, isto deve ser bem trabalhado para que o clientes entenda sobre 

os valores pagos. As questões 11, 12 e 13 envolvem a qualidade dos serviços realizados, 

uma vez que o serviço é realizado corretamente não gera um transtorno do cliente ter 

que voltar a oficina para refazer o serviço, isso consiste no reparo repetitivo. 

A questão 14, o cliente deve responder se ele foi contactado pela concessionária 

antes da pesquisa da Volkswagen, pois se o cliente relatar na pesquisa interna, alguma 

insatisfação, será possível direcionar um atendimento exclusivo para não gerar um 

transtorno maior. 

A questão 15 o cliente deve responder se retornaria e recomendaria a 

concessionária para algum amigo ou familiar, isso vai depender da experiência vivida 

pelo cliente. 

Por fim a pesquisa indaga sobre a satisfação com o veículo geral, neste momento 

o cliente pode dar uma nota em função da experiência de consumidor final,  
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A pesquisa é realizada com 20 clientes que realizaram serviços na Ceará Motor 

no mês anterior. Um exemplo deste cálculo está descrito no quadro 3, onde se pode 

visualizar a forma que o índice é calculado. 

Quadro 3: Simulador de cálculo do índice da pesquisa SIQ. 

SIQ - Simulador do Índice de Pós Vendas 

Entrevistados 2 3 4 5 6 7 10 13 

 
8 9 11 14 

Cliente 1 10 7 7 9 9 9 9 9 

 

sim não sim não 

Cliente 2 7 4 5 9 9 9 9 8 

 

sim sim sim não 

Cliente 3 3 6 3 9 3 5 3 3 

 

sim não sim sim 

Cliente 4 9 10 10 10 10 7 7 10 

 

sim não sim sim 

Cliente 5 10 8 6 10 8 8 8 8 

 

sim não não não 

Cliente 6 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 7 10 10 9 10 10 10 9 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 8 9 9 9 10 10 7 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 9 10 8 10 9 9 9 10 8 

 

sim sim não sim 

Cliente 10 8 9 10 10 9 10 9 7 

 

sim sim sim não 

Cliente 11 9 9 9 10 9 10 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 12 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 13 9 8 9 10 10 10 9 9 

 

sim sim sim sim 

Cliente 14 10 8 8 9 8 8 9 9 

 

sim sim sim sim 

Cliente 15 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 16 8 10 10 9 9 9 8 9 

 

sim sim sim sim 

Cliente 17 8 9 10 10 9 9 10 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 18 8 8 9 9 9 7 7 7 

 

não sim sim sim 

Cliente 19 9 10 10 10 10 10 9 10 

 

sim sim sim sim 

Cliente 20 9 10 10 10 10 10 9 10 

 

sim sim sim sim 

Média 

simples da 

nota (A) 

8,8 8,65 8,7 9,65 9,05 8,85 8,75 8,85 % Sim (A) 95% 80% 90% 80% 

Peso da 

pergunta (B) 
0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,20 Peso (B) 0,05 0,05 0,10 0,10 

Cálculo   

(BxA) x 10 
8,8 8,65 4,35 4,83 4,53 8,85 4,375 17,7 

Cálculo   

(BxA) x 

100 

4,75 4 9 8 

ÍNDICE: soma dos resultados obtidos no cálculo 87,8 

Fonte: Relatório de índices do portal da Rede VW. (2014) 

Cada resposta é computada e é gerada uma pontuação, calculada da seguinte 

forma: para as questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 13, os clientes devem dar uma nota de 1 a 

10, a partir desta nota é tirado uma média e calculado por um determinado peso para 

assim obter o índice. Em relação às questões 8, 9, 11 e 14, as perguntas terão respostas 
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podem ser positivas ou negativas, através desta média será comparado com o objetivo 

do índice e será calculado pelo peso desta pergunta. 

