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RESUMO

SANTOS, Tatiana. C. S. Análise da base tecnológica e das políticas de
relacionamento que podem ser implementadas por uma empresa de serviços
automotivos: estudo caso na Empresa Bem Auto Soluções Automotivas Ltda. 2005.
104f. Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em Administração). Curso de
Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.

Neste estudo desenvolveu-se uma abordagem de análise da base tecnológica
e das políticas de relacionamento que podem ser implementadas por uma empresa

de serviços automotivos objetivando a melhoria dos seus resultados comerciais e
financeiros, considerando o ano de 2004/2005.
A partir de uma revisão ampla

e critica da literatura sobre o tema,

sintetizaram-se os principais conceitos de forma que possibilite o seu amplo
entendimento e, principalmente, a aplicabilidade ao segmento estudado.
Para tornar este estudo mais rico, procedeu-se a análise da avaliação das
conceituações apresentadas por meio de um estudo de caso de uma empresa
prestadora de serviços automotivos, a Bem Auto Soluções Automotivas Ltda.
Nesta pesquisa, procurou-se identificar os clientes da empresa e analisar os
seus principais produtos e serviços e, com bases nessas informações, iniciar um
programa de Marketing de Relacionamento com os clientes, objetivando mantê-los e
amplia-los.
0 que se pretendeu com este estudo é conseguir, por intermédio dos
questionamentos e da conclusão, analisar a base tecnológica disponível e as
políticas de relacionamento que podem ser implementas por uma empresa
prestadora de serviços automotivos.

Palavras-chaves: Marketing de Relacionamento, satisfação e fidelidade.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Clientes por natureza
Tabela 2: Clientes pessoas físicas por sexo
Tabela 3: Clientes pessoas físicas por faixa etária
Tabela 4: Clientes por localização
Tabela 5: Critérios de classificação de clientes
Tabela 6: Clientes com estrelas por natureza
Tabela 7: Clientes cadastrados por natureza
Tabela 8: Classificação de clientes por natureza
Tabela 9: Clientes por classificação
Tabela 10: Clientes por freqüência e valor gasto
Tabela 11: Produtos e serviços por valores vendidos
Tabela 12: Categorias de produtos e serviços por valores vendidos
Tabela 13: Atividades prioritárias
Tabela 14: Produtos e serviços prioritários e não por valores vendidos
Tabela 15: Produtos e serviços prioritários por valores vendidos
Tabela 16: Produtos e serviços prioritários por quantidades vendidas
Tabela 17: Produtos e serviços prioritários por rentabilidade
Tabela 18: Resumo produtos e serviços prioritários por giro e lucro
Tabela 19: Reajuste de Preços
Tabela 20: Itens de verificação do Check-list Bem Auto
Tabela 21: Cronograma de implementação das proposições realizadas
Tabela 22: Tabela de investimento de implementação
Tabela 23: Valor aproximado de revisão por veiculo
Tabela 24: Demonstração de resultado do exercício
Tabela 25: Demonstração de resultado do exercício projetada

41
42
43
44
46
47
47
48
49
49
54
55
57
58
60
63
66
68
69
74
90
91
93
94
95

LISTA DE FIGURAS

Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

1: Escala da Lealdade
2: Programa Agenda Car no site da empresa
3: Cadastro de clientes no site da empresa
4: Atendimento MSN no site da empresa
5: Ficha de cadastro de clientes
6: Continuação ficha de cadastro de clientes
7: Ficha de cadastro de veiculo

22
77
77
78
80
81
82

SUMARIO

1 INTRODUÇÃO

9

1.1 Contextualização do tema
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
1.2.2 Objetivos específicos
1.3 Justificativa

9
12
12
13
13

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

16

2.1 Marketing de Relacionamento
2.2 Comportamento do cliente
2.3 Relacionamento com os clientes
2.4 Fidelização de clientes
2.5 Pós-venda
2.6 Análise de resultados financeiros
2.7 Projeção de vendas

16
21
24
26
28
30
34

3 METODOLOGIA

36

3.1 Limitações da pesquisa

37

4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

38

5 IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES DA EMPRESA

40

5.1 Classificação de clientes
5.2 Análise de consumo e freqüência de clientes

40
45

6 ANALISE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA

52

6.1 Análise de vendas de produtos e serviços
6.2 Desempenho de produtos e serviços prioritários

53
56

7 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO

71

7.1 Atividades de suporte de Marketing de Relacionamento
7.2 Cronograma de implementação, custos e resultados

72
88

8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

96

8.1 Conclusões
8.2 Recomendações

96
100

REFERENCIAS

102

9

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema

Atualmente as grandes organizações para tornarem-se mais competitivas
estão voltando suas atenções para os clientes, modificando suas estratégias de
marketing ao concentrar suas energias no atendimento das reais necessidades dos
clientes. Ou seja, não lhes vender apenas mais um produto, mas oferecer-lhes uma
solução. E isso, segundo Mckenna (1992), significa um marketing que encontra um
modo de integrar o cliente a empresa, como forma de manter uma relação entre a
empresa e o cliente.
Portanto, as empresas necessitam projetar e lançar ações voltadas para os
clientes a fim de aproximarem-se deles, de forma que eles ao utilizarem-se de seus
produtos e serviços possam recomenda-los a inúmeras pessoas. 0 que significa,
fazer com que o cliente perceba o valor e o esforço da empresa dirigido a eles.
Contudo, ainda existem empresas que não conhecem seus clientes e muito
menos se relacionam com eles, sem perceber que relações baseadas somente em
informações geram relacionamentos teóricos e frágeis. Os resultados decorrentes
deste comportamento são, em principio, somente

o lucro e nada mais. Os

relacionamentos, estes sim, devem ser construidos com contatos efetivos para que
gerem cumplicidade e respeito recíprocos, conseqüentemente a empresa melhora
seu desempenho e aproxima-se cada vez mais dos seus clientes.
Cultivar um relacionamento com o cliente não é resultado somente de ações
tais como, chama-lo pelo nome, agir sem formalidades e cumprimenta-lo com um
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"tapinha nas costas". Sem dúvida esses fatores podem gerar um clima de amizade e
colaboração, porém, para haver um relacionamento baseado na fidelidade do cliente
é preciso ir mais além, no sentido de criar alternativas, estimulá-lo, fazer com que
perceba as vantagens de escolher um estabelecimento e, com isso, sentir-se
recompensado.
As empresas precisam desenvolver relações duradouras com seus clientes
para que eles parem de mudar de produto para produto e de fornecedor para
fornecedor A medida que surgem mais opções e tecnologias (MCKENNA, 1992).
Desta forma, observa-se que é importante haver uma manutenção da fidelidade do
cliente, pois, caso contrário, é de se esperar que este facilmente migre de um
estabelecimento para outro que pratique serviços diferenciados.
Atualmente, perder clientes é uma tarefa extremamente fácil, o difícil é mantêlos. 0 mercado é muito competitivo e inúmeras empresas estão surgindo com uma
mentalidade mais avançada e com propostas diferenciadas que as fazem conquistar
novos clientes. A criação de sistemas de fidelidade contribui para que as empresas

possam constituir uma carteira de clientes teoricamente leais e satisfeitos.
No setor de serviços automotivos, as empresas, ao longo do tempo, sofreram
algumas transformações, tais como: (a) na sua estrutura física, passando de um
conceito de "oficina de fundo de quintal" para centros automotivos; (b) na sua forma
de gestão, com a informatização do sistema; (c) na maneira de abordar o cliente,
algumas oficinas até oferecem aos seus colaboradores aulas de etiqueta para
melhor atenderem os clientes, principalmente quando estes forem do sexo feminino.
Em geral, as oficinas, acompanhando as tendências das organizações, estão
aprimorando seus serviços e estrutura para melhor acompanhar as exigências do
mercado, assim como para melhor satisfazer As necessidades dos seus clientes.

11

Ante a concorrência direta, uma das poucas saídas constatadas pelas
empresas, na conquista de mais espaço no mercado em que atuam, é direcionar
esforços para estreitar relacionamentos com os clientes e conquistar sua confiança.
Nesse contexto, os resultados de uma pesquisa realizada com clientes de oficinas
reparadoras, divulgadas na revista Mais Automotive (200-), comprovam que o
principal motivo que os levavam a freqüentar um estabelecimento é a confiança e
segurança no reparo, o bom atendimento e o preço pago pelo serviço.
Logicamente, além da assistência técnica e garantia, existem outros fatores
que influenciam na escolha por um serviço. Um deles é o tempo. Hoje em dia, as
pessoas não dispõem de tempo para reparar sistematicamente seus veículos,
devido A correria do seu dia-a-dia e, principalmente, por precisarem deles para o
trabalho, lazer, estudo e emergência.
Assim sendo, a existência de um canal de comunicação direto entre a
empresa e o cliente traz muitos benefícios para ambas as partes: para o cliente, que
poderá despender de mais tempo para realizar outras atividades de seu gosto e,
além disso, ter a segurança de que o seu veiculo está sendo cuidado; e para a
empresa, pois terá o feedback do cliente como fator indispensável e de vital
importância para o processo de melhoria continua.
Nesse contexto, apresenta-se aqui, a empresa objeto deste trabalho.
Fundada em 1989 com sede em Campinas, na cidade de São José, a Bem Auto é
uma empresa familiar, de pequeno porte, do setor tercibrio da economia nacional, e
sua denominação social é Bem Auto Soluções Automotivas Ltda. A organização tem
como atividades principais geometria, balanceamento de rodas, mecânica de
suspensão, freio, embreagem e regulagem de motores para veículos automotivos.
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A Bem Auto possui, hoje, um sistema informatizado no qual cadastra os
dados pessoais de seus clientes juntamente com a relação dos serviços prestados a
cada um deles. Desta forma, a empresa obtém um histórico de vendas por cliente,
diferentemente da maioria das oficinas, uma vez que, apenas 22% utilizam um
controle informatizado para administrar o negócio (pesquisa divulgada na revista
Mais Automotive, 200-).

Todavia, neste sentido, a Bem Auto não realiza, de forma ampla

e

consolidada, um marketing de relacionamento, ou seja, mesmo possuindo um banco
de dados a empresa não gerencia as informações para enviar comunicações
individualizadas e/ou ofertas personalizadas aos seus clientes.
Sendo assim, a Bem Auto oferece serviços sem dirigi-los aos seus
consumidores fiéis, realizando ações de fidelização não dirigidas as necessidades
individuais de cada grupo de clientes.
A partir dessas considerações o problema de pesquisa 6: Que base
tecnológica e que políticas de relacionamento podem ser implementadas pela
empresa Bem Auto Soluções Automotivas Ltda objetivando a melhoria dos
seus resultados comerciais e financeiros, considerando o ano de 2004/2005?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

0 objetivo geral do trabalho 6 analisar a base tecnológica disponível e
estabelecer políticas de relacionamento que podem ser implementadas pela
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empresa Bem Auto Soluções Automotivas Ltda objetivando a melhoria dos seus
resultados comerciais e financeiros, considerando o ano de 2004/2005.

1.2.2 Objetivos específicos

Fazem parte ainda desta pesquisa os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar os clientes da empresa quanto á freqüência e ao valor gasto em
serviços e produtos;
b) Definir e ordenar os serviços e os produtos prioritários para a empresa quanto
ao giro e lucro;
c) Rever a estrutura de serviços e de produtos utilizada pela empresa
atualmente;
d) Desenhar os processos de relacionamento a serem implementados pela
empresa segundo as categorias de clientes por rentabilidade oferecida;
e) Projetar resultados conforme o processo de relacionamento definido para ser
implementado.

1.3 Justificativa

Segundo Castro (1977) uma justificativa deve ser original, importante e viável.
Cada um desses critérios apresenta uma direção. Diz-se que o tema é importante
quando está de alguma forma ligado a uma questão que polariza ou afeta um
segmento da sociedade. Original é aquele estudo cujos resultados têm o potencial
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para surpreender. E a viabilidade, pressupõe a possibilidade de finalização da
pesquisa dentro dos prazos, recursos financeiros, competência do futuro autor e a
disponibilidade de informações.
0 objeto do estudo em questão trata-se de uma empresa de serviços
automotivos inserida em um ambiente competitivo onde grande parte dos seus
concorrentes esta, de certa forma, ou preocupando-se em realizar, ou já realizando
trabalhos de marketing de relacionamento para manter seus clientes. Assim, neste
contexto, a opção que se mostra mais viável para a Empresa 6, sem dúvida, a
procura de estratégias que visem cultivar relacionamentos e conquistar a fidelidade
dos clientes atuais e potenciais. Além do aspecto de garantir a continuidade das
vendas no mercado cada vez mais compacto em que atua, o fator custo é primordial
para justificar a busca constante ao cliente fiel.
É de uso comum a máxima que diz que se gasta cinco vezes mais para atrair
um novo cliente que para manter os que já se têm (RAPHEL, 1999). Embora tal
afirmação seja fruto de estudos detalhados, é notória sua constatação. Para localizar
novos clientes, as empresas encomendam fortes campanhas publicitárias, cada vez
mais sofisticadas, e por isso, cada vez mais caras.
Em função destes fatores, concorrência

e

custo, considera-se

o

desenvolvimento deste estudo importante para melhorar o desempenho da Empresa
no mercado em que atua.
Com referência à originalidade do tema de pesquisa, pode-se considerá-lo
original partindo-se do pressuposto que até o momento não foi realizado um estudo
pela Empresa que, visando o estabelecimento de relacionamentos duradouros com
os clientes, pudesse contribuir para melhorar seus resultados comerciais e

15

financeiros. E no tocante à viabilidade, avalia-se o tema como viável, pois, consistese no fato das informações estarem disponíveis na Empresa e com fácil acesso.
As considerações permitem dizer que o trabalho pretendido 6, então,
suficientemente importante, original e viável, conforme Castro (1977), e assim o
justifica.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No presente capitulo serão apresentados os fundamentos teóricos que
orientam o desenvolvimento deste trabalho.

2.1 Marketing de Relacionamento

0 marketing de relacionamento era a forma com que se faziam os negócios
antes da Revolução Industrial, dos produtos de massa e das grandes midias. Esta
citação histórica é fornecida por Peppers e Rogers (2000) que colocam que o
pensamento dos empresários da época era de que o seu negócio coincidia
exatamente com a "participação no cliente". Ainda, segundo os autores, o lojista era
o responsável pelo marketing e armazenava um banco de dados dentro de sua

cabeça. Hoje, a tecnologia da informação possibilita as maiores empresas, com mais
atendentes, de serem tão eficazes nos relacionamentos pessoais quanto os
pequenos lojistas daquela época.
A concorrência, na década de 80, freqüentemente se baseava na qualidade
dos produtos e serviços. Atualmente, como requisito competitivo, a qualidade do
relacionamento com os clientes é a medida mais apropriada do sucesso.
A terminologia "Marketing de Relacionamento", de acordo com Bretzke
(2000), surgiu com Berry na literatura de marketing de serviços, em 1983. Naquela
época concebeu-se que a fidelização de clientes era uma forma de alcançar maior

competitividade das empresas e maior satisfação dos clientes; definiu-se o
Marketing de Relacionamento como a atração, a manutenção e o aprimoramento de
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relacionamentos com os clientes. A atração de novos clientes deveria ser vista
apenas como um passo intermediário no processo de marketing; solidificar
relacionamentos, transformar clientes indiferentes em leais, e servi-los, deveriam ser
considerados marketing.
Muitos autores têm procurado definir Marketing de Relacionamento. Há,
porém, a ausência de um consenso sobre o significado dessa expressão. Por algum
tempo seu conceito foi considerado como uma abordagem referente ás relações
entre comprador e vendedor, por meio das quais uma organização procuraria
estabelecer, fortalecer e desenvolver relações de longo prazo com os clientes
potenciais e atuais.
Mais recentemente, vários autores alertaram para outros modos de
relacionamentos que consideram eficaz para a oferta de valor aos clientes. Segundo
esta visão mais ampla, o Marketing de Relacionamento deve analisar todos os
relacionamentos que possam influenciar a satisfação dos clientes.
Deste modo, Kotler (1999, p. 377) conceitua Marketing de Relacionamento
como a "construção e manutenção de relacionamentos lucrativos em longo prazo
com os clientes, oferecendo-lhes maior valor e satisfação".
Na definição de Peppers e Rogers (2000), a participação no cliente é
considerada uma medida de sucesso mais relevante que a participação no mercado,
demonstrando que a manipulação e a gestão dos clientes, ao longo tempo, têm
maior importância para a empresa que a mera aquisição de clientes.
O Marketing de Relacionamento parte deste principio e desta constatação,

investindo, prioritariamente, na manutenção do cliente já conquistado, embora,
evidentemente, não se descarte a conquista do cliente potencial, pois, assim como
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está cada vez mais difícil conquistar clientes novos é cada vez mais fácil perder os
que já se possui.