 

4.3 Análise dos índices de qualidade com base na pesquisa SIQ 

 

Conforme a pesquisa realizada todos os meses pelo central de atendimento da 

fábrica VW, é feito um levantamento gerencial, a partir destes dados onde é possível 

classificar o nível de qualidade oferecido pela empresa do estudo de caso, a 

concessionária Ceará Motor. 

O gráfico 1 mostra levantamento através da pesquisa SIQ que consiste em é 

intitulado pela fábrica VW como média móvel, isto é um levantamento detalhado dos 

últimos doze meses, isto em relação ao mês vigente, no objetivo deste estudo teremos 

como referência o mês de Setembro de 2014: 

Gráfico 1: SIQ de pós-vendas (notas dos últimos doze meses) 

 

Fonte: Portal da rede VW. (2014) 

Nota-se que em outubro de 2013, a nota estava bem abaixo da região, a pesquisa 

relata que os clientes estão insatisfeitos com o tempo de espera para atendimento, o 

compromisso de entregar o veículo no dia e hora combinado deixou a desejar e por fim 

não indicaria o retorno a esta concessionária. 

Em Novembro de 2013, os clientes relataram através da nota abaixo da região, 

que não foram contactados após a entrega do veículo e assim não houve oportunidade 
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de reter alguma insatisfação do cliente para o serviço realizado, que neste mês deixou a 

desejar em relação à nota.  

Em dezembro de 2013 e janeiro de 2014 as instalações da oficina não causaram 

uma boa impressão para os clientes e outro ponto abordado foram as explicações dos 

consultores técnicos que deixaram dívidas em relação aos serviços realizados. 

Fevereiro de 2014 foi um mês de muitas notas abaixo da região, em destaque 

está a qualidade do serviço, isto impactou a nota de reparo repetitivo, isto gera um custo 

desnecessário e a insatisfação do cliente. 

As questões que envolvem o fator humano de atendimento dos consultores 

foram abordadas pelos clientes no mês de março de 2014 e uma solicitação que foi 

resolvida pela Ceará Motor foi a limpeza dos veículos no fim do processo, esta nota 

estava caindo consequentemente e a empresa, que terceiriza este serviço, já efetuou a 

contratação de outra empresa e vem monitorando este serviço. 

Foi realizado um trabalho com os consultores técnicos a partir do mês de março, 

com reuniões detalhadas e explanações sobre as pesquisas realizadas com os clientes, 

foi comprovado que as questões que envolvem os consultores, que tem um peso muito 

forte em relação ao total desta nota, estava deixando a nossa nota cair durantes os meses 

de abril, junho, julho e agosto de 2014. Todos os consultores técnicos fizeram um 

treinamento de reciclagem referente as questões de atendimento, e foi esclarecido a 

importância do cliente para a empresa. 

Após este trabalho realizado foi possível deixar a nota da pesquisa SIQ da Ceará 

Motor mais próxima à nota da região, mas isto não deve ser um evento que marque um 

mês ou outro, esta deve ser uma nota contínua, pois pode impactar diretamente na 

qualidade do serviço prestado pela revenda. 

Com base na pesquisa SIQ também é possível extrair análises referentes ao 

índice de reparo repetitivo, este índice mensura a quantidade de clientes que retornam 

ao concessionário para realizar o mesmo serviço devido o mesmo não ter sido 

solucionado em sua primeira visita, o reparo repetitivo tem um efeito dominó, pois 

aumenta o custo da operação devido aos retrabalhos internos na oficina e assim pode 

gerar a insatisfação do cliente impactando diretamente na nota do SIQ. O objetivo da 
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Ceará Motor é reduzir o reparo repetitivo, para aumentar o potencial de venda de 

serviços e consequentemente a produtividade e eficiência do negócio.  

No gráfico 2 estão às notas dos últimos 12 meses referente ao reparo repetitivo. 

Gráfico 2: Reparo Repetitivo de pós-vendas (notas dos últimos doze meses). 

 

Fonte: Relatório de índices do portal da Rede VW. 

O índice da região se torna uma linha contínua, quanto ao índice da Ceará Motor 

esteve oscilando nos meses de outubro de 2013 e fevereiro de 2014. Esta média deve 

sempre estar entre 0 e a média da região, quanto menor o índice de reparo repetitivo, 

maior qualidade terá o serviço prestado pela oficina da Ceará Motor. 

Tendo em vista a análise dos índices e após o resultado foi possível verificar que 

os pontos fracos estão direcionados para o fator humano do processo de atendimento, 

que são os consultores técnicos.  

4.4 Questionário aplicado aos consultores técnicos. 

 

O consultor técnico é importante no processo de atendimento ATC. Ele 

representa o primeiro contato com o cliente, desde a recepção do veículo até a entrega 

após a conclusão dos serviços. 

Conforme a orientação do processo ATC o consultor técnico deve agir com 

simpatia e cordialidade no ato do atendimento. O cliente gera uma expectativa de um 

bom atendimento, e assim gera uma confiança. Desta forma o consultor técnico deve ser 
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orientado para acompanhar o fluxo de clientes de uma assistência técnica é composto 

pelas situações de: manutenção periódica, garantia do produto e recall de fábrica.  

Durantes os meses em que a nota do SIQ esteve negativa, pode-se concluir que o 

envolvimento do consultor técnico teve um peso muito grande para que a média da 

Ceará Motor ficasse abaixo da média da região. Com base nesta análise foi realizado um 

questionário com 4 consultores técnicos da Ceará Motor, com o objetivo verificar a 

percepção do funcionário em relação ao impacto que queda destes índices tem para a 

empresa. No quadro 4 estão as perguntas fechadas e as opiniões que foram esplanadas 

pelos consultores técnicos. 

Quadro 4: Perguntas fechadas do questionário aplicado aos consultores técnicos. 

Perguntas Consultor 1 Consultor 2 Consultor 3 Consultor 4 

O relacionamento entre 

as pessoas da sua equipe 

é: 

Excelente 
Mais ou 

menos 
Bom Bom 

A autonomia que você 

tem para propor as 

melhorias na execução do 

seu trabalho é: 

Muito 

satisfatória 

Muito pouco 

satisfatória 

Muito pouco 

satisfatória 

Pouco 

satisfatória 

Em termos de realização 

profissional com o 

trabalho que você 

executa você se sente: 

Muito 

realizado 
Realizado 

Pouco 

realizado 

Mais ou 

menos 

realizado 

Você se sente 

reconhecido pelo 

trabalho que executa: 

Muito 

reconhecido 

Mais ou 

menos 

reconhecido 

Pouco 

reconhecido 

Mais ou 

menos 

reconhecido 

A quantidade de 

treinamento que você 

vem recebendo é: 

Satisfatória 
Pouco 

satisfatória 

Muito pouco 

satisfatória 

Pouco 

satisfatória 

O relacionamento entre o 

superior imediato e os 

subordinados dentro da 

sua equipe é: 

Muito 

satisfatória 

Mais ou 

menos 

satisfatória 

Muito pouco 

satisfatória 
Satisfatória 

Levando tudo em 

consideração, como você 

se sente em trabalhar 

aqui: 

Muito 

satisfeito 
Satisfeito 

Mais ou 

menos 

satisfeito 

Satisfeito 

Fonte: Elaborado pela autora. (2014) 



36 
 

De acordo com a análise do quadro 5 é possível perceber que os consultores 

técnicos têm um bom relacionamento com a equipe de trabalho, isso facilita o fluxo das 

atividades na oficina. 

Um dos gargalos que tornam a rotina do consultor técnico mais estressante é a 

falta de autonomia para propor melhorias na execução das atividades. Pode-se observar 

que eles não têm acesso a autorizações para dar descontos para os clientes, sempre 

dependendo de um superior para autorizar a negociação.  