A medida que as organizações se aprimoram

e investem esforços na tentativa

de conquistar a fidelidade e ampliar sua gama de clientes, novas relações com
parceiros e clientes estão sendo implementadas, transformando o relacionamento no
principal bem da empresa e, conseqüentemente, impulsionando o desenvolvimento
de uma área dentro da disciplina de marketing, conhecida como Marketing de
Relacionamento.
É

constante na literatura a atenção quanto à consistência desses

relacionamentos e o seu vinculo com o futuro — os clientes de amanhã, os
funcionários de amanhã, os parceiros de amanhã. Quanto mais fortes e consistentes
são os relacionamentos, mais eles durarão e menores as probabilidades de se
acabarem. Como exemplo, a afirmação de Berry (2001) diz que um relacionamento
existe quando alguém faz uma progressão de experiências anteriores que
provavelmente continuarão no futuro.
Em relação a esse futuro, Mckenna (1992, p. 27) comenta: "a credibilidade de
uma empresa em um mercado depende das relações forjadas por ela", e se as
relações são a base de escolha dos clientes que se consegue através da
credibilidade, verifica-se que o novo marketing não será usado somente para vender,
mas para definir como as empresas farão seus negócios.
Stone e Woodcock (1998) definem o Marketing de Relacionamento como o
uso de uma gama de técnicas e processos de marketing, vendas, comunicação e
cuidado com os clientes, visando: (1) à identificação destes clientes de forma
individualizada e nominal; (2) à criação de um relacionamento entre a empresa e
esses clientes; e (3) à administração desses relacionamentos para o beneficio dos

19

clientes e da empresa. Traduz-se, desta maneira, numa relação proveitosa para
ambas as partes.
Vavra (1993) entende que, partindo da perspectiva dos clientes, a compra
também passa a ser encarada como um relacionamento, no qual estes sentem a
necessidade de uma interação continuada com a organização de venda. É dedutivel,
então, que também é interessante para os clientes manterem um relacionamento
duradouro, logo que a confiança estabelecida também lhes traz resultados
intangíveis, como a comodidade e a confiança por conhecer a empresa.
Essa afirmação é comungada por Whiteley (1998) quando adota como base o
resultado de uma pesquisa feita em todo o mundo pela firma de consultoria Fórum
Corporation, que identificou algumas importantes necessidades que determinam o

nível de satisfação dos clientes, como por exemplo, a necessidade de se
relacionarem. Neste caso, não significa bajulação, amizade, jantares ou diversão,
mas sim, a ajuda para tomar a melhor decisão.
Sendo assim, o gerente torna-se, então, um conselheiro (ou consultor) para
seus clientes. Isso s6 é possível se a empresa estiver estruturada para conhecer as
individualidades e as necessidades dos seus clientes, e equipada com um sistema
de dados eficiente que transmita as informações necessárias ao funcionário para o
bom atendimento das necessidades de seus clientes.
Desta forma, o apoio em bancos de dados inteligentes contribui para um
conhecimento mais profundo das demandas, expectativas e necessidades dos
clientes, permitindo que a organização ajuste suas ofertas de produtos e serviços de
acordo com os seus consumidores.
Nesse contexto

é

que muitas oficinas mecânicas estão trabalhando

atualmente. Ou seja, focando ações já integradas ao Marketing de Relacionamento,
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como exemplos, a segmentação de clientes de acordo com determinadas
características para criar serviços mais adequados a cada perfil; a coleta de dados
para reconhecê-los por meio de cadastros, e assim, estarem mais próximas para
interagirem com seus clientes.
Essas ações demonstram o trabalho destas instituições em fidelizar seus
consumidores, em tê-los através do diferencial no seu atendimento,
comprometimento e interesse, mostrando que a vantagem competitiva esta em
ocupar um espaço na mente dos clientes e conhecê-los ainda mais.
A empresa que investe no Marketing de Relacionamento deve estar sempre
preocupada em adaptar seus produtos e/ou serviços aos desejos eminentes dos
clientes, para que aumente sua participação na vida destes clientes.
Conseqüentemente, a empresa obterá melhores resultados, porque clientes
satisfeitos são mais propensos a serem leais à empresa por um período de tempo
maior. 0 Marketing de Relacionamento visa ao aumento da participação do cliente
em longo prazo e de forma duradoura.
Gordon (1998) apresenta o Marketing de Relacionamento como sendo o
processo continuo de identificação e criação de novos valores através do
relacionamento com os clientes e finalmente compartilhar desses benefícios durante
uma vida toda de parceria. Completa ainda que, isso envolve a compreensão, a
concentração e a administração da continua colaboração entre fornecedores e
clientes selecionados para a criação e o compartilhamento de valores mútuos por
meio de interdependência e alinhamento organizacional.
Considerando a interdependência e o alinhamento organizacional entre
fornecedores e clientes, pode-se concluir que todos os componentes desse

21

mercado, quando integrados com benefícios mútuos e satisfeitos, criam uma relação
de parceria duradoura.
Percebe-se, nas várias definições da literatura, que para que um canal de
relacionamento eficaz possa ser viabilizado, muitas vezes são necessários
mudanças estratégicas; avaliações dos processos, das tecnologias, das políticas de
relacionamentos utilizadas e das dimensões de contato com os clientes. Sendo,
portanto, os relacionamentos bens essenciais para a empresa, é imprescindível que
todos os componentes da organização estejam unidos no sentido de construi-los.

2.2 Comportamento do cliente

Segundo Kotler (1998), clientes são pessoas físicas ou jurídicas que,
reconhecendo suas necessidades e desejos, adquirem bens ou serviços em troca de
algum valor, sendo essa contrapartida revertida em satisfação através do bem-estar
proporcionado pela aquisição.
Assim, é possível delinear uma contextualização relacionada ao estudo de
marketing através da exploração de fatores motivacionais e comportamentais, como:
satisfação, efetividade e aceitabilidade (adoção) de algum produto ou serviço.
Conhecer o cliente não é tarefa simples. Eles podem declarar suas
necessidades e desejos, mas agir de forma diferente. Podem não manifestar suas
motivações mais profundas e reagir às influências que mudam suas mentes e
opiniões no último minuto.
Hoje, um dos aspectos com que as empresas mais se preocupam é a
manutenção dos clientes. Para tanto, é preciso entender como os clientes se
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relacionam após a venda e como as decisões podem ser direcionadas para
sustentar o relacionamento construido pelo processo de conquista e fidelização.
Considine (apud Bretzke, 2003), em 1990, analisando o comportamento do
cliente por meio da construção do relacionamento, conclui que existem níveis de
lealdade que são percorridos numa dada seqüência que ele denominou de escala de
lealdade. A tipologia de Considine considera a lealdade a principal variável para a
classificação do cliente.
Um dos aspectos interessantes da escala da lealdade é que, para repetir a
compra, é preciso que o cliente seja fiel, isto 6, que sua experiência de marca gere
uma atitude positiva para que compre novamente. Repetidas compras levam o
cliente a indicar a marca e até defendê-la, sendo muito menos suscetível de comprar
outra marca ou mudar de fornecedor na compra pessoal ou empresarial. (BRETZKE,
2003)
Para Kotler (1998), lealdade é a repetição de compra e para Considine (1990,
apud Bretzke, 2003), é a atitude favorável à marca. Esse conceito é muito (Ail para

intensificar o relacionamento do cliente com a empresa.

•
Lealdade
Advo odos a Marco

Tempo

Fonte: Bretzke (2003, p. 40)

Figura 1: Escala da Lealdade

•
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De acordo com a Figura 1, clientes prováveis são considerados possíveis
compradores do produto. Clientes potenciais são pessoas físicas ou jurídicas que
podem se tornar clientes do produto ou serviço, tendo manifestado predisposições
de compra, ou a existência de informações suficientes sobre estas pessoas no
banco de dados para determinar estatisticamente uma propensão de compra. Os
experimentadores são os clientes que realizam a primeira compra.
Clientes fiéis são os clientes que estão satisfeitos, têm atitude favorável em

relação à marca, repetem a compra, mas não concentram a maioria do volume
comprado naquela loja, ou marca especifica. Repetidores são os clientes que
concentram a maior parte das compras do produto ou serviço em determinada loja.
Advogados da marca são os clientes que, além de repetirem a compra, têm

um alto envolvimento emocional com a marca e indicam o produto ou serviço a
outras pessoas (físicas ou jurídicas). Esse é o aspecto que Mckenna (1992)
considera um dos principais benefícios do Marketing de Relacionamento,
denominado de "efeito boca a boca": fenômeno em que os clientes promovem a
marca e geram vendas adicionais por indicação.
Contudo, de acordo com Kotler e Armstrong (1993, p. 81), também, "as
decisões de aquisição de um consumidor são profundamente influenciadas por
características culturais, sociais, pessoais e psicológicas".
Sendo assim, espera-se com este trabalho estabelecer ações de Marketing
de Relacionamento de forma que se possa identificar os clientes potenciais e, então,
torná-los advogados da marca.
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2.3 Relacionamento com os clientes

De acordo com Vavra (1993), a empresa que investe no relacionamento com
o cliente em longo prazo terá como resultado o retorno deste cliente diversas vezes
para novas compras (fidelização do cliente). Esse autor afirma também que, para
manter um relacionamento duradouro com

o

cliente, a empresa deve,

primeiramente, possuir um banco de dados de forma que cada compra realizada
seja mensurada e gerenciada. E ao investir em seu banco de dados a empresa terá
mais capacidade de manter seus clientes em longo prazo, determinando seus
valores e, conseqüentemente, sendo melhor em termos de:
a) acessibilidade: capacidade para identificar cada cliente, atingindo-o
individualmente;
b) mensuração: identificar se o consumidor realizou a compra, o que comprou e
como, onde e quando foi realizada;
c) flexibilidade: ter a capacidade de atrair diferentes clientes, de diferentes
maneiras e em diferentes circunstâncias;
d) contabilização: saber identificar a rentabilidade bruta de qualquer evento de
marketing precisamente e seus dados qualitativos, identificando assim os
clientes que participaram de cada evento.

Todavia, no sentido de viabilizar esse relacionamento entre a empresa e o
cliente, Prahalad e Ramaswamy (2000) citam quatro posturas que devem ser
adotadas pelas organizações:
a) incentivo ao diálogo ativo: já não há mais espaço para a forma tradicional de
diálogo, na qual a empresa era a detentora da informação e o cliente era o
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interessado. Hoje, as organizações devem conversar corn seus clientes de
igual para igual. Com o advento da internet, cresceu muito o nível de
informação dos clientes e cabe às empresas manter constante diálogo com
eles como fonte de aprendizado e conhecimento para ambas as partes;
b) mobilização de grupos de clientes: grupos de clientes vêm se associando
através da internet e exercem forte poder de influência no mercado. Portanto,
é fundamental uma aproximação das empresas junto a esses grupos, como
fonte de informação e estratégia de vinculo;
c) gerenciamento das diversidades de clientes: quanto mais amplo o universo de
clientes com as quais uma empresa se comunica, maior as chances das
diferenças se acentuarem entre eles. É necessário que a empresa esteja
atenta a essas diferenças para minimizar riscos de comunicação e de tomada
de decisões;
d) criação conjunta de experiências: exige que as empresas permitam aos
clientes experimentarem e decidirem o nível de envolvimento que eles
desejam ter na criação de uma certa experiência. Outra forma

é tornar

públicos debates sobre o futuro das tecnologias e economia.

Outra visão é apresentada por Whiteley (1998) quando cita as cinco
estratégias utilizadas por empresas lideres como forma de aproximação empresacliente:
a) foco raio laser: concentrar esforços nos clientes-alvo através do que a
empresa tem de melhor;
b) conectar-se com o cliente: coincidentemente com a proposta de Prahalad e
Ramaswamy (2000), sugere ouvir e agir de acordo com o que se ouve;
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c) Cooperação universal: toda a empresa deve ter o mesmo senso de
responsabilidade para com o cliente;
d) entusiasmo duradouro: verificar como os clientes desejam fazer o negócio,
tornando-o agradável e privilegiando aquilo que mais valorizam, podendo ser,
entre outros fatores, informação e/ou relacionamento;
e) liderança de contato: capacidade do líder de transmitir e demonstrar, através
de ações, o foco do negócio e o comportamento esperado de toda a equipe.

Assim, as propostas deste trabalho serão direcionadas para os clientes-alvo
da empresa, procurando, de certa forma, estabelecer um canal de comunicação
direto entre a empresa e estes clientes por meio da utilização de um banco de dados
que forneça as informações necessárias para um programa de Marketing de
Relacionamento.

2.4 Fidelização de clientes

Mais importante que oferecer um produto ou serviço é oferecer uma
experiência agradável para o cliente (RAPHEL, 1999). Fazer com que o cliente se
sinta importante pode transformá-lo em assíduo, como aponta Leboeuf (apud
RAPHEL, 1999, p. 76) "o cliente recompensado, compra, multiplica-se e retorna".
Além disso, segundo o mesmo autor, pode-se tornar um divulgador (advogado da
marca), que é "a melhor fonte de negócios futuros, pois proporcionam excelentes
testemunhos" (p. 76).
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Um estudo publicado na Harvard Business Review, demonstra que se as
empresas tivessem capacidade de reter 5% dos clientes que as deixam, poderiam
dobrar seus lucros.
Este fenômeno é possível porque os clientes geram mais lucros a cada ano
que passam com as empresas e fazem publicidade a seu respeito. A melhoria
continua dos serviços prestados é um investimento, não um custo (RAPHEL,1999).
Kotler (1999, p. 155) afirma que "um cliente perdido representa mais do que a
perda da próxima venda; a empresa perde o lucro de todas as compras futuras
daquele cliente para sempre". Raphel (1999, p. 76) complementa: "a maioria das
empresas gasta cinco vezes mais com cada novo cliente que com os que já tem".
Tucker (1999) ainda justifica essa argumentação afirmando que os clientes trocam
de fornecedor porque descobrem melhor valor em outro lugar.
Apesar de todas essas considerações, muitas empresas ainda despendem
grande esforço para

o aumento de sua base de clientes. Geralmente,

o

planejamento diário das ações de marketing dedica mais atenção para conquistar
clientes, sendo raros os esforços de empresas em maximizar a satisfação dos
clientes atuais (VAVRA, 1993).
Muitas vezes, com a ênfase maior colocada na conquista de novos clientes,
os antigos acabam sendo ignorados e desaparecem. As recompensas da fidelidade
são de longo prazo e cumulativas; conforme Vavra (1993), satisfazer clientes e
mantê-los para aumentar o valor de duração de sua fidelidade é a chave para a
rentabilidade. Por isso, o desenvolvimento de um relacionamento com os clientes
deveria ser uma prioridade. Tucker (1999) também afirma que a fidelidade do cliente
não é apenas importante, é uma questão critica para os negócios de hoje, e quando
a fidelidade do cliente sobe, os lucros acompanham.
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Afirma ainda que, de acordo com uma pesquisa da Bain & Company, elevar
os indices de manutenção de clientes em 2% tem o mesmo efeito nos lucros que
cortar os custos em 10% (TUCKER, 1999). Satisfazer aos clientes e mantê-los
comprando são desafios para qualquer pessoa (física ou jurídica) interessada em
construir uma empresa bem sucedida. É necessário que a organização se concentre
em construir a fidelidade de seus clientes agregando valor aos seus produtos e
serviços, oferecendo extras para fazê-los se diferenciarem de todos os outros. No
entanto, todo esse processo de agregação de valor deve ser concebido valorizando
sempre a interação, satisfação e manutenção dos clientes. Não se pode deixar de
mencionar que a monitoração constante do nível de satisfação do cliente em relação
aos produtos e serviços da empresa e a solicitação de um feedback são essenciais
para a manutenção de uma clientela fiel (KOTLER, 1999).