Para os consultores, o índice de treinamento não está satisfatório, isso interfere 

de forma negativa e eles podem estar trabalhando com informações desatualizadas e 

assim deixam de esclarecer as possíveis dúvidas dos clientes. 

No quadro 5 apresenta o resumo das respostas das perguntas de múltipla escolha 

sobre as vantagens competitivas da Ceará Motor e o fatores de motivação para os 

funcionários. 

Quadro 5: Perguntas de múltipla escolha do questionário aplicado aos consultores técnicos. 

Pergunta Consultor 1 Consultor 2 Consultor 3 Consultor 4 

Principais 

vantagens 

competitivas da 

Ceará Motor a 

frente do 

mercado: 

Qualidade do 

produto 

Qualidade do 

atendimento 

Qualidade do 

produto 

Qualidade do 

produto 

Qualidade do 

atendimento Equipe de 

profissionais 

Qualidade do 

atendimento 

Qualidade do 

atendimento 

Equipe de 

profissionais 

Imagem da 

empresa 

Equipe de 

profissionais 

Principais 

fatores de 

motivação para 

os funcionários 

da Ceará 

Motor: 

Integração da 

equipe de 

trabalho 

Instalações 

físicas 

Integração 

 da equipe de 

trabalho 

Integração da 

equipe de 

trabalho 

Gostar do  

que faz 

Salário 

somado a 

benefícios 

Gostar do 

 que faz 

Gostar do  

que faz 

Relação com 

 a liderança 

 da equipe 

Relação com 

o cliente 

Imagem da 

empresa 

Relação com a 

liderança da 

equipe 

Ser valorizado 

e reconhecido 

pelo trabalho 

que executa. 

Fonte: Elaborado pela autora. (2014) 



37 
 

De acordo com a opinião dos consultores as principais vantagens competitivas 

da Ceará Motor são a qualidade no produto e no atendimento, que conta com a presteza 

da equipe de funcionários dedicada, e a imagem da empresa, que é tradicional pelo 

tempo de mercado. 

Os principais fatores de motivação para os consultores, esta ligado ao gosto pela 

profissão, à integração com a equipe de trabalho e o relacionamento com a gestão, que 

está sempre disponível para dar o devido suporte. 

Os consultores técnico em sua maioria se sentem reconhecidos na atividade que 

exercem, possuem um bom relacionamento com a gestão e sente satisfeitos em trabalhar 

na Ceará Motor. No questionário os consultores foram indagados em relação ao nível de 

conhecimento sobre a pesquisa SIQ e impactos que gera para a Ceará Motor. 

 

É uma pesquisa de atendimento e qualidade que pode gerar ou não 

resultados financeiros para a empresa. (Consultor 1) 

É uma pesquisa realizada com os clientes após a execução dos 

serviços, sobre qualidade de serviços, atendimento, e outros na visão do 

cliente. O impacto geram mudanças na empresa através do perfil dos clientes 

pesquisados. (Consultor 2) 

É a informação sobre satisfação do cliente e o impacto serve para 

tomar decisões para melhorar a satisfação do cliente. (Consultor 3) 

O SIQ é um questionário de pesquisa oficial da VW para saber sobre 

a satisfação do cliente quanto ao atendimento, solução dos problemas na 

primeira visita, preços satisfatórios, se foi atendido na hora, se o veículo foi 

entregue na hora e etc. O impacto que gera ou negativo ou positivo é sempre 

financeiro. (Consultor 4) 

 

Em relação ao reparo repetitivo e seu impacto para a Ceará Motor, os 

consultores técnicos expressaram as seguintes declarações. 

 

Resultado negativo na qualidade, trazendo prejuízo para a empresa. 

(Consultor 1) 

Índice da qualidade do serviço, tempo de serviço e controle da 

qualidade. (Consultor 2) 

Mais retrabalho causando improdutividade e insatisfação do cliente. 

(Consultor 3) 

Entendo que quanto mais o reparo repetitivo aumentar nossa taxa de 

mão de obra da garantia baixa mais ainda. (Consultor 4) 
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De acordo as declarações a seguir, os consultores técnicos relatam que existem 

dificuldades que atrapalham o andamento da rotina de trabalho. 

 

Sistema operacional lento, autorização de descontos em negociação 

com os clientes. (Consultor 1) 

Falta de comunicação entre o consultor técnico e o mecânico, 

demora nas respostas da fábrica no que diz respeito a reparos de garantia, 

falta de apoio dos superiores, falta de estrutura física. (Consultor 2) 

Tempo de reparo. (Consultor 3) 

Agendamento incorreto, falta de estrutura para trabalhar 

corretamente, pouco comprometimento dos gestores para a solução imediata 

dos problemas dos clientes, falta de incentivo financeiro para os funcionários. 

(Consultor 4) 

 

Após a realização do questionário foi possível identificar alguns fatores que 

podem influenciar para que o consultor técnico possa prestar um atendimento sem 

qualidade.  

A partir das declarações dos consultores as maiores dificuldades estão ligadas as 

falhas no sistema operacional que é utilizado para abertura das ordens de serviço, no ato 

do atendimento isso gera um transtorno e o cliente espera mais tempo pela conclusão do 

atendimento. Foi relatado também que a falta de comunicação entre os consultores e os 

mecânicos pode ser um gargalo na execução do serviço, uma reclamação mal 

interpretada o serviço não é realizado corretamente e isso pode gerar um reparo 

repetitivo. 

Nos processos de garantia com a fábrica existe muita demora nas respostas para 

atender os clientes, este é outro motivo que causa transtorno ao consultor técnico que 

precisa dar uma resposta ao cliente sobre o andamento do serviço. 

Quanto a estrutura física da empresa, um pátio de estacionamento pequeno, um 

layout de entrada e saída de veículos errado, é outro fator que dificulta o atendimento 

dos consultores, que demoram para manobrar os veículos, e isso aumenta o tempo de 

espera entre os horários de atendimento. Os consultores também relataram que falta um 

incentivo financeiro para os funcionários, uma bonificação por uma boa prática ou meta 

alcançada. 
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4.5 Plano de ação desenvolvido para o setor de pós-vendas da Ceará Motor. 

 

De acordo com os resultados da análise dos índices da pesquisa SIQ e Reparo 

repetitivo, foi traçado um plano de ação conforme o quadro 6. 

Quadro 6: Plano de ação da Ceará Motor baseado no método 5W1H. 

WHAT WHEN WHERE WHY WHO HOW 

O QUE QUANDO ONDE POR QUE QUEM COMO 

(O QUE SERÁ 

FEITO?) 

(QUANDO 

SERÁ 

FEITO?) 

(ONDE SERÁ 

FEITO?) 

(POR QUE SERÁ 

FEITO?) 

(QUEM O 

FARÁ?) 

(COMO SERÁ 

FEITO?) 

Reciclagem 

do programa 

ATC 

01/12/2014 

Departamento 

de Assistência 

Técnica 

Para alinhar os 

processos com os 

veteranos e 

treinar os novatos 

na função. 

Coordenador 

de 

atendimento. 

Através de 

palestras de 

apresentação do 

programa ATC. 

Inclusão de 

intervalo 

entre os 

horários de 

atendimento 

01/12/2014 

Departamento 

de Assistência 

Técnica 

Para diminuir o 

tempo de espera 

dos clientes no 

ato do 

atendimento. 

Coordenador 

de 

atendimento. 

Através de 

bloqueio de 

horários no 

sistema de 

agendamento. 

Intensificar 

as pesquisas 

de satisfação 

após a 

entrega do 

veículo. 

01/01/2015 

Departamento 

de 

telemarketing 

Repassar as 

informações 

negativas através 

do relato dos 

clientes. 

Coordenador 

de 

Telemarketing 

Contratação de 

uma estagiária 

para ajudar no 

volume de 

pesquisas. 