2.5 Pós venda
-

Manter um bom relacionamento com os clientes 6, hoje em dia, um
fundamento básico no mundo dos negócios. É através da manutenção de uma
carteira de clientes fiéis que uma empresa pode minimizar a dependência de estar
continuamente conquistando novos clientes, numa frenética luta com um número
cada vez maior de concorrentes. Esta acirrada perseguição a novos clientes tem
aumentado dramaticamente os custos de marketing e, por esta razão, seguidamente
ouve-se falar que manter os clientes conquistados é mais barato do que atrair novos
clientes.
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10 objetivo do pós-marketing [entende-se pós-venda] é construir
relacionamentos duradouros com todos os clientes" (VAVRA, 1993, p. 41). Consiste
em proporcionar satisfação continua e reforço aos clientes, sejam eles atuais ou
clientes distanciados.
Se uma empresa está iniciando um processo de pós-venda, pode ser mais
vantajoso pensar em trabalhar os clientes atuais com o objetivo de mantê-los, antes
de pensar em recuperar clientes distanciados. Entretanto, ao contrário do que a
lógica indica, é nos clientes distanciados que está a grande oportunidade da
empresa em conhecer suas falhas.
0 contato com os clientes distanciados possibilita à empresa compreender os
fatores que influenciaram negativamente no relacionamento com estes clientes e
que se não forem corrigidos, possivelmente, poderão fazer com que os atuais
clientes também migrem para outros estabelecimentos. Portanto, a oportunidade de
aprendizado e de correção dos desvios justifica, por si só, a concentração de
esforços nesse segmento de clientes (VAVRA, 1993).

Além disso, é fundamental para as empresas estarem atentas aos clientes
distanciados, pois somente controlando a taxa de retenção de clientes é que se tem
a percepção das perdas. Em outras, palavras, segundo Kotler (1998), com o nível de
competitividade imposto pelo mercado nos dias de hoje, não é mais admissive l a
uma empresa não acompanhar o percentual de clientes que se mantém fiel e,
principalmente, a quantidade que se distancia da empresa.
Outra razão para ater-se aos clientes que registram uma reclamação, 6 que
entre 54 e 70% comprarão novamente da organização se sua queixa for atendida. 0
quadro chega a 95% se o consumidor achar que a reclamação foi rapidamente
resolvida. Os consumidores que reclamam a uma organização

e

foram
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satisfatoriamente atendidos resolvem comunicar o fato a cinco pessoas sobre o
tratamento recebido (ALBRECHT e ZEMKE, 1985, p. 6-7, apud KOTLER, 1998).
Ou seja, "recuperar consumidores [distanciados]

é uma atividade de

marketing importante e, freqüentemente, custa menos do que atrair novos
compradores" (KOTLER, 1998, p. 39).

2.6 Análise de resultados financeiros

A análise das demonstrações financeiras fornece um ponto inicial para se
compreender uma empresa. Segundo Gitman (1997), essa análise é geralmente

utilizada para comparar o desempenho e a situação de uma empresa com o de
outras, ou consigo mesma, ao longo do tempo, por meio de indices que retratam sua
situação e desempenho financeiro.

De acordo com Oliveira (1996), toda análise por meio de indices econômicofinanceiros deve ser interpretada do ponto de vista do risco de mercado relacionado
com negócios da empresa e da rentabilidade, simultaneamente, pois haverá um
ponto, ou uma área factível, em que o índice poderá ser considerado satisfatório.

Destaca-se que essas análises são particulares e especificas, pois os
indicadores se diferenciam de uma empresa para outra segundo a missão, as
políticas, os objetivos, o tempo de existência, e portanto, estes indicadores devem

ser ponderados no momento de se dar um parecer a respeito da situação financeira
da empresa.
Geralmente, a análise histórica de indicadores financeiros serve para
vislumbrar cenários futuros e alterá-los sempre que não estiverem consoantes com
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os objetivos previamente estabelecidos para a empresa. É comum que o analista
selecione o menor número de indices possível, de forma que, com eles, todos os
pontos básicos dos demonstrativos possam ser analisados. Essa prática torna a
tarefa menos trabalhosa e mais fácil de ser interpretada.
Para Dornelas (2001), os principais demonstrativos a serem examinados
pelos administradores financeiros são: o balanço patrimonial, o demonstrativo de
resultados e o demonstrativo de fluxo de caixa, todos projetados com um horizonte
mínimo de três anos. No caso do fluxo de caixa, deve ser detalhado mensalmente. 0
autor afirma que, por meio desses demonstrativos, é possível efetuar uma análise da
viabilidade do investimento e o retorno financeiro proporcionado. Para essas
avaliações, geralmente, se usam os métodos de análise do ponto de equilíbrio,
prazo de payback, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Liquido (VPL).
Sendo assim, a análise de resultados financeiros para este estudo irá levantar
o investimento inicial necessário à implementação das ações de marketing
propostas, bem como estimar os custos necessários e, em seguida, apurar os
resultados, tendo em vista a rentabilidade e o retorno para a empresa.
O Investimento inicial, de acordo com Dolabela (1999), corresponde aos

gastos operacionais para dar inicio ás atividades; neste trabalho, corresponde aos
gastos para a implementação das atividades de Marketing de Relacionamento
propostas. Posteriormente, estes gastos serão cobertos pelas receitas.
Percebe-se, então, que se faz necessário elaborar uma relação na qual sejam
especificadas as necessidades de aquisições para iniciar as novas atividades,
quantificando-as, para a estimativa do investimento de implementação.
Após esta estimativa, faz-se a Apuração dos Resultados projetados para um
determinado período de operação.
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0 lucro 6 a característica determinante para verificar a viabilidade de uma
empresa. Ele 6 apurado através da projeção das receitas e dos custos para
determinado periodo. Munido destas informações, o empreendedor é capaz de
elaborar um demonstrativo de resultados do exercício.
"A demonstração do resultado do exercício apresenta, de forma resumida, as
operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de
forma a destacar o resultado liquido do período" (GONÇALVES; BAPTISTA, 1994, p.
317). Ou seja, a "demonstração representa o resultado financeiro do período
considerado (lucro ou prejuízo)" e também "como foi obtido esse resultado, através
da descrição das receitas e despesas" (SALIM, 2001, p. 115).
Segundo Sanvicente (1987), para o cálculo da rentabilidade de uma empresa,
utilizam-se alguns indices — que são medidas variadas do lucro da empresa em
relação a diversos itens — de acordo com o ponto de vista adotado, já que o próprio
lucro possui significados diferentes. Então, neste caso, sera utilizado para o cálculo
da rentabilidade o seguinte índice:

•

Margem liquida

ML = Lucro Liquido
Receita

É a medida percentual de cada unidade monetária proveniente das vendas
que resta após a dedução de todos os custos e despesas, incluindo juros e imposto
de renda.
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Deste modo, para calcular o Retorno sobre o Investimento, Dornelas (2001)
explica que em um plano de viabilidade é importante que se mostre o prazo de
payback, pois representam o tempo necessário para recuperar o dinheiro aplicado

no negócio. De acordo com Dolabela (1999, p. 240), "quanto mais tempo a empresa
precisar esperar para recuperar seu investimento, maior sua possibilidade de perda".
Portanto, quanto menor for o período de payback, menor será a exposição da
empresa aos riscos.
Para o cálculo deste prazo, Gitman (1997) sugere a seguinte fórmula:

Prazo de Retorno = Investimento Inicial Total
Lucro Liquido Mensal

Gitman (1997) ressalta que, embora muito utilizado, o período de payback
apresenta desvantagens ao não considerar, explicitamente, o valor do dinheiro no
tempo.
De acordo com esse instrumental, é importante para a empresa, além de
calcular seus indices financeiros, fazer um planejamento financeiro que permitirá
prever, com a devida antecedência, as necessidades de recursos de caixa a serem
captados e a necessidade de aplicação de recursos ativos da empresa, assim como
testar os prováveis retornos do empreendimento

e realizar uma análise de

sensibilidade dos resultados previstos (RHODEN, 1993).
Uma vez desenvolvido o planejamento financeiro da empresa e agregado a
este os valores dos orçamentos de capitais implantados, cabe analisar a provável
situação da empresa e redirecionar suas atividades para alcançar o resultado
pretendido, caso seja necessário.
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2.7 Projeção de vendas

A avaliação da projeção de vendas pode apoiar-se em métodos quantitativos
e qualitativos. Os primeiros, segundo Erdmann (2000), oferecem resultados claros e

são baseados em dados numéricos, normalmente expressos através de modelos
matemáticos. Diferentemente, os modelos qualitativos são baseados em dados
subjetivos, que não podem ser quantificados, ou seja, envolvem pesquisas com
algumas pessoas do setor, no intuito de obter informações relevantes de uma
pequena amostra de indivíduos. Ou seja, trabalham com a hipótese implícita de que
as relações ou padrões de comportamento verificados no passado não se repetirão
necessariamente no futuro. A demanda não 6, portanto, expressa através de uma
função matemática clara, mas estimulada a partir da consideração de inúmeros
fatores relevantes para a sua previsão.
Archer (1994, apud MATTOS, 2004) argumenta que existem três situações
nas quais os métodos qualitativos são preferíveis aos quantitativos: (a) quando não
existem dados suficientes ou confiáveis para a manipulação dos modelos
quantitativos; (b) quando não existe a possibilidade de se construir modelos
numéricos e (c) quando não existe tempo suficiente para se iniciar e operacionalizar
uma análise quantitativa.
Kiyuzato (2001, apud MATTOS, 2004) ressalta que há uma série de métodos
de previsão qualitativos, sendo que todos eles têm como principio básico de
funcionamento a utilização de algum grupo de pessoas que esteja envolvido com a
operação e que seja capaz de contribuir de maneira positiva para se chegar a um
valor em comum de previsão.
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De acordo com Erdmann (2000), para determinar-se as vendas, normalmente,
combinam-se avaliações qualitativas e quantitativas. Sendo assim, para a realização
deste estudo, serão utilizados os dois métodos para projetar as vendas da empresa
Bem Auto Soluções Automotivas Ltda. As informações obtidas, neste caso, serão
principalmente advindas da experiência de pessoas que administram a empresa e,
também, da análise das vendas históricas da empresa.
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3 METODOLOGIA

A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda

ação desenvolvida na elaboração de um do trabalho de pesquisa.
No presente estudo, o tipo de pesquisa, quanto ao seu fim, pode ser
considerada como aplicada, que segundo Vergara (2000, p. 47) é o tipo de pesquisa
que é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas
concretos, mas imediatos, ou não". E, ainda, pode-se considerar o tipo de pesquisa,
quanto à extensão da coleta de dados, como um estudo de caso. Segundo Mattar
(1999, p. 78), estudo de caso "[...] é um estudo profundo, mas não amplo, através do
qual se procura conhecer profundamente apenas um ou poucos elementos da
população sobre grande número de aspectos e suas inter-relações".
No que se refere à natureza das variáveis, constata-se que se trata de uma
pesquisa qualitativa, que, de acordo com Trivitios (1987), neste tipo de pesquisa os
dados tendem a ser analisados indutivamente e preocupa-se com o processo e não
apenas com os resultados e o produto, tendo-se um compromisso com o significado.
No que se refere à natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas é
descritiva. Segundo Mattar (1999, p. 77), "[...] a pesquisa descritiva tem o objetivo de
expor o fenômeno em estudo E quanto ao objetivo e ao grau em que o
problema está cristalizado, pode ser considerada conclusiva, que de acordo com o
mesmo autor, "[...] é bastante estruturada em termos de procedimentos, a(s)
questão(ões) e ou hipótese(s) de pesquisa está(ão) claramente definida(s) e os
objetivos são claros" (1999, p. 78).
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Complementarmente à coleta de dados, a orientação principal da pesquisa é
a observação participante. Segundo Vergara (2000) na observação participante o
pesquisador se engaja na vida do grupo, ou seja, é um ator ou espectador interativo.
Quanto ás técnicas de coleta de dados utilizadas, fez-se uma pesquisa
bibliográfica e documental. Conforme o conceito de Vergara (2000, p. 48) a
bibliográfica "6 o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 6, material acessível ao público em
geral"; e a " [.. .] investigação documental é a realizada em documentos conservados
no interior da empresa ou com pessoas".

3.1 Limitações da pesquisa

0 presente trabalho teve como limitações:

•

Não se ter implementado as proposições feitas e verificar sua eficácia para a
organização, através dos métodos de avaliação e controle, em função do

curto tempo estabelecido para a realização desta pesquisa; e
•

Dificuldades na disponibilização de informações, ou seja, mesmo com fácil
acesso ás informações, estas não estavam disponibilizadas da forma como
foram utilizadas nesta pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa, objeto de estudo, atua na prestação de serviços automotivos e
comércio de autopeças. Foi fundada em 1989 com sede na Avenida Marechal
Castelo Branco em Campinas, na cidade de São José. É uma empresa familiar de
pequeno porte do setor terciário da economia nacional e sua denominação social é
Bem Auto Soluções Automotivas Ltda.
A organização tem como atividades principais a geometria e o balanceamento
de rodas; mecânica de suspensão, freio, embreagem e regulagem de motores para
veículos automotivos. E através desses meios, objetiva oferecer segurança aos
motoristas de veículos e conscientizar o usuário da necessidade de manutenção
preventiva como forma de contribuir para um trânsito mais humano.
No decorrer de sua atuação a empresa, para atender ás exigências e
necessidades do mercado, procurou atividades alternativas, como a venda de
acessórios automotivos, pneus e óleos lubrificantes, os quais eram encontrados
apenas em estabelecimentos específicos. Em função deste processo surgiu a
necessidade de estocar mercadorias com a intenção de reduzir o tempo de espera
para execução dos serviços e oferecer, conseqüentemente, melhores preços. 0 que
demandou um espaço próprio. Sendo que hoje a empresa mantém o controle rígido
e informatizado de estoque o qual é essencial para a administração das vendas.
0 ingresso de novas atividades 6 rotina da Bem Auto resultou, no ano 2000,
num aumento de demanda e a empresa foi reestruturada com o objetivo de
acomodar melhor seus clientes e colaboradores. Para tanto, adquiriu-se um prédio
novo e amplo com 1.000m 2 de área; conquistou-se novas tecnologias em máquinas
e equipamentos e a informatização do sistema; e contrataram-se mais trabalhadores
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diretos passando, a equipe Bem Auto, a ser formada por quinze colaboradores, dos
quais três são responsáveis pela area de gestão, sendo um deles o Diretor; dois
pela area de comercialização e atendimento ao cliente; um caixa; um serviço
balanceamento; três serviços geometria; cinco serviços mecânicos (freio, motor e
suspensão).
A empresa conta com um cadastro de mais de quatro mil e quinhentos
clientes e destes, aproximadamente, 10% são pessoas jurídicas que terceirizam
serviços com a Bem Auto. Nos últimos anos, 2003 e 2004, dos dois mil e duzentos
clientes cadastrados, 30% já consumiram os produtos ou serviços da empresa mais
de uma vez, sendo que aproximadamente cento e oitenta destes clientes são
freqüentadores assíduos. O horário de atendimento da Bem Auto é das 08:00h as
12:00h e das 13:30h as 18:30h de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 8:00h
as 12:00h.
0 ambiente físico da Empresa compõe-se da area administrativa, com 3
escritórios e sala de reuniões, estoque, a recepção, dividida em area de
atendimento ao cliente, caixa e recebimento de mercadorias, sala de espera para o
cliente, e ampla area destinada à manutenção dos veículos.
A Bem Auto adota uma estrutura organizacional funcional dividida em setores
(geometria, balanceamento, suspensão e freio, mecânica de motor, e administração)
que reúnem funcionários responsáveis pela mesma atividade.
A empresa, atuante no mercado há dezesseis anos, hoje investe com maior
ênfase no seu potencial tecnológico, no treinamento de sua equipe, e na adaptação
de seus processos as novas tendências e tecnologias para acompanhar as
crescentes exigências e se destacar no mercado em que atua.
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5 IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES DA EMPRESA

A prática do Marketing de Relacionamento vem sendo desenvolvida desde os
primórdios do mercado e implica num processo continuo de conquistar e manter

clientes, trazendo-os para a empresa visando atender suas necessidades e superar
suas expectativas.