Intensificar 

os testes de 

controle da 

qualidade 

nos veículos 

de oficina 

01/01/2015 

Departamento 

de Assistência 

Técnica 

Para identificar as 

principais falhas 

que causam 

reparo repetitivo. 

Controle de 

qualidade 

Verificação de 

100% dos 

veículos após a 

execução do 

serviço. 

Treinamento 

com os 

consultores e 

mecânicos 

01/03/2015 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Relacionar junto a 

fábrica os novos 

treinamentos de 

novos 

lançamentos de 

veículos. 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Deverá ser feito 

um planejamento 

anual de 

treinamento e 

suas efetivas 

inscrições nos 

cursos. 

Realização de 

reuniões 

mensais e 

individuais 

com a equipe 

de oficina. 

01/12/2014 

Departamento 

de Assistência 

Técnica 

Concientizar 

sobre falhas no 

processo de 

atendimento e 

levantamento de 

opinião 

Gestão de    

Pós-vendas 

Realizar reunião 

coletiva mensal e 

a cada 15 dias 

individual. 

Fonte: Elaborado pela autora. (2014) 
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A primeira medida a ser tomada será uma reciclagem no programa ATC, o 

coordenador de atendimento deverá verificar se o programa está funcionando 

corretamente, treinar as pessoas os novatos na função exercida.  

Para o tempo de espera dos clientes no ato do atendimento, serão inseridos 

horários de intervalo entre um atendimento e outro, para que se um cliente chegar 

atrasado ou um consultor demorar a atender o cliente anterior, sempre tenha um horário 

com um consultor livre que possa atender com agilidade e diminuir o tempo de espera. 

Outro fator que deixou a nota abaixo da região foi o contato após a entrega do 

veículo ao cliente. O setor de pesquisa deverá intensificar a quantidade de pesquisa a ser 

realizada e entrar em contato no máximo em até 3 dias, em seguida repassar as 

observações negativas dos clientes para os gestores, para que possam ser tomadas 

medidas de correção e assim evitar que o cliente seja desamparado em relação a sua 

insatisfação. 

Para melhorar a qualidade do serviço, o controle de qualidade irá atuar com mais 

precisão nos testes e fazer uma planilha com os casos mais corriqueiros, para partir 

desta planilha ser mensurado quais as principais falhas dos mecânicos em relação ao 

serviço já executado. Após a identificação das falhas dos mecânicos, o chefe de oficina 

irá orientar os mecânicos a efetuar os reparos sempre consultando as orientações da 

fábrica.  

Foi verificada a necessidade de treinamento para os mecânicos e elaborar um 

planejamento para o desenvolvimento destes profissionais. Realizar um levantamento 

das ferramentas de cada mecânico e as ferramentas de uso comum, comprar o que está 

faltando, pois um mecânico pode deixar de realizar um serviço corretamente por falta da 

ferramenta específica. 

Para as questões que envolvem os consultores técnicos, serão detectadas as 

necessidades de treinamento de cada consultor e um planejamento para a execução 

destes treinamentos. Serão realizadas pela gestão as reuniões coletivas com caráter 

informativo sobre resultados e orientações sobre os pontos fracos e fortes, e implantação 

de planos de ação mensais para tratar das questões da pesquisa SIQ que ficaram abaixo 

da média regional naquele mês. 
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Reuniões individuais de orientação serão realizadas pelo coordenador de 

atendimento para levantar possíveis causas de desmotivação, a assim tratar de cada 

consultor em específico com o objetivo de melhorar o desempenho profissional do 

funcionário. 

A coordenação de atendimento deverá conscientizar os consultores técnicos a 

fornecerem informações claras e completas para os clientes sobre diagnósticos e 

condições dos veículos, bem como a necessidade de reparos adicionais.  