A satisfação depende diretamente da qualidade do atendimento prestado
antes, durante e depois da venda. E para isso, s6 há um caminho: conhecer melhor
o cliente, avaliar seu comportamento de compra e definir estratégias para assegurar

aumento da carteira, incremento do valor médio de compra e redução do índice de
cancelamentos. Dessa forma, a empresa

aumentará

sua

lucratividade

desenvolvendo produtos e serviços ideais para específicos clientes.
Sendo assim, fez-se a seguir um levantamento dos processos de
gerenciamento de clientes e das informações disponiveis sobre eles na empresa

Bem Auto Soluções Automotivas Ltda. Com este diagnóstico será mais fácil
identificar e corrigir erros de operações e, desta forma, contribuirá no processo de

relacionamento da Empresa com seus clientes.

5.1 Classificação de clientes

Neste tópico, os clientes que freqüentaram a Bem Auto, pela primeira vez, no
período de janeiro de 2003 a março de 2005 (somam-se 4.127 clientes), foram
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divididos em grupos quanto à natureza, ao sexo, à faixa etária e à localização, com o
intuito de melhor identificá-los.
No que se refere à classificação de acordo com a natureza, os clientes foram
divididos em pessoas físicas e jurídicas. Porém, há casos em que os clientes não
são cadastrados, impossibilitando serem enquadrados nesta classificação. Os
principais motivos de os clientes não serem cadastrados são: valor baixo da compra
— inconveniência em preencher um cadastro quando a compra feita é pequena —,
falta de tempo disponível do cliente e recusa deste em divulgar suas informações,
alegando estar pagando em dinheiro. Situações como estas são mais comuns de
acontecerem aos sábados, pois o volume de clientes é maior em relação ao tempo
de atendimento — das 08:00h ás 12:00h — e os serviços prestados são mais rápidos
e baratos.

Tabela 1: Clientes por natureza
Quantidades
CLIENTES

2003

2004

2005 1

Freq. Absol.

Freq.

Freq. Absol.

Freq.

Freq. Absol.

(un)

Relat.(/0)

(un)

Relat.(%)

(un)

Freq.
Relat.(%)

1033

57

957

52

220

47

137

8

116

6

14

3

Clientes Não cadastrados

643

35

769

42

238

50

Total

1813

100

1842

100

472

100

Clientes Cadastrados

Pessoa Física
Pessoa Jurídica
-

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Observa-se que, de acordo com a Tabela 1, no período de 2003 a 2004 mais
da metade dos clientes são representados por pessoas físicas, 7%, em média,
compreendem pessoas jurídicas e os restantes são clientes não cadastrados.

1

Período de janeiro a março de 2005
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Portanto, para esta classificação a grande maioria dos clientes da Bem Auto são
pessoas físicas.
Ainda conforme a Tabela 1, observa-se que a representatividade dos clientes
não cadastrados aumentou 7% (de 35% para 42%) de 2003 para 2004 e, somente
em três meses de 2005 teve um aumento de 8% (de 42% para 50%) em relação ao
ano anterior. Chegando a um ponto critico, pois se igualou ao número de clientes
cadastrados (pessoas físicas e jurídicas).
Cabe destacar, também, o pequeno crescimento do número de clientes da
Empresa no período de 2003 a 2004, demonstrado na Tabela 1, de
aproximadamente 2% (de 1.813 para 1.842 clientes). Episódio este resultante da
mudança do software da empresa em agosto de 2002, ocasionando, em 2003, o
recadastramento de muitos clientes que já estavam cadastrados no antigo sistema,
porém com dados incompletos. A ausência do CPF, por exemplo, não permitia o
cadastramento de clientes no novo software, diferente do antigo, e impossibilitou a
transferência desses dados de um para outro quando o sistema foi substituído.
Concernente A classificação dos clientes quanto ao sexo, tem-se a tabela a
seguir.

Tabela 2: Clientes pessoas físicas por sexo
CLIENTES

PESSOAS FÍSICAS

Quantidades

2003
Freq. Absol.
(un)

Masculino
Feminino
Total

904
129
1033
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

2

Período de janeiro a março de 2005

Freq.

2004
Freq. Absol.

Freq.

20052
Freq. Absol.

Relat.(%)

(un)

Relat.(%)

(un)

88
12
100

839
118
957

88
12
100

188
32
220

Freq.
Relat.(%)
85
15
100
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Conforme a Tabela 2, nota-se que nos três períodos (2003, 2004 e 2005) dos
clientes que foram cadastrados predomina a grande maioria (média 87%) do sexo
masculino. Porém, precisa-se acrescentar aqui o fato dos clientes cadastrados não
serem necessariamente os reais proprietários dos veículos. Situações como esta

são comuns para muitos pais de família que levam o carro de suas esposas e/ou de
seus filhos para fazer manutenção. Sendo assim, o cadastro realizado pela Empresa
é efetivado em seu nome.
No que tange à classificação dos clientes em relação á faixa etária, tem-se,
na tabela a seguir, o total de clientes pessoas físicas alocados por grupos etários de

aproximadamente dez anos.

Tabela 3: Clientes pessoas físicas por faixa etária
CLIENTES
PESSOAS FÍSICAS

2003
Freq. Absol.
Freq.
(un)
Relat. (%)

102
137
130
92
48
524
Total
1033
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)
De 18 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
De 50 a 59 anos
Mais de 60 anos
Idade não cadastrada

10
13
13
9
5
51
100

Quantidades
2004
Freq. Absol.
Freq.
(un)
Relat. (%)

129
152
108
81
49
438
957

13
16
11
8
5
46
100

20053
Freq. Absol.
Freq.
(un)
Relat ( %)

53
49
46
45
15
12
220

24
22
21
20
7
5
100

Com a interpretação dos dados da Tabela 3, constata-se que, no período
compreendido, existe uma maior concentração de clientes cadastrados com idade
entre 18 e 49 anos. Este intervalo apresenta redução quando se consideram os
períodos separadamente. Em 2003, 26% (somando-se 13% com 13%) dos clientes

possuem de 30 a 49 anos. Em 2004, o maior agrupamento de clientes (16%) esta
com idade entre 30 e 39 anos e, por fim, de janeiro a março de 2005 a maior

3

Período de janeiro a março de 2005.
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representatividade (24%) possui idade entre 18 e 29 anos. Ou seja, cadastraram-se
mais clientes jovens de 2003 para 2004.
Continuando na Tabela 3, uma categoria cuja análise não deve ser
desconsiderada 6 a da "idade não cadastrada", observa-se que 6 a mais
representativa da tabela no período de 2003 e 2004 (51% e 46%, respectivamente),
todavia em 2005 a situação é completamente inversa, representando apenas 5%.
Conseqüência esta, da proposta de envio de cartões de aniversário aos clientes no
inicio de janeiro de 2005. Assim, para que os cartões pudessem ser enviados era
preciso que a data de nascimento dos clientes fosse preenchida corretamente no
momento do cadastro, juntamente com outras informações necessárias para o seu
envio. Desde então, exigiu-se que os profissionais responsáveis ficassem mais
atentos neste sentido.
E, finalmente, a respeito da classificação segundo à localização, os clientes
serão separados por municípios. Destacaram-se os municípios da Grande
Florianópolis.

Tabela 4: Clientes por localização
Quantidades

20054

2004

2003

MUNICÍPIOS (SC)

Freq. Absol.

Freq.

Freq. Absol.

Freq.

Freq. Absol.

Freq.

(un)

Relat.(/o)

(un)

Relat.(%)

(un)

Relat.(%)

32
22
4
1
41

490
348
73
15
916

27
19
4
1

Outros

583
395
81
13
741

50

111
86
12
6
257

24
18
3
1
54

Total

1813

100

1842

100

472

100

São Jose
Florianópolis

Palhoça
Biguagu

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

4

Periodo de janeiro a março de 2005.
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A Bem Auto abrange clientes de várias localidades vizinhas como mostra a
Tabela 4. Cerca de 27% (média dos três períodos) dos clientes cadastrados, maior
representatividade, localizam-se no município de São José onde está sediada a
Empresa e, na seqüência, 20% (média dos três períodos) em Florianópolis. Analisase, também, na mesma tabela, que no período de 2003 a 2004 o número de clientes
nas localizações de São José e Florianópolis teve uma queda de 16% (de 583 para
490 clientes) e 12% (de 395 para 348 clientes), respectivamente.
A identificada queda resultou num crescimento de 20% do número de clientes
não-cadastrados que, por sua vez, encontram-se na categoria "outros" da tabela,
juntamente com aqueles clientes que localizam-se em municípios pouco
mencionados, como Imbituba, Balneário Camboriu, Joinville, Lages, entre outros,
além, daqueles que estão cadastrados, porém com dados incompletos.

5.2 Análise de consumo e freqüência de clientes

Em novembro de 2004, algumas ações para a manutenção de clientes
começaram a ser desempenhadas pela Bem Auto. Uma delas, a realização do Osvenda, que no inicio era praticado somente com clientes que haviam feito serviços
mais complexos. Hoje, a tendência é obter uma abrangência maior para todos os
clientes, independentemente dos serviços prestados.
Outra ação realizada foi a entrega, no final do ano de 2004, de brindes
diferenciados para os clientes que mantiveram relacionamento com a Bem Auto
durante todo o ano, como forma de agradecimento pela confiança depositada na
empresa.
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Deste modo, a seleção de clientes que se relacionaram com a Empresa deuse de acordo com a Tabela 5. A Bem Auto estabeleceu uma classificação interna
para qualificar seus clientes em relação a duas variáveis: valor gasto e freqüência de
movimentação das compras do cliente (Ordens de Serviço). O período da análise foi
de doze meses.
Esta classificação continua sendo utilizada pela Empresa da mesma forma,
porém o período de análise é de doze meses antecedentes a atualização da
classificação, executada manualmente por um responsável no próprio sistema da
Empresa, a cada três meses.

Tabela 5: Critérios de classificação de clientes
CLASSIFICAÇÃO
CLIENTES5

VALOR GASTO6

FREQÜÊNCIA'

Uma Estrela

De R$ 500,00 a 1.000,00
De R$ 1.001,00 a 1.500,00

Maior ou igual a 3 vezes
Maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3 vezes

Duas Estrelas

De R$ 1.001,00 a 1.500,00
Acima de R$ 1.501,00

Maior ou igual a 4 vezes
Maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4 vezes

Três Estrelas

Acima de R$ 1.501,00

Maior ou igual a 5 vezes

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Observa-se, nos critérios de classificação expostos na Tabela 5, que os
fatores de maior consideração pela Empresa são o valor gasto pelo cliente e,
principalmente, a freqüência com que este se dirige ao estabelecimento para realizar
reparos em seu veiculo. Desta forma, a direção da Empresa acredita que os clientes
que mantêm uma relação de amizade e confiança estarão sempre se lembrando

5
6
7

Classificação atualizada a cada três meses.

Valor gasto pelos clientes em produtos e serviços nos últimos doze meses.
Freqüência de consumo considerada nos últimos doze meses.
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dela caso necessitem de algo. Portanto, sempre que perceberem algo incomum em
seus veículos não exitarão em procurá-la.
Neste sentido, esta classificação procura fazer com que a Empresa ofereça
atendimento diferenciado aos clientes (que possuem estrelas), entretanto sem
discriminar os que não estão classificados, pois as ações são voltadas para fazer
com que todos os clientes sejam "Três Estrelas".

Tabela 6: Clientes com estrelas por natureza
CLIENTES COM ESTRELAS 8

Quantidades

Freq. Absol. (un)

Freq. Relat. (11/0)

Pessoa Física
Pessoa Jurídica

128

73

48

27

Total

176

100

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Conforme se pode observar na Tabela 6, dos clientes que possuem estrelas,
a maior parte deles são pessoas fisicas, 73%. Isto porque o maior o número de
clientes cadastrados são pessoas físicas (informação mencionada na Tabela 1).
Porém, a Tabela 7 traz informações mais relevantes em relação aos clientes
classificados com estrelas. Nesta tabela, encontram-se os números de clientes
pessoas físicas e jurídicas cadastrados no período de 2003 a 2004 e, destes,

quantos cultivaram relacionamento com a Bem Auto no ano de 2004.

Tabela 7: Clientes cadastrados por natureza
2003 e 2004

CLIENTES

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Freq. Absol. (un) Freq. Relat. (11/0) Freq. Absol. (un)
48
6
128
Possuem Estrelas
205
94
1862
Não Possuem Estrelas
253
100
1990
Total
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

8

Clientes que possuem independentemente uma, duas ou três estrelas.

Freq. Relat. (%)
19
81
100
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Através da análise da Tabela 7, verifica-se que possuem estrelas apenas 6%
do total de clientes pessoas físicas cadastrados e 19% do total de clientes pessoas
jurídicas cadastrados.
Entende-se,

portanto,

que neste caso

é

mais

freqüente

manter

relacionamentos duradouros com empresas que com indivíduos, principalmente
porque estas empresas possuem uma frota de veículos para dar manutenção e

condições de pagamento diferenciadas.
Na Tabela 8, apresentam-se os dados relativos aos tipos de classificação dos
clientes no ano de 2004 e, mostra-se, também, na Tabela 9, a representatividade de
cada classificação praticada pela Bem Auto sobre o total de seus clientes.

Tabela 8: Classificação de clientes por natureza
CLIENTES

Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Uma Estrela
Freq. Absol. Freq. Relat.

(un)
74
12

86
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Total

A)

Classificação
Duas Estrelas
Freq. Absol.

Freq. Relat.

(un)

86
14

36
16

(%)
69
31

100

52

_ 100

(O

Três Estrelas
Freq. Absol.
Freq. Relat.

(un)
18
20

(%)
47

38

100
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Com relação à Tabela 8, nota-se que as quantidades de clientes pessoas
físicas caem 76% (de 74 para 18 unidades), ao passo que aumentam o número de
estrelas (de Uma a Três Estrelas). Entende-se que o aumento do número de estrelas
dos clientes é resultante dos aumentos da freqüência e do valor gasto em serviços.

Contrariamente, as quantidades de clientes pessoas jurídicas sobem 67% (de 12
para 20 unidades). Conclui-se, portanto, que os tipos de clientes, pessoas físicas e
jurídicas, comportam-se de maneira inversa a medida que se classificam de Cliente
Uma Estrela a Cliente Três Estrelas. Assim, fica evidente que a probabilidade dos
clientes pessoas jurídicas em possuírem três estrelas é maior que a dos clientes
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pessoas físicas, bem como, a possibilidade destes em possuir uma estrela é maior
em relação a daqueles.

Tabela 9: Clientes por classificação
2004
Quantidades

CLIENTES

Freq. Absol. (un)

Freq. Relat. (°/•)

86
52
38

49
30
22

176
897
769

10
54
46

Possuem Estrelas

Uma Estrela
Duas Estrelas
Tits Estrelas
Sub-Total
Não Possuem Estrelas

Clientes Não-cadastrados
Sub-Total

1.666

90

Total

1.842

100

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

A Tabela 9 mostra que os clientes classificados com estrelas representam
apenas 10% do total de clientes da empresa em 2004, os demais estão distribuídos
entre clientes que não possuem estrelas (54%) e clientes que não estão cadastrados
(46%). Portanto, são poucos os clientes que são freqüentadores assíduos da Bem

Auto.

Tabela 10: Clientes por freqüência e valor gasto
CLIENTES
Possuem Estrelas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Sub-Total

Não Possuem Estrelas
Pessoa Física
Pessoa Juridica
Clientes Não-cadastrados

2004
Valor Gasto
Freqüência
Freq. Absol. (R$)
Freq. Relat. (%)
Freq. Absol. (un)
Freq. Relat. (%)
960
3.197
4.157

1.831
464
769
Sub-Total
3.064
7.221
Total
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

23
77
58

315.234,00
224.822,03
540.056,03

58
42
61

60
15
25
42
100

257.854,80
48.808,17
36.236,74
342.899,71
882.955,74

75
14
11
39
100
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Todavia, verifica-se na Tabela 10, que os 10% dos clientes que freqüentam a
Empresa assiduamente (informação divulgada na Tabela 9) representam 61% do
faturamento de 2004. Sendo que destes 61% do faturamento, 58% são relativos aos
valores gastos por pessoas físicas e 42% indicam os gastos por pessoas jurídicas.
Continuando a análise da Tabela 10, com relação à freqüência dos clientes na
Bem Auto para fazerem reparos nos veículos, verifica-se que os 10% dos clientes
com estrelas (informação mostrada na Tabela 9) representam 58% do volume de
vendas (Ordens de Serviço) de 2004. Sendo que destes 58% de freqüência, 77%
são referentes à freqüência de consumo por pessoas jurídicas e 23% representam a
freqüência de pessoas físicas.
Deste modo, percebe-se que os clientes pessoas jurídicas freqüentam a Bem
Auto relativamente 54% (diferença de 77% e 23%) mais vezes que os clientes
pessoas físicas e, além disso, gastam em produtos e serviços um valor próximo ao
gasto por esses clientes. A diferença é de apenas 16% (diferença de 58% e 42%),
ou seja, o total de valores consumidos por clientes pessoas físicas é superior
somente em 16% ao valor total gasto pelos clientes pessoas jurídicas. Isto se deve
ao fato de que estes últimos em sua maioria terceirizam serviços com a Bem Auto e,
assim, realizam pacotes fechados de serviços com pregos diferenciados em uma
maior quantidade de veiculos. Diferentemente dos clientes pessoas físicas que
freqüentam menos vezes a Empresa e por isso realizam serviços mais completos
(check-up total) e, sendo assim, os valores são superiores.
Portanto, no que se refere à identificação dos clientes da Bem Auto, o número
representativo de clientes não-cadastrados cujo valor vem aumentando com o
passar dos anos (informação mencionada na Tabela 1) dificulta a análise e o
conhecimento por completo dos clientes da empresa. Este fato, em parte, deve-se
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ao cadastramento homogeneizado dos clientes, que não permite diferenciar
determinados casos de outros em relação às informações necessárias, às condições
de realização, aos argumentos utilizados.
Todos os clientes da Bem Auto, de certa forma, quando fazem serviços são
cadastrados, no entanto apenas com dados relativos ao nome e telefone. Estes
dados ficam arquivados em um cadastro temporário que se perde no instante em
que é efetuado o pagamento e a Ordem de Serviço é fechada, ou seja, quando o
cliente retira o veiculo após a conclusão do serviço. Nesse momento o cadastro
inicial deve ser substituído por outro mais completo (com CPF, RG, endereço),
porém isso está acontecendo, como interpretado na Tabela 1, parcialmente.
Quanto à classificação de clientes, criada e utilizada internamente pela
Empresa, observa-se que, no seu cotidiano,

é pouco compreendida pelos

funcionários, sendo considerada apenas em certos casos para facilitar a condição de
pagamento de algum cliente que possui estrelas. Além disto, esta classificação
apresenta aspectos bastante superficiais, relativos aos valores gastos e à freqüência
de consumo dos clientes. Sendo, deste modo, consideradas informações
insuficientes para

o

envio de comunicações individualizadas ou ofertas

personalizadas a cada tipo de clientes. Bem como, para oferecer produtos e serviços
dirigidos aos seus clientes fiéis, ou seja, realizar ações de fidelização dirigidas às
necessidades individuais de cada grupo de clientes.
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6 ANALISE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA

A seleção e disponibilidade de produtos e serviços numa loja ou num
estabelecimento comercial podem, ou não, incentivar as vendas e manter, ainda
mais, os clientes. Tudo depende, naturalmente, da forma como a empresa os
seleciona e disponibiliza aos seus clientes.
Oferecer um grande número de produtos e serviços e dar importância igual a
todos constitui-se em atuação gerencial bastante simplista, além de muito
trabalhosa, tanto do ponto de vista logístico — comprometendo o controle e a
manutenção de estoques, quanto financeiro — variação excessivamente ampla das
margens de lucratividade de acordo com os produtos. Por isso, conhecer
profundamente cada um dos produtos e serviços comercializados pela empresa e
saber priorizá-los é de vital importância para garantia da lucratividade e do êxito do
negócio.
Sendo assim, nesta seção, analisaram-se os produtos e serviços ofertados
pela empresa Bem Auto Soluções Automotivas Ltda. Para tanto, primeiramente, fezse necessário um estudo minucioso das vendas desses produtos e serviços. E em
seguida, uma análise separada daqueles produtos e serviços que são prioritários
para a empresa. Baseando-se na constatação da representatividade em relação aos
valores e quantidades vendidas e da rentabilidade desses produtos e serviços no
desempenho da Bem Auto, nos anos de 2003 e 2004.
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6.1 Análise de vendas de produtos e serviços

A Direção da Bem Auto controla as vendas da empresa por categorias de

produtos e serviços com o objetivo apenas de orientar sua política de estoques e,
assim, facilitar seus processos de compras, no caso dos produtos. Os meios de
controle utilizados atualmente são, entre outros, a observação pessoal e de
relatórios de movimentação de produtos, realizadas pelo responsável do setor de
compras e, também, pelo Diretor da empresa.
Neste sentido, a análise de vendas ocorre também para a mesma finalidade,
ou seja, saber quantos produtos foram vendidos e, deste modo, conhecer as
quantidades a serem compradas para repor os estoques.
Com a inclusão de novas atividades à rotina da empresa, como a mecânica
de motor, novos produtos passaram a ser vendidos e, neste caso, tornando inviável,
num primeiro instante, a prática de estoques. Com a ausência de estoques,
vendiam-se os produtos antes mesmo de adquiri-los. Sendo assim, estes vinham
diretamente do estoque do fornecedor para serem instalados no veiculo do cliente
na Empresa. Para facilitar este processo os produtos não eram cadastrados no
sistema e os lançamentos eram avulsos nas Ordens de Serviços dos clientes,
impossibilitando o controle de vendas destes produtos.
Com o passar do tempo essa prática tornou-se bastante freqüente devido a
sua simplicidade. Atualmente, constata-se que cerca de 27% do faturamento da Bem
Auto, em 2003, e 30%, em 2004, referem-se à comercialização de produtos nãocadastrados. Entende-se, por isso, que, mesmo a Empresa possuindo todos os
dados relativos a essas vendas registrados em seu sistema, estes não têm saída em
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forma de relatórios, sendo assim a única maneira de se fazer um controle é

manualmente.
Com relação As vendas da Empresa, a seguir fez-se uma análise da
representatividade dos produtos e serviços em relação ao valor total vendido e outra
por categorias de produtos e serviços.

Tabela 11: Produtos e serviços por valores vendidos
Representatividade

PRODUTOS! SERVIÇOS

Produtos
Serviços

2003

2004

Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%) Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%)
409.912,82
522.425,36
61
59
266.810,26
39
360.530,38
41
676.723,08
100
882.955,74
100

Total
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Observa-se na Tabela 11 que, em média, 60% do faturamento da empresa
nos anos de 2003 e 2004 são referentes A venda de produtos e o restante A venda
de serviços. São, portanto, representatividades muito próximas que podem justificar,
num primeiro instante, a importância das duas categorias para o desenvolvimento da
empresa.
Aprofundando um pouco mais a análise dos produtos e serviços oferecidos
pela Empresa, têm-se, na Tabela 12, esses produtos e serviços especificados por
categorias que, em geral, representam as partes componentes de um veiculo.
Divididas, assim, facilitam o controle da Empresa, pois a junção de algumas delas
compreendem as atividades exercidas por cada setor da Bem Auto.
Outro aspecto importante, mostrado na Tabela 12, é a divisão das categorias
por produtos e serviços. Nota-se que algumas delas compreendem os dois tipos,
pois nelas encontram-se atividades que para serem exercidas necessitam da
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combinação de produtos e serviços, por exemplo, troca das pastilhas de freio (mãode-obra da troca mais as pastilhas).

Tabela 12: Categorias de produtos e serviços por valores vendidos
CATEGORIAS

Representatividade

PRODUTOS/SERVIÇOS

2003

2004

Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (/0) Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%)
Produtos e Serviços

Freio
Suspensão
Direção
Motor
Transmissão
Roda

78.714,94
88.993,43
8.853,18
140.118,31
4.710,94
12.209,15

12
13
1
21
1
2

94.683,12
106.478,69
14.999,95
187.696,86
5.914,85
15.068,34

11
12
2
21
1
2

76.584,12
37.038,77

11
5

100.802,75
50.424,77

11
6

8.580,85
51.304,83
17.264,63
20.278,13
132.071,79
676.723,08

1
8
3
3
20
100

9.588,20
54.148,69
19.179,28
31.075,16
192.895,08
882.955,74

1
6
2
4
22
100

Serviços

Alinhamento Roda
Balanceamento Roda
Produtos

Filtros
Pneu
Acessórios
Óleos/ Lubrificantes
Outros
Total

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Observando-se os dados relativos à representatividade das categorias de
produtos e serviços divulgados na Tabela 12, conclui-se que as mais representativas
nos dois períodos, em ordem decrescente, são: Motor (média 21%), Suspensão
(média 12%), Freio (média 11%) e Alinhamento Roda (média 11%). Nota-se,
também, em geral um comportamento padrão de desenvolvimentos das categorias
de 2003 para 2004, ou seja, as mais representativas permaneceram em suas
posições, bem como as menos representativas.
Neste sentido, existe, além dessas categorias, a categoria "Outros" da Tabela
12, que, também, possui grande representatividade (média 21%, de 2003 e 2004).
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Nela encontram-se aqueles produtos9 que não possuem cadastros no banco de
dados da Empresa e, também, outros produtos que não se enquadram em nenhuma
das principais categorias citadas na Tabela 12.

6.2 Desempenho de produtos e serviços prioritários

Cabe nesta seção destacar os produtos e serviços considerados prioritários
pela Empresa, no momento da venda. Sendo assim, primeiramente, esses itens
foram listados e, os motivos que os levaram a ser considerados prioritários,
explicados. Em seguida, analisou-se a representatividade do conjunto desses

produtos e serviços em relação aos valores totais vendidos no período de 2003 a
2004. Posteriormente, fez-se a identificação do desempenho de cada produto e

serviço prioritário de acordo com os valores e as quantidades vendidas. E, por fim,
avaliou-se a rentabilidade de cada um deles.
A Bem Auto, em meio à variedade de produtos e serviços que comercializa,
procura estimular a venda de determinados itens que considera prioritários. Estes
estão relacionados na tabela a seguir.

g

Apenas os produtos, já que os serviços ofertados são todos rigorosamente cadastrados.
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Tabela 13: Atividades prioritárias
ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

Serviço

Freio
Pastilha Freio
Troca Pressurizada Fluido Freio
Retifica Disco Freio
Suspensão
Amortecedor
Pivô Suspensão
Direção
Terminal Direção
Barra Direção
Limpeza Direção Hidráulica
Motor
Limpeza Sistema Arrefecimento
Descarbonização Motor
Remoção Resíduos Motor
Jogo de Vela
Correia Dentada
Filtros
Filtro Combustive!
Filtro Oleo
Oleos / Lubrificantes
Troca Oleo
Roda
Rolamento Roda
Acessórios

Palheta Para-brisa
Alinhamento Roda
Balanceamento Roda
Pneu
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Na tabela anterior, as atividades consideradas prioritárias pela Empresa são
assinaladas de acordo com as categorias que representam, produto ou serviço.
Observa-se que em algumas atividades têm-se assinalados, simultaneamente,
produto e serviço. Nestes casos, a execução das atividades depende de um produto
e uma mão-de-obra especifica. Então, para facilitar a análise, agruparam-nos

(produto e serviço) em uma única atividade.
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Deste modo, precisa-se acrescentar que os produtos dos grupos Freio,
Suspensão, Direção, Motor e Roda são comercializados instalados no veiculo,
portanto, essas atividades também possuem simultaneamente produto e serviço.
Porém, para fins deste estudo será considerado apenas o produto sem a mão-deobra de colocação (serviço), visto que, neste caso, diferente do anterior, a mão-deobra é somente uma por categoria (ex.: trocam-se várias peças de freio com uma
única mão-de-obra), impossibilitando contabilizá-la separadamente.
Essas atividades foram priorizadas devido a alguns fatores, tais como
segurança do veiculo, disponibilidade de produtos

e

fornecedores, baixo

investimento em estoques, maior agregação de valor, volume de vendas e,
finalmente, lucratividade. No decorrer da análise estes fatores foram enfatizados de
acordo com o produto e serviço.
No que se refere à representatividade dos produtos e serviços prioritários em
relação ao total de produtos e serviços comercializados pela Empresa, tem-se esses
dados especificados na tabela a seguir.

Tabela 14: Produtos e serviços prioritários e não por valores vendidos
Representatividade

PRODUTOS / SERVIÇOS

2003

2004

Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%) Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%)

Prioritários
Não-prioritários
Outros
Total

283.370,79
261.280,50
132.071,79
676.723,08

42
39
20
100

343.891,95
346.168,71
192.895,08
882.955,74

39
39
22
100

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Examinando a Tabela 14, pode-se observar que em 2003 e 2004 os produtos
e serviços não-prioritários obtiveram a mesma representatividade (39%) em relação
ao total faturado pela Empresa. Diferente dos prioritários que, no mesmo período,
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apresentaram uma queda de 3% (de 42% para 39%) em sua representatividade.
Esta queda resultou em um aumento de

2%

(de

20%

para

22%)

na

representatividade da categoria "Outros" da tabela. Como mencionado
anteriormente, nessa categoria encontram-se aqueles produtos que não possuem
cadastro no banco de dados da Empresa, tornando-se, assim, impossivel identificálos como prioritários e não-prioritários.

Cabe aqui, também, destacar que a Bem Auto possui aproximadamente cem
grupos de produtos e serviços cadastrados em seu sistema. Sendo assim, as

atividades priorizadas (somam-se 21) representam 20%, aproximadamente, do total
de atividades oferecidas pela Empresa. Então, conclui-se que, aproximadamente,
20% das atividades que são consideradas prioritárias pela Bem Auto, representam
40% do faturamento da Empresa, enquanto que 80% das atividades não-prioritárias

representam, também, 40%, e os 20% restantes do faturamento destinam-se as
atividades sem identificação.
No que concerne à representatividade dos produtos e serviços prioritários em
relação aos valores faturados em 2003 e 2004, mostra-se a tabela a seguir.
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Tabela 15: Produtos e serviços prioritários por valores vendidos
PRODUTOS / SERVIÇOS

Representatividade

PRIORITÁRIOS

2003

2004

Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. (%) Freq. Absol. (R$) Freq. Relat. CVO
Freio
Pastilha Freio

12.314,36

4

16.791,39

5

Troca Pressurizada Fluido Freio

10.606,40

4

15.165,64

4

Retifica Disco Freio

11.015,73

4

14.045,67

4

Amortecedor

17.403,94

6

7.106,69

2

Pivô Suspensão

7.488,02

3

10.221,75

3

Suspensão

Direção
Terminal Direção

2.795,41

1

3.830,13

1

Barra Direção

4.514,11

2

9.177,69

3

Limpeza Direção Hidráulica

1.151,17

0

2.149,66

1

Motor
Limpeza Sistema Arrefecimento

3.618,38

1

4.720,76

1

Descarbonização Motor l°

523,34

0

1597,91

0

Remoção Resíduos Motor il

160,83

0

1350,26

0

Jogo Vela

3.203,44

1

3.759,02

1

Correia Dentada

5.489,96

2

5.548,00

2

Filtro Combustive]

1.147,97

0

1.164,90

0

Filtro Oleo

4.519,73

2

4.967,13

1

19.704,00

7

21.433,58

6

10.184,90

4

12.978,15

4

4.788,10

2

5.487,39

2

Alinhamento Roda

76.584,12

27

100.802,75

29

Balanceamento Roda

36.323,77

13

48.699,50

14

Pneu

50.565,78

18

52.379,16

15

Total

284.103,46

100

343.377,13

100

Filtros

Oleos / Lubrificantes
Troca Oleo
Roda
Rolamento Roda

Acessórios
Palheta Para-brisa

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Na Tabela 15, os produtos e serviços priorizados pela Empresa estão
relacionados por suas categorias, com exceção dos três últimos (Alinhamento e
Balanceamento Roda, e Pneu), visto que, nestes casos, representam a maior parte