Estas ações devem se monitoradas pela gestão e deve ser feito um comparativo 

da evolução das notas da pesquisa SIQ após a implantação destas ações. O comparativo 

da melhoria deve ser compartilhado com a equipe da oficina e todos devem estar cientes 

que fazem parte desse sucesso e realizar eventos motivacionais com sorteio de brindes e 

uma bonificação trimestral deve ser adicionada ao salário dos mecânicos e consultores 

técnicos. 

A Ceará Motor agrega valores com esses resultados após a implantação do plano 

de ação, os índices de qualidade devem evoluir, trazendo a satisfação dos clientes e 

fidelização a marca VW. Com as melhorias no índice de reparo repetitivo, a empresa irá 

reduzir os custos de retrabalho e aumentar o índice de qualidade do serviço executado, 

isso gera uma imagem positiva para a empresa, os clientes passam a confiar na empresa 

e trazer amigos e familiares para comprar um carro novo e realizar as revisões na Ceará 

Motor. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Baseado na análise dos índices da qualidade foi possível identificar as falhas do 

processo de atendimento no setor de pós-vendas da empresa Ceará motor, que foi o 

objetivo proposto pelo trabalho. 

Foi importante saber a opinião dos funcionários que estão ligados diretamente 

com o processo ade atendimento, desta forma o estudo não levou em consideração 

apenas os dados da pesquisa SIQ, mas fez um comparativo entre a realidade dos 

consultores técnicos e a percepção do cliente, que tem uma visão diferenciada em 

relação às falhas do processo. 

Este trabalho foi muito enriquecedor para o aprofundamento do tema qualidade 

em serviços e o conhecimento sobre as ferramentas da qualidade, que podem ser 

aplicadas na atualidade gerando assim um leque de discussões sadias sobre a solução de 

um determinado gargalo do processo de atendimento. 

A partir dos resultados da análise dos dados da pesquisa SIQ e do questionário 

realizado com os consultores técnicos, o plano de ação foi gerado, como forma de 

correção das possíveis falhas que estão deixando a nota do SIQ e Reparo Repetitivo 

abaixo das notas da região. 

O objetivo do trabalho foi alcançado, pois foram identificadas as falhas que 

tornam o índice de qualidade da Ceará Motor abaixo dos índices da região nordeste, 

para a solução imediata foi traçado um plano de ação para melhoria do processo de 

atendimento no setor de pós-vendas. 

Para os processos de mudança acontecerem, não se pode depender apenas em 

processos e recursos. O plano de ação pode até ser aplicado, porém se as pessoas que 

estão no comando do processo não derem à devida importância a mudança não irá 

acontecer. É necessário mudar os conceitos da cultura da organização, para isso é 

importante o envolvimento da gestão, pois através da gestão participativa, as pessoas 

vão querer inovar e mostrar seu potencial. Desta forma a Ceará Motor irá obter 

excelentes resultados financeiros, uma equipe integrada e satisfeita em fazer parte desta 

evolução. 
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ANEXO 

 

RES: AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE MONOGRAFIA 

 

De :  Silvio Palacio <silvio@fazauto.com.br>  

Assunto:  
RES: AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE 

MONOGRAFIA 

Para :  
'Sarah Porto' 

<cmr.escritorio@cearamotor.com.br>  

Qua, 19 de Nov de 2014 15:37  

1 anexo  

 

 

Autorizado Sarah. 

Silvio  

De: Sarah Porto [mailto:cmr.escritorio@cearamotor.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 11:26 

Para: Silvio Palacio 

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE MONOGRAFIA  

Bom dia Sílvio,  

Conforme conversamos, solicito autorização para realizar uma pesquisa com os 

dados da Ceará Motor para meu o trabalho de conclusão do curso de 

Administração de empresas da UFC.  

Tema: Análise dos Índices de qualidade no setor de Pós-vendas de veículos 

Volkswagen na concessionária Ceará Motor .  

Estou no aguardo de sua autorização.  

Desde já grata!  