10
11

Atividade iniciada em março de 2003.
Atividade iniciada em agosto de 2003.
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dos produtos

e

serviços compreendidos

em cada categoria, tornando-se

desnecessário mencioná-las.
Analisando a Tabela 15, tem-se, primeiramente, os produtos e serviços da
categoria Freio, deste modo, verifica-se que nos anos de 2003 e 2004 eles
representam, em média, 12% do faturamento das principais atividades da Empresa e
que de um ano para outro, mantiveram a mesma representatividade. Com ressalva
do produto Pastilha de Freio que obteve um crescimento de 1°/0 (de 4% para 5%).
Os itens de freio têm sua comercialização estimulada pela Bem Auto porque,
constituem-se produtos, em sua grande maioria, estocados e, assim, proporcionam
rapidez no atendimento e qualidade no serviço. Essas mercadorias são facilmente
adquiridas para estoque, pois apresentam uma pequena variedade de modelos,
abrangendo um número maior de aplicações

e necessitam de um menor

investimento, quando comparadas aos outros produtos da Empresa.
Continuando a análise da Tabela 15, nota-se que dois produtos apresentaram
uma forte queda em sua representatividade de 2003 para 2004, um deles é o
Amortecedor que caiu de 6% para 2% e, o outro, o Pneu que caiu de 18% para 15%.
Essa queda foi resultante do aumento do custo desses produtos tornando-se
oneroso para a Empresa mantê-los em estoque. Principalmente, no caso do
Amortecedor, com a grande variedade de modelos e longa vida útil do produto
(garantia do fabricante de 2 anos ou 40.000 km) e, no caso dos Pneus, com a
exigência de maiores gastos com a manutenção de estoques (organização e
limpeza) e espaços físicos. No entanto, apenas os Amortecedores obtiveram queda
no seu faturamento em mais da metade (de R$ 17.403,94 para R$ 7.106,69) e
constatou-se, inversamente, para os Pneus um crescimento de 3% (de R$ 50.565,78
para R$ 52.379,16) no faturamento.
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Verifica-se, além disso, que dentre os produtos e serviços da categoria
"Direção", o produto Barra de Direção, de 2003 para 2004, conseguiu duplicar o seu

faturamento (de R$ 4.514,11 para R$ 9.177,69), entretanto obteve em sua
representatividade um crescimento de apenas 1% (de 2% para 3%). A Barra de
Direção, constitui-se em um produto com o qual a Empresa possui um completo
estoque e grandes parcerias com fornecedores.
Outra atividade que apresentou um crescimento de 1% (de 0% para 1%) em
sua representatividade foi a Limpeza da Direção Hidráulica. Todavia, seu
faturamento subiu 86% (de R$ 1.151,17 para R$ 2.149,66). Essa atividade,
juntamente com as de Descarbonização do Motor e Remoção de Resíduos,
encontra-se ainda na fase de crescimento do seu ciclo de vida, segundo Richers
(2000), e neste caso não são, por enquanto, muito representativas para a Empresa.
Os serviços mais importantes para Empresa, apresentados na Tabela 15,
são, portanto, o Alinhamento e o Balanceamento de Rodas. Estes, por sua vez, são
realizados desde a fundação da Bem Auto e, nessa época, eram os únicos serviços
oferecidos pela Empresa. Como mencionado anteriormente, muitas empresas
(oficinas mecânicas, revendedoras e locadoras de veículos) terceirizam serviços
com a Bem Auto e, dentre os mais demandados, destacam-se o Alinhamento e
Balanceamento, ofertados em pacotes com preços e condições diferenciados.
Na tabela, a seguir (n°16), serão apresentadas as quantidades vendidas de
cada produto e serviço prioritário para a Bem Auto. Desta forma, poder-se-ão fazer
comparações em relação ao faturamento de cada item mencionado na Tabela 15.
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Tabela 16: Produtos e serviços prioritários por quantidades vendidas
PRODUTOS / SERVIÇOS
PRIORITÁRIOS

Representatividade
2003

2004

Freq. Absol. (un) Freq. Relat. (%) Freq. Absol. (un)

Freq. Relat. (Ye)

256
336
511

3
3
5

265
304
653

2
3
6

201
168

2
2

76
203

1
2

92
73
37

1
1
0

102
150
56

1

74
35
6
102
111

1
0
0
1
1

84
52
39
116
88

55
299

1
3

300

0
3

464

5

426

4

276

3

286

3

298

3

229

2

40
22
3

4.720
2.555
294

43

Pneu

3.937
2.096
317

Total

9.744

100

11.095

100

Freio
Pastilha Freio
Troca Pressurizada Fluido Freio

Retifica Disco Freio 12
Suspensão
Amortecedor

Pivô Suspensão
Direção
Terminal Direção
Barra Direção
Limpeza Direção Hidráulica

1
1

Motor
Limpeza Sistema Arrefecimento

Descarbonizagão Motor 13
Remoção Resíduos Motor14
Jogo Vela
Correia Dentada

1
0
0
1
1

Filtros
Filtro Combustível
Filtro Oleo
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Oleos / Lubrificantes
Troca Oleo' s
Roda
Rolamento Roda

Acessórios
Palheta Pára-brisa

Alinhamento Roda
Balanceamento Roda is

23
3

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

Avaliando a Tabela 16, ressalta-se basicamente que, em 2003 e 2004, as
atividades de maior giro permanecem as mesmas e estão relacionadas a seguir em

12 Retifica considerada por veículo assim, dividiu-se a quantidade por dois (número de discos do
veiculo).
13 Atividade iniciada em março de 2003.
14 Atividade iniciada em agosto de 2003.
15
Troca de óleo considerada por veiculo, portanto se dividiu a quantidade por quatro (quantidade
média de litros de óleo por veículos).
16 Balanceamento contabilizado por veiculo, então se dividiu a quantidade por quatro (número de
rodas do veículo).
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ordem crescente: Alinhamento (40% e 43%, respectivamente) e Balanceamento de
Roda (22% e 23%), Retifica de Discos (5% e 6%), Troca de Oleo (5% e 4%) e Troca
,
de Fluido (3% e 30/0)

Assim sendo, de um ano para outro, o aumento das

quantidades vendidas de Alinhamento, Balanceamento e Retifica de Disco de Freio
reproduzem o crescimento do faturamento demonstrado na Tabela 15. No entanto, a
Troca de Óleo e de Fluido de Freio obtiveram uma redução nas suas quantidades
vendidas de 8% (de 464 para 426) e 9% (de 336 para 304), respectivamente,
contrariando a demonstração feita na Tabela 15 do aumento de faturamento desses
itens. Situação esta, decorrente em 2004, no caso da Troca Pressurizada de Fluido
de Freio, do reajuste nos preços de venda de 58% e da mudança na apresentação
desta atividade para possibilitar o controle de estoque, ou seja, a Troca de Fluido de
Freio passou a ser vendida com a mão-de-obra e o produto (fluido) separados.
Assim sendo, esta atividade apresentou-se de acordo com a da concorrência,
possibilitando o reajuste de preços conforme o mercado. No caso da Troca de Oleo
a queda nas vendas foi acompanhada de um reajuste de 19% nos pregos
comercializados (ver tabela de reajuste de prego no final deste capitulo).
Voltando à mudança ocorrida na apresentação da Troca Pressurizada de
Fluido de Freio, esta encontra-se igualmente na Limpeza do Sistema de
Arrefecimento, permitindo, neste caso, um reajuste de preço de apenas 15% (Tabela
19) e, do mesmo modo, segundo a Tabela 16, um aumento nas quantidades
vendidas de 13% (de 74 para 84 unidades).
Verifica-se, também na Tabela 16, o crescimento de 28% (de 511 para 653)
nas vendas de Retificas de Discos de Freio, decorrência, em 2004, do aumento nas
parcerias com empresas que passaram a terceirizar este serviço com a Bem Auto.
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Continuando a análise da Tabela 16, porém mais detalhadamente, nota-se
que o produto Pastilha de Freio representa, em 2004, apenas 2% das quantidades
vendidas, obtendo, portanto, um declínio de 1% (de 3% para 2%) em relação a
2003. Inversamente ao dado exposto na Tabela 15, o qual mostra uma ascensão de
1% na representatividade de Pastilha de Freio sobre o faturamento dos produtos e
serviços prioritários. Pode-se, então, concluir que esta situação é conseqüência do
reajuste de 32% no prego de venda (ver Tabela 19).
Observa-se, além disso, um declinio na venda de Amortecedores de 62% (de
201 para 76 unidades) justificado pelo aumento no seu prego de venda de 8%
(Tabela 19) e, como mencionado anteriormente, pelo elevado custo para a Empresa
de mantê-los em estoque. Sendo assim, suas competências foram voltadas para
incentivar as vendas de outros produtos/ serviços.
Outra atividade que apresentou um desenvolvimento muito significativo de
2003 para 2004 foi a venda da Barra de Direção, com um crescimento nas vendas
de 105% (de 73 para 150 unidades). A Barra de Direção além de ser o produto que
obteve maior crescimento nas vendas, também, apresenta-se com grande
rentabilidade para a Empresa, conforme pode-se observar, desde já, na Tabela 17.
Pode-se ressaltar, além disso, na Tabela 16, uma queda de 1% (de 3% para
2%) na representatividade das vendas do acessório palheta de pára-brisa, de um
ano para outro. As quantidades vendidas caíram 23% (de 298 para 229 unidades) e
os preços de venda subiram, aproximadamente, 50% (ver Tabela 19). Porém, podese explicar tais fatos pela mudança realizada em 2003, quando as Palhetas
deixaram de ser vendidas por unidade (com preços unitários) e passaram a ser
comercializadas por jogo (com preços por jogos), ficando em 2004 mais caras
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conforme o reajuste exposto na Tabela 19 e menos vendidas de acordo com dados
da Tabela 16.
Finalmente, tem-se a Tabela 17, abaixo, exibindo a lucratividade dos produtos
e serviços considerados prioritários pela empresa, atualmente.

Tabela 17: Produtos e serviços prioritários por rentabilidade
PRODUTOS / SERVIÇOS

PRIORITÁRIOS
Freio
Pastilha Freio
Troca Pressurizada Fluido Freio
Retifica Disco Freio

Rentabilidade (%)

2003

2004

117
68
87

110
127
87

56
132

55
130

128
163
51

130
184
89

116
148
74
83

117
120
203
54
74

97
107

92
115

51

78

91

94

90

80

60
75
30
100

60
75
21
100

Suspensão

Amortecedor
Pivô Suspensão
Direção

Terminal Direção
Barra Direção
Limpeza Direção Hidráulica
Motor
Limpeza Sistema Arrefecimento
Descarbonização Motor
Remoção Resíduos Motor

Jogo Vela
Correia Dentada
Filtros
Filtro Combustive!
Filtro Oleo
Óleos / Lubrificantes
Troca Óleo

278

Roda

Rolamento Roda
Acessórios

Palheta Pára-brisa
Alinhamento Roda
Balanceamento Roda
Pneu
Media
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

A rentabilidade mostrada na tabela anterior é aquela realmente conseguida
pela Empresa nos períodos de 2003 e 2004, ou seja, a rentabilidade final, após os
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descontos concedidos ou outros abatimentos. Diferente daquela estipulada quando
se estabelecem os preços de vendas, ou seja, a rentabilidade desejada.
Considerando a Tabela 17, nota-se que, em geral, a rentabilidade média das
atividades prioritárias da Empresa, de 2003 para 2004, permaneceram as mesmas,
100%. Porém, de um período para outro, nem todas as atividades mantiveram suas
rentabilidades constantes.
Dentre estas, tem-se a Troca Pressurizada de Fluido de Freio que obteve
59% a mais de lucro em 2004 (de 68% para 127%), comprovando que o reajuste de
prego mostrado na Tabela 19, de 58%, foi somente para que a Empresa pudesse
aumentar sua margem de lucro.
Observa-se, também, que a Barra de Direção apresentou um crescimento de
21% (de 163% para 184%) em sua lucratividade e seus pregos de venda, de acordo
com os dados da Tabela 19, baixaram em 1%. 0 aumento de sua rentabilidade foi
possível somente, porque a Empresa passou a concentrar suas compras em
determinados fornecedores e períodos, permitindo-lhe, assim, um menor custo.
A Limpeza da Direção Hidráulica, atividade que se encontra na fase de
crescimento do seu ciclo de vida, aumentou sua lucratividade em 38% (de 51% para
89%). Esse aumento foi proporcionado, em parte, pelo reajuste de 23% nos pregos
de venda (ver Tabela 19).
Outra atividade que aumentou sua rentabilidade foi a Troca de Óleo, um
aumento de 27% (de 51

para 78%) proporcionado, também, em parte, pelo

acréscimo de 19% nos preços de venda. No entanto, com isso, obteve redução nas
quantidades vendidas conforme comentado na Tabela 16.
Contrariamente a essas atividades, estão aquelas que, por alteração de
fornecedores e marcas de produtos, reduziram a margem de lucratividade da
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Empresa, mesmo tendo-se aumentado os preços de venda dos produtos. Uma é a
Descarbonização do Motor, que embora tenha dobrado o seu preço de venda
(reajuste de 106%) reduziu sua rentabilidade em 28%. Apesar disso, conforme
dados da Tabela 16, suas vendas aumentaram em 48% (de 35 para 52 unidades).
Por outro lado, esse aumento nas vendas pode ser conseqüência desta atividade ter
iniciado apenas em março de 2003, possuindo uma desvantagem de três meses em
relação a 2004. A outra atividade que reduziu a margem de lucratividade da
Empresa, ainda que reajustando seus preços em 29% (dado da Tabela 19), é a
Remoção de Resíduos do Motor, com uma redução de 75% (de 278% para 203%).
Portanto, para concluir, observa-se à Tabela 18, a seguir, na qual
apresentam-se, das atividades prioritárias, aquelas com maior giro e lucro no ano de
2004, sendo ordenadas por quantidades vendidas.

Tabela 18: Resumo produtos e serviços prioritários por giro e lucro
PRODUTOS / SERVIÇOS
PRIORITÁRIOS

2004
Quantidades
Freq. Absol.
Freq. Relat.

Rentabilidade
Freq. Absol.
Freq. Relat.

(un)

(%)

(%)

(%)

Barra Direção
Terminal Direção
Limpeza Sistema Arrefecimento
Descarbonização Motor
Remoção Resíduos Motor

4.720
2.555
653
426
304
300
294
286
265
229
203
150
102
84
52
39

44
24
6
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

60
75
87
78
127
115
21
94
110
80
130
184
130
117
120
203

3
4
5
5
7
7
1
5
6
5
8
11
7
7
7
12

Total

10.661

100

1.731

100

Alinhamento Roda
Balanceamento Roda
Retifica Disco Freio
Troca Oleo
Troca Pressurizada Fluido Freio
Filtro Oleo
Pneu
Rolamento
Pastilha Freio
Palheta Para-brisa
Pivô Suspensão

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)
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Analisando a Tabela 18, percebe-se claramente que a atividade de
alinhamento de rodas que é a de maior giro (representa 44%) 6, ao mesmo tempo, a
que apresenta menor lucratividade (representa 3%). Contrariamente, tem-se a
Remoção de Resíduos do Motor com maior rentabilidade (representa 12%) e menor
giro (representa 0%). Portanto, é importante relembrar que esta atividade está ainda
em fase de crescimento.

Tabela 19: Reajuste de Pregos
PRODUTOS / SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

Reajuste Médio de Prego (%)
2003-2004

Freio
Pastilha Freio
Troca Pressurizada Fluido Freio
Retifica Disco Freio

Suspensão
Amortecedor
Pivô Suspensão
Direção
Terminal Direção
Barra Direção
Limpeza Direção Hidráulica
Motor
Limpeza Sistema Arrefecimento
Descarbonização Motor
Remoção Resíduos Motor
Jogo de Vela
Correia Dentada

32
58

8
13
24
-1
23
15
106
29
3
27

Filtros

Filtro Combustive!
Filtro Oleo

3
10

Oleos / Lubrificantes
Troca Oleo

19

Roda
Rolamento Roda

23

Acessegios
Palheta Pára-brisa

49

Alinhamento Roda
Balanceamento Roda
Pneu

12

Media

20

Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)
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A respeito do não cadastramento de produtos, é relevante salientar que este
fator dificultou significativamente a análise, novamente, como no cadastramento de
clientes mencionado no capitulo anterior.
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7 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO

Neste capitulo, são propostos os processos de relacionamento, considerados
ideais e obtidos no andamento da revisão bibliográfica, a serem implementados pela
empresa Bem Auto Soluções Automotivas Ltda, segundo as categorias de clientes
por rentabilidade oferecida. A apresentação segue a colocação da importância da
manutenção preventiva do veiculo, na continuação, os procedimentos de
relacionamento considerados e, finalmente, a apresentação do cronograma de
implementação, custos e resultados esperados com as proposições.
As categorias de clientes empregadas foram segmentadas quanto à natureza,
pessoas físicas e jurídicas. Esta segmentação foi assim estabelecida para que a
Empresa realize ações voltadas para a necessidade de cada segmento. Pois, de
acordo com os resultados demonstrados anteriormente, no tópico "Análise de
consumo e freqüência de clientes", observou-se que representam grupos distintos,
tanto em relação à freqüência, quanto no que se refere ao valor consumido em
produtos e serviços.
Concluiu-se, também, neste tópico, que com os clientes pessoas jurídicas é
mais provável manter um relacionamento duradouro. Visto que, para estes,
considerando-se somente os clientes que possuem estrelas, é mais freqüente a
obtenção de três estrelas. Ou seja, por representarem, em sua grande maioria,
empresas que terceirizam serviços com a Bem Auto, possuem maiores quantidades
de veículos e por isso, freqüentam mais vezes o estabelecimento e consomem mais
produtos e serviços. Ao passo que, para os clientes pessoas físicas é mais provável
possuírem somente uma estrela, em detrimento da pequena quantidade de veículos
que possuem (geralmente um).
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Sendo assim, por estes e outros fatores, tais quais, destacam-se a pequena
representatividade de, aproximadamente, 10% dos clientes cadastrados

e a

facilidade de se estabelecer parcerias, proporcionando, neste caso, maior satisfação
para os clientes a um menor custo para a Empresa, as ações propostas por este
trabalho serão direcionadas, predominantemente, para os clientes pessoas jurídicas
com o intuito de aumentar sua magnitude. Diferentemente, para os clientes pessoas
físicas essas ações serão realizadas, exclusivamente, com o objetivo de mantê-los,
pois representam um segmento importante para a Empresa.

7.1 Atividades de suporte de Marketing de Relacionamento

Nesta seção, apresentam-se as atividades propostas que sustentarão o
programa de Marketing de Relacionamento a ser iniciado pela Empresa Bem Auto
Soluções Automotivas Ltda. Essas atividades serão expostas a seguir, juntamente
com os mecanismos de implementação — comunicação e suporte — e de avaliação e
controle necessários para sua colocação em pratica.

a) Atividades
a.1) Check-list
a.2) Agenda Car
b) Comunicação

b.1) Site
b.2) Rádio interne

b.3) Folder
b.4) Broad side

c) Suporte
c.1) Banco de dados
c.2) Recepcionista
d) Avaliação e Controle
d.1) Pós-venda
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Na seqüência, apresentam-se detalhadamente as atividades propostas e os
seus mecanismos de comunicação, suporte, avaliação e controle.

a) Atividades

Conforme citado em capítulos anteriores, a Bem Auto, por meio de sua
atuação, objetiva conscientizar os usuários da importância de realizarem a
manutenção preventiva em seus veículos como forma de contribuir para um trânsito
mais humano e seguro. Para tanto, a empresa criou o slogan: "Bem Auto 16 anos de
segurança nas estradas", condizente com a sua estratégia de posicionamento no

mercado.
Neste sentido, as atividades de relacionamento propostas a seguir são
ferramentas essenciais para o atingimento de tal estratégia.

a.1) Check-list

A realização do "Check-list" contribuirá para que a Empresa seja reconhecida
pelo mercado como referência na prestação de serviços que ofereçam segurança
aos usuários de veículos, pois irá listar todos os itens de segurança do veiculo para
checagem e avaliação. Assim, o cliente ficará ciente da real situação do seu veiculo,
podendo antecipar-se na manutenção de reparos, a qual é intencionada pela
Empresa.
Sendo assim, a atividade proposta é a efetiva aplicação do "Check-list" pela
Bem Auto, uma vez que, a Empresa possui um esboço deste material elaborado há
algum tempo e, no entanto, nunca o colocou em prática. Em função disto, este
material precisou ser atualizado com novas informações, de acordo com as análises
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dos produtos e serviços da empresa realizadas no capitulo 6, para poder atender a
real necessidade da Empresa, atualmente. Deste modo, segue, na Tabela 20, os
itens a serem checados no "Check-list Bem Auto".

Tabela 20: Itens de verificação do Check-list Bem Auto
ITENS DE VERIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Faróis e Lâmpadas em geral
Estepe/ chave de roda/ triângulo
Palhetas e esguichador do limpador de pára-brisa
Extintor
Buzina
Ar condicionado/ Ventilação
Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras)
Altura e pressão do pedal de embreagem
Freio de mão
Filtro de ar da cabine (dependendo do tempo da troca)
Desgastes dos pneus/ calibração
Pastilhas e discos de freio dianteiros
Flexíveis e tubulação do sistema de freios
Lonas (dependendo do veiculo) discos/ pastilhas/ freios traseiros
Piviis/ buchas/ batentes/ molas/ terminal de direção e amortecedores (ruptura/vazamento)
Examinar rolamentos de roda (ruído)
Coifas de semi-eixos (rasgadas ou com vazamento)
Vazamentos de oleo (motor, câmbio e dir. hidráulica)
Tensionadores e polias
Injeção eletrônica
Filtro de combustível (dependendo da Km)
Nível do oleo da direção
Nível do oleo de transmissão mecânica
Estado/ Nível do fluido de freio
Nível do oleo do motor
Correia dentada
Correias auxiliares
Filtro de oleo (etiqueta e vazamento)
Elemento do filtro de ar do motor
Agua de limpeza do pára-brisa
Nível do liquido de arrefecimento
Sistema arrefecimento (mangueiras, vazamentos e eletro ventilador)
Bateria (nível, solução ou indicador de carga)
34. Carga do alternador
Fonte: Tatiana Santos (maio, 2005)
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Os itens, expostos na Tabela 20, serão checados e avaliados em três níveis —
bom, programar troca e trocar urgente — de acordo com o seu estado de
conservação. 0 "Check-list" proposto contém trinta e quatro itens para verificação,
porém alguns deles referem-se a serviços que a Empresa não oferece. Todavia, sua
presença na lista de verificação é essencial para agregar valor e proporcionar aos
clientes a tranqüilidade e o conforto de obter, em um único estabelecimento, um
completo diagnóstico sobre o seu veiculo, sem precisar se deslocar a fim de realizálo. Constituindo-se, além disso, em uma oportunidade para a Empresa ao
estabelecer parcerias com estabelecimentos que ofereçam serviços complementares
aos seus e, assim, poder indicá-los aos seus clientes.

a.2) Agenda Car

0 programa "Agenda Car" será destinado, principalmente, ás empresas que
utilizam veículos próprios para a realização de suas atividades, necessitando de
parceiros que ofereçam serviços de manutenção veicular com qualidade e confiança.
Sendo assim, é importante salientar que para essas empresas o veiculo não
significa um insumo de produção, como no caso das locadoras de veículos, mas sim,
uma ferramenta para que possam oferecer melhores serviços como, por exemplo,
papelarias que oferecem serviços de entrega. No entanto, os clientes pessoas
físicas poderão optar por participar ou não do programa "Agenda Car". Este
programa agendará as manutenções e revisões dos veículos e alertará os clientes
no momento próximo de fazê-las.
Sendo assim, o programa de incentivo à revisão e manutenção periódica
automotiva contribuirá para a prevenção de acidentes, além de oferecer mais
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economia ao proprietário do veiculo — pesquisas comprovam que reparos
preventivos custam mais barato que corretivos — e maior satisfação para os clientes
— o veiculo não apresenta problemas ao entrar na oficina e provavelmente também
não ao sair.

b) Comunicação

Para que o programa "Agenda Car" e o "Check-list" sejam conhecidos e
solicitados pelos clientes, é preciso divulgação. Para tanto, utilizar-se-ão o site da
Empresa, a rádio interna, folders informativos e broad side, este Ultimo, voltado
exclusivamente para os potenciais clientes pessoas jurídicas.

b.1) Site

No site da Bem Auto (www.bemauto.com.br ) serão divulgadas informações
sobre as revisões e manutenções programadas, a fim de conscientizar os usuários
de veículos da manutenção preventiva. Serb contida no site, também, uma enquête
para saber dos proprietários se ao fazerem reparos em seus veículos normalmente
são corretivos ou preventivos (ver Figura 2).
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Figura 2: Programa Agenda Car no site da empresa

Os clientes, também, encontrarão no site opções para enviarem seus
cadastros e o de seus veículos por e-mail, bem como, para programar suas revisões
pela internet (ver Figura 3).
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Figura 3: Cadastro de clientes no site da empresa
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Outra forma de comunicação mais rápida entre o cliente e a Empresa será
estabelecida através do MSN (atendimento bemautohotmail.com ), que, também,
será divulgado no site da Empresa. Essa nova forma de contato menos formal e
mais rápida que o e-mail beneficiará aqueles clientes que quiserem tirar suas
dúvidas, fazer orçamentos, programar revisões e obter respostas rápidas como em
um telefonema (ver Figura 4).
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Figura 4: Atendimento MSN no site da empresa

b.2) Rádio interna

Outras formas de comunicação se estabelecerão por meio da rádio interna da
Bem Auto e das mensagens ouvidas na espera telefônica. Ou seja, a mesma
gravação feita para a espera telefônica será transmitida no sistema de som interno
da Empresa no intervalo das músicas. Os conteúdos dessas mensagens serão, em
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geral, sobre os novos serviços de manutenção preventiva, revisão programada e
check-list.

b.3) Folder

Folder é um material informativo que, neste caso, conterá informações e

recomendações sobre os produtos e serviços da Empresa — principalmente, sobre o
"Check-list" e o programa "Agenda Car" — com o objetivo de torná-los mais
reconhecidos. Visto que, observaram-se vários casos em que os clientes
desconheciam a variedade de serviços oferecidos pela Empresa.
Com relação à distribuição do material, os folder's ficarão a disposição dos
clientes na própria loja e nos estabelecimentos com os quais a Bem Auto possui
parceria.

b.4) Broad side

Broad side trata-se de um material promocional sob a forma de prospecto

informativo impresso, a respeito de determinados produtos ou serviços. Neste
sentido, esse material divulgará, exclusivamente, aos potenciais clientes pessoas
jurídicas, os serviços e as vantagens do programa "Agenda Car", bem como,
informações sobre as instalações da Empresa, sua tecnologia, sua equipe de
profissionais, seus principais clientes e parceiros, com o objetivo de estabelecer
relacionamento duradouro com esses clientes, vendendo produtos e serviços dirigido
a esse público.
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c) Suporte

Cabe aqui destacar as bases que sustentarão o programa de revisão e
manutenção programada.

c.1) Banco de dados

Para que se possa realizar a programação de manutenção e revisão, faz-se
necessário complementar as informações sobre os clientes e veículos contidas,
atualmente, no banco de dados da Empresa. A seguir, tem-se a exposição das
fichas cadastrais de clientes e veículos, utilizadas pela Empresa, acompanhadas das
informações complementares propostas para a implementação do programa de
manutenção programada do veiculo — "Agenda Car".
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Cadastro Cliente

lPrincipa

Adicionais

Conjug6

Cobrança

Referência

Avalista

Comentário

CNPJ/CPF I

Nome I
Ender eco
Complemento
Bairro I

Cidade I-

Cep I .

Uf

Inscriçáo Estadual

ExpedicZo RG

RG I

Telefone I

I / /

Fax

Celular

Contato

E-Mail

Tipo Pessoa 1

Situaçâo

Ramo Atividade
Limite Crédito R$ 1

I
Limite Desconto I---

ia(s) Tolerância

Data Cadastro I /
[F5] Ilisterico Aberto [F6] Liquidado
[F12] Pesquisa CEP/Rua

Gravar

Fonte: Sistema de informação da empresa

Figura 5: Ficha de cadastro de clientes

4

Limpar

Sair

I
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rXJ.

Cadastro Cliente
Principal

Coniugá

I Adicionais

Data Nascimento

1/

I

Referencia J

Cobrança

Avalista

J Comentário

Naturalidade I
zi Estado Civil

Sexo
Nome Me

Nome Pai
Profissáo

Local Trabalho
Endereço

Bairro

Cidade I

Cep

Uf I

Fone

Fax I

2L.1

E -Mail
Renda Mensal

Tempo Serviço

Obs.

Zona

E

Cliente é Financiadora/Operadora Carr o

1F51 Histórico Aberto 116 1 Liquidado
(F12] Pesquisa CEP/Rua

Gravar

Limpar

Sair

Fonte: Sistema de informação da empresa

Figura 6: Continuação ficha de cadastro de clientes

As figuras 5 e 6, mostradas anteriormente, representam as fichas para
cadastro de clientes disponíveis no software da Empresa. Na Figura 5, todos os
campos apresentados são rigorosamente preenchidos pelos atendentes da Bem
Auto ao cadastrar um cliente. Diferente dos campos mostrados na Figura 6, os quais
são preenchidos apenas com as informações relativas à data de nascimento, ao
sexo, ao estado civil (esta é obrigatória pelo sistema), ao e-mail e ás observações a
respeito do cliente, as demais não são utilizadas pela Empresa e somente estão

disponíveis na ficha cadastral porque este sistema é padronizado e disponível
outros tipos de estabelecimentos.
Neste caso, mesmo com vários campos disponíveis para depositar
informações, fazem-se necessários outros que armazenem dados mais precisos de
cada cliente e, assim, a Empresa possa oferecer serviços mais personalizados a fim
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de constituir um relacionamento duradouro com os clientes. Os campos adicionais

são:
•

nome usual: campo para ser preenchido com o nome ou apelido que o cliente
usualmente gosta de ser chamado;

•

forma de contato preferida: com as opções telefone, fax ou e-mail, para que
os contatos sejam realizados como o cliente deseja e, desta forma, não se
sentir incomodado;

•

horário de contato preferido: com as opções manhã ou tarde, para que o
contato seja efetuado de acordo com a disponibilidade do cliente;

•

participa do programa "Agenda Car": com as opções sim ou não, para

identificar os clientes que querem ou não participar do programa, visto que a
participação é uma opção sua.

A Figura 7, a seguir, é a ficha para cadastro de veículos retirada do sistema
de informação da Bem Auto.
Cadastro Veiculo
Place I

■LI

Modelo I

Novo

Marca I
Combustível I
Descrig:go Motor

Cor I

Ano/Modelo I

E Tem Direc& Hidráulica
Tem Frei° ABS
Tem Ar Condicionado

E No Informado
Veiculo

Usado

Gravar I

C Novo

Limpar I

Sair

Fonte: Sistema de informação da empresa

Figura 7: Ficha de cadastro de veiculo

I

83

Na Figura 4, demonstrada anteriormente, todos os campos disponíveis são
completados ao se cadastrar um veiculo. Neste caso, para realizar a manutenção
programada são necessárias as informações adicionais expostas a seguir:

•

km e data: a partir dessa quilometragem e data é que o sistema irá calcular o
período da próxima manutenção;

•

km média/ dia: quilometragem média rodada por dia, esta informação,
também, é necessária para que o sistema calcule o período da próxima

manutenção ou revisão;
•

observação: informações adicionais do veiculo;

•

participa do programa "Agenda Car": com as opções sim ou não, para
identificar os veículos que participam do programa e, principalmente, os casos
de veículos que foram vendidos ou trocados pelos clientes;

•

itens revisados: são os produtos e serviços considerados principais após a

análise realizada no capitulo 6, incluindo, também, alguns itens que são mais
lembrados pelos clientes no momento da substituição e que, porém, levam a

análise de outros itens considerados importantes para a Empresa. Os
produtos e serviços a serem revisados representam em sua grande maioria
itens de segurança do veiculo. A seguir estão discriminados:

•

pastilha freio/ lona/ sapata dianteira;

•

lona/ sapata/ pastilha freio traseira;

•

rolamento roda;

•

troca óleo;

•

amortecedor;
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•

pivô suspensão;

•

correia dentada;

•

sistema arrefecimento;

•

terminal direção;

•

embreagem;

•

injeção.