Sarah Porto  

Supervisora de ATC 

Ceará Motor Matriz - Barão do Rio Branco, 2375. 
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APÊNDICE 

 

Questionário de análise de perfil e levantamento de necessidades dos 

 consultores técnicos da Ceará Motor 

 

Nome: 

Idade: 

Tempo de empresa: 

1 - O relacionamento entre as pessoas da sua equipe é: 

Excelente 

Bom  

Mais ou Menos 

Ruim 

Não sabe 
 

2 - A autonomia que você tem para propor melhorias na execução do seu trabalho 

é: 

Muito satisfatória 

Satisfatória 

Mais ou Menos satisfatória 

Pouco satisfatória 

Muito pouco satisfatória 

Não sabe 

 

3 - Em termos de realização profissional com o trabalho que executa você se sente: 

Muito realizado 

Realizado 

Mais ou menos realizado 

Pouco realizado 

Muito pouco realizado 

Não sabe 
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4 - Você se sente reconhecido pelo trabalha que você executa? 

Muito reconhecido 

Reconhecido 

Mais ou menos reconhecido 

Pouco reconhecido 

Muito pouco reconhecido 

Não sabe 

 

5  - A quantidade de treinamento que você vem recebendo é: 

Muito satisfatória 

Satisfatória 

Mais ou menos satisfatória 

Pouco satisfatória 

Muito pouco satisfatória 

Não sabe 

 

6 - O relacionamento entre os superior imediato e os subordinados dentro da sua 

equipe é: 

Muito satisfatória 

Satisfatória 

Mais ou menos satisfatória 

Pouco satisfatória 

Muito pouco satisfatória 

Não sabe 
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7 - Levando tudo em consideração, como você se sente em trabalhar aqui? 

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Mais ou menos satisfeito 

Insatisfeito 

Muito insatisfeito 

Não sabe 

 

8- Dos itens abaixo relacionados, marque até 3 opções que você considera hoje como 

as principais vantagens competitivas de sua empresa frente ao mercado:  

1 -  ( ) Preço 

2 -  ( ) Qualidade do produto 

3 -  ( ) Qualidade do atendimento 

4 -  ( ) Qualidade do serviço pós-venda 

5 -  ( ) Marketing  

6 -  ( ) Imagem da empresa 

7 -  ( ) Equipe de profissionais 

8 -  ( ) Criatividade 

9 -  ( ) Rapidez 

10 - ( ) Consultoria na solução do problema 

11 - ( ) Clima interno 

12 - ( ) Outros  
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9 – Dos itens abaixo relacionados, marque até 4 opções que você considera atualmente 

como os principais fatores de motivação para os funcionários da sua empresa. 

Marque somente as opções que retratam o real sentimento de hoje, não aquilo que 

você gostaria que ocorresse.  

1 -  ( ) Instalações físicas 

2 -  ( ) Quantidade de treinamento que recebem 

3 -  ( ) Qualidade dos treinamentos que recebem 

4 -  ( ) Integração da equipe de trabalho 

5 -  ( ) Oportunidade de crescimento  

6 -  ( ) Autonomia  

7 -  ( ) Estabilidade no emprego 

8 -  ( ) Gostar do que faz 

9 -  ( ) Salário somado a benefícios 

10 - ( ) Imagem da empresa 

11 - ( )  Desafios existentes no trabalho 

12 - ( )  Relação com o cliente 

13 - ( ) Participação das decisões 

14 - ( ) Relação com a liderança da equipe 

15 - ( ) Ser valorizado e reconhecido pelo trabalho que executa 

16 - ( )  Ser ouvido 

17 - ( ) Nada 

18 - ( ) Outros  
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10 - Qual o seu conhecimento sobre a pesquisa SIQ ? Qual o seu entendimento 

sobre o impacto que isso gera para a Ceará Motor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11 - Qual o seu entendimento sobre o impacto causado pelo aumento do índice de 

Reparo Repetitivo para e empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12 - Quais são as maiores dificuldades encontradas na rotina do consultor técnico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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