Ao lado de cada item se apresentará um campo para ser preenchido com a
quilometragem ou período da provável substituição. Com base nessas
informações e nos históricos de vendas é que o sistema identificará quais os
itens a serem trocados e em qual período.

Portanto, essas informações complementares para as fichas cadastrais foram
elaboradas com o intuito de obter o máximo de elementos possíveis para realizar um
serviço personalizado a cada cliente e, assim, além de iniciar, manter um
relacionamento duradouro e vantajoso entre o cliente e Empresa.
Deste modo, com o banco de dados da Empresa completo será possível
programar as revisões, pois, ter-se-5o as informações necessárias para oferecer
esta atividade gratuita aos clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Contudo,
será mantida a preferência, mencionada no inicio deste capitulo, sobre os clientes
pessoas jurídicas
De acordo com Churchill e Peter (2000, p. 45) "os desenvolvimentos
tecnológicos proporcionam oportunidades importantes para melhorar

o valor

oferecido aos clientes". Neste contexto, a tecnologia da informação auxiliará a Bem
Auto no processo de relacionamento com seus clientes, possibilitando combinar
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informações do cadastro de clientes e de veículos com o histórico de serviços
realizados, e assim, oferecer-lhes maior comodidade ao gerenciar seu(s) veiculo(s) —
"Agenda Car" —, oferecendo, além disso, vantagens exclusivas aos clientes que
estão sempre junto à Empresa.
Por meio desse confronto de dados, armazenados no sistema de informação
da Empresa, a equipe de profissionais da Bem Auto irá elaborar um diagnóstico de
manutenção preventiva do veiculo e informá-lo ao proprietário, desta forma, o cliente
saberá o que tem de ser reparado nos próximos meses, estimulando, assim, o prévio
agendamento do retorno à oficina.

c.2) Recepcionista

Para dar suporte à implementação do programa e oferecer um atendimento
personalizado aos clientes, iniciando um relacionamento de amizade e confiança, é
necessário um profissional exclusivo para esta atividade. De acordo com a Direção
da Bem Auto, as características essenciais que um recepcionista deve ter são:
simpatia, facilidade de comunicação, acessibilidade, agilidade e boa aparência.
Com base nessas características, verificou-se que a Empresa já conta com os
serviços de um profissional com este perfil, na atividade de pós-venda. Neste caso,
como o pós-venda é realizado aproximadamente duas vezes por semana e somente
no período da tarde, este funcionário fica a maior parte do seu tempo de serviço
auxiliando na execução de outras atividades.
Sendo assim, como forma de aproveitar ao máximo suas habilidades com o
público, este profissional, ficará, além da atividade de pós-venda, responsável,
também, pela recepção dos clientes, direcionando-os para os diversos setores da
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Empresa, onde serão atendidos por outros profissionais. Todavia, com isso, a
Empresa ficará sem um funcionário para auxiliar em outras tarefas, neste caso, será
necessária uma nova contratação para esta vaga.
Dentre outras tarefas a serem realizadas pelo recepcionista, destacam-se o
preenchimento de cadastros e o oferecimento dos serviços prestados pelo programa
"Agenda Car".

d) Avaliação e controle

A avaliação e o controle do programa "Agenda Car", assim como dos serviços
realizados pela Empresa serão efetuados por meio do pós-venda. Assim, será
possível que a Bem Auto reconheça seus pontos falhos e os melhore para estar
sempre atendendo as expectativas de seus clientes.

d.1) Pós-venda

O pós-venda é um serviço realizado, atualmente, pela Empresa, porém,
representa-se pouco eficaz. Ou seja, atende a um pequeno número de clientes,
somente os que realizam serviços maiores e mais caros, além disso, não é possível
avaliar, no geral, o grau de satisfação e as reclamações mais freqüentes dos
clientes. Essa impossibilidade é conseqüência da situação na qual as informações
obtidas com os telefonemas de pós-venda, tanto de reclamações quanto de elogios,
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não serem freqüentemente divulgadas pelo responsável, e, do mesmo modo, por
não possuírem suas informações armazenadas, tabuladas e analisadas.
A proposta aqui, então, é a realização do pós-venda para a totalidade dos
clientes, como forma de garantir um serviço de qualidade para todos, e, também, o
lançamento de informações relativas à satisfação e As reclamações dos clientes
quanto aos serviços prestados no banco de dados informatizado da Empresa para
posterior contagem e análise dos resultados. Desta forma, o feedback dos clientes
permitirá que a Empresa aproveite essas informações valiosas para desenvolver a
melhoria continuada nos serviços oferecidos e na fidelização dos clientes.
A seguir expõem-se as informações necessárias para o desempenho da
atividade de pós-venda no sistema de informação da Empresa:

•

data e hora: informações sobre o dia e o horário em que o pós-venda foi
realizado;

•

funcionário: nome do funcionário que realizou o pós-venda;

•

contato: nome da pessoa quem se contatou por telefone e forneceu as
informações solicitadas;

•

nível de satisfação geral em relação aos serviços prestados: com as opções
satisfeito e insatisfeito;

•

reclamações efetuadas: informação preenchida nos casos de insatisfação dos
clientes assinalando as opções a seguir:

•

dificuldades de acesso e estacionamento;

•

atendimento deficiente;

•

falta de informações sobre o serviço;
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•

prazo não cumprido;

•

orçamento não cumprido;

•

demora na liberação veiculo;

•

danos ao veiculo;

•

defeito não solucionado;

•

outras.

As informações retiradas do sistema sobre o nível de satisfação dos clientes
serão quantitativas, devido à facilidade de tabulação, com análise

e

acompanhamento dos resultados. A cada cliente insatisfeito será dada a assistência
necessária para modificar sua impressão negativa sobre a Empresa. Como
mencionado no referencial teórico deste estudo, é mais barato reconquistar um
cliente insatisfeito que conquistar um novo cliente para a Empresa, isso, portanto,
explica a importância da realização do pós-venda.

7.2 Cronograma de implementação, custos e resultados

Pretende-se aqui apresentar o cronograma de implementação das ações de
relacionamento propostas anteriormente, bem como, os seus custos de
implementação e os resultados financeiros a serem obtidos pela empresa.
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a) Cronograma de implementação

Apresenta-se, ao final deste tópico, a Tabela 21 expondo o cronograma de
implementação das ações de relacionamento propostas. Este cronograma foi
planejado de acordo com o tempo de definição e aprimoramento do banco de dados
informatizado da Empresa, informado pelo programador do sistema. Esta etapa é
considerada a mais importante para a implementação das propostas e, deste modo,
serviu de base para determinar o período de execução das outras atividades.
Com as datas de definição do banco de dados — para o programa "Agenda
Car" e Pós-venda — alocaram-se as demais etapas de forma que a implementação
das propostas fosse gradativa, para que o desenvolvimento de relacionamentos
duradouros com os clientes fosse absorvido

e consolidado pela cultura da

Organização.
Na Tabela 21, o cronograma foi definido para um período de seis meses (de
junho a novembro) com as nove etapas de atividades subdivididas em meses com
quatro semanas.
É importante salientar que o cronograma é um planejamento do momento
aproximado em que as ações serão desempenhadas e, deste modo, poderá sofrer
alterações quando implementado, ou mesmo antes da sua implementação, caso
sejam necessárias.
Portanto, mesmo o cronograma podendo ser alterado é imprescindível sua
execução para que a Bem Auto e sua equipe se organizem no desempenho de cada
uma das etapas prescritas.
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Tabela 21: Cronograma de implementação das proposições realizadas
Junho

Etapas
.

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro

1234 1234 1234 1234 1234 1234

Informações disponibilizadas

no site
2.

.

4.

.

.

.

8.

.

Inicio das atividades do
recepcionista / contratação e
treinamento do funcionário
auxiliar

.,..

Preparação e impressão da
versão final do "Check-list"
Informações rádio interna e
espera telefônica
(mensagens faladas)
Implementação do banco de
dados do programa "Agenda
Car"
Preparação e impressão do
Broad side (direcionado para
os clientes pessoas
jurídicas)
Preparação, impressão e
distribuição dos Folders
informativos
Distribuição do Broad side
para os potenciais clientes
(pessoa jurídica)

.t

11lll"

Implementação do banco de

dados Pós-venda
. I atiana santos maio,

b) Custos e resultados

Este tópico visa apresentar os custos e os resultados financeiros a serem
obtidos com a implementação das ações de relacionamento.
Em relação aos custos, em seguida na Tabela 22, têm-se relacionados os
custos iniciais de implementação das ações propostas. Os custos discriminados
foram projetados para os seis primeiros meses, de acordo com

o cronograma
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mostrado no tópico anterior. A cotação dos valores a serem investidos foi obtida
através de orçamentos com os prováveis fornecedores, com exceção do salário do
funcionário a ser contratado que foi estabelecido pela Empresa.

Tabela 22: Tabela de investimento de implementação
INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO (seis primeiros meses)

Modificações software (Agenda Car)
Modificações software (Pós-venda)
Salário funcionário auxiliar
Atualização site
Mensagem espera telefônica e rádio interna
Folder informativo
Despesa captação novos clientes - Programa "Agenda Car"
Impressão "Check-list"
Criação Broad side e Folder
Broad side para potenciais clientes
Total

Fonte: Tatiana Santos (maio, 2005)

R$ 800,00
R$ 400,00
R$ 3.000,00
R$ 460,00
R$ 120,00
R$ 600,00
R$ 420,00
R$ 100,00
R$ 500,00
R$ 1.400,00
R$ 7.800,00

Na "despesa com captação de novos clientes", relacionada na Tabela 22,
consideraram-se gastos com: (a) gasolina para o transporte nas visitas, (b) honorário
disponível para as visitas, de dezesseis horas mensais, (c) telefonemas de
agendamento de visitas e outros contatos, e (d) impressão de materiais para
cadastro e outros. Foi estabelecido que serão realizadas quatro visitas mensais aos
potenciais clientes do programa "Agenda car",
No que se refere aos resultados obtidos com a implementação das ações de
marketing de relacionamento, será mostrado, na Tabela 25 ao final desta seção, a
projeção dos resultados até o final de 2007. Deste modo, primeiramente, apresentarse-ão as premissas empregadas para realizar as projeções financeiras, em relação
às vendas, aos custos e ás despesas operacionais.

92

Vendas:

Para a projeção das vendas do período de 2005 a 2007, considerou-se urn
aumento anual de 15% baseado nas vendas do ano de 2004. Esse aumento de 15%
nas vendas determinou-se a partir do crescimento de 30% nas vendas de 2004 em
relação a 2003, em conseqüência da inclusão, neste período, de novas atividades
na rotina da Empresa.
Seguindo essa mesma projeção, espera-se, com a implementação das ações
propostas, obter em 2006 e 2007 um crescimento maior ou igual ao de 2004 (30%).
Porém, em 2005, período de implementação das atividades — "Agenda Car" e
"Check-list" — e de consolidação do Marketing de Relacionamento, acredita-se
conseguir apenas a metade desse crescimento (15%), tendo em vista, ao mesmo
tempo, o comportamento das vendas dos três primeiros meses deste ano.
Sendo assim, para projetar as vendas dos anos de 2006 e 2007 considerouse o retorno financeiro advindo da conquista de novos clientes pessoas jurídicas
para os serviços do programa "Agenda Car". A Bem Auto espera, em 2005 (de
outubro a dezembro), conquistar seis novos clientes e em 2006, mais vinte e quatro
novos clientes, totalizando trinta clientes conquistados ao longo desse período.
Para concretizar essa expectativa, estabeleceu-se que, no período de outubro
a dezembro de 2005 e em 2006, sejam realizadas quatro visitas por mês (uma a
cada semana) a cada potencial cliente, e, destes, a metade (dois) se tornassem
clientes da Empresa. Neste caso, para o cálculo da demanda, determinou-se uma
frota média de sete veículos por clientes, e que esses veículos rodassem,
aproximadamente, dois mil quilômetros por mês e, também, considerou-se que os
veículos estivessem todos com a manutenção em dia.
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Na Tabela 23, a seguir, mostra-se o valor aproximado a ser despendido para
fazer uma revisão completa em um veiculo nacional de passeio e o período de
realizar as revisões considerando-se que o veiculo percorra, aproximadamente, dois
quilômetros por mês.

Tabela 23: Valor aproximado de revisão por veiculo
VALOR APROXIMADO REVISÃO (por veiculo)
Itens Revisados
Km
Valor
Freio Dianteiro
Freio Traseiro
Rolamento Roda
Troca Óleo com Filtros
Amortecedores
Pivô Suspensão
Sistema Arrefecimento
Embreagem
Injeção

20.000
40.000
40.000
5.000
40.000
10.000
40.000
30.000

Total

R$ 150,00
R$ 120,00
R$ 60,00
R$ 80,00
R$ 300,00
R$ 150,00
R$ 60,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 1.620,00

Período (mês)
10
20
20
2,5
20
5
6
20
15
13

Média

Fonte: Tatiana Santos (maio, 2005)

Para simplificar os cálculos, fez-se a média dos períodos de manutenção que
é de aproximadamente um ano (treze meses, na Tabela 23), gastando, em média,
R$ 1.620,00 por veiculo.
Portanto, dos clientes captados em 2005 as receitas serão demonstradas
somente no exercício de 2006, assim como, dos clientes conquistados em 2006 as
receitas serão demonstradas na DRE de 2007.
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Custos e despesas operacionais:

Para a projeção dos custos e despesas operacionais do período de maio de
2005 a dezembro de 2007, estabeleceram-se os percentuais históricos de 2003 e
2004. Contudo, no ano de 2005, acresceu-se, nas despesas de vendas, o custo
investimento de implementação do programa.

Na Tabela 24, tem-se a demonstração do resultado do exercício dos anos de
2003 e 2004. Observa-se, na mesma tabela, o crescimento de 30% (de R$ 676.723

para R$ 882.956) nas vendas de um ano para outro e, ainda, a proximidade dos
percentuais, situado ao lado dos valores, de custo e despesas de cada ano em
relação ás receitas.

Deste modo, para o cálculo dos custos e despesas, nas projeções de 2005 a
2007 (ver Tabela 25), foi feita a média aritmética dos respectivos percentuais dos

anos de 2003 e 2004.

Tabela 24: Demonstração de resultado do exercício
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL DO EXERCiC10 17
2003

2004
%
100,00
38,62
61,38

R$

cyo

Receita de Vendas
- Custo dos Produtos Vendidos
= Lucro Operacional Bruto

R$
676.723
(261.350)
415.373

882.956
(309.128)
573.828

100,00
35,01
64,99

- Despesas Operacionais
Despesas de Vendas
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Gerais

(317.645)
(6.690)
(283.120)
(2.943)
(24.892)

46,94
0,99
41,84
0,43
3,68

(391.811)
(8.144)
(373.454)
(4.433)
(5.780)

44,37
0,00
42,30
0,50
0,65

97.728

14.44

182,017

2_0_6_1

= Lucro Liquido Disponível
Fonte: Dados da empresa (abril, 2005)

17

As cifras foram arredondadas para facilitar a análise.
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Na Tabela 25, tem-se a demonstração de resultado do exercício, projetada
para os meses de maio a dezembro de 2005 e para os anos de 2006 e 2007.

Tabela 25: Demonstração de resultado do exercício projetada
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANUAL PROJETADA"
2005"

R$
Receita de Vendas
- Custo dos Produtos Vendidos
= Lucro Operacional Bruto
- Despesas Operacionais
Despesas de Vendas
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Gerais

= Lucro Liquido Disponível

Vo
100,00

2006

R$

2007

R$

oh)

1.040.563
(389.750) (37,46)
650.813
62,54

1.251.894

'Yo
100,00

1.670.355

100,00

(466.331)
785.564

(37,25)
62,75

(622.207)
1.048.148

(37,25)
62,75

(478.362)
(17.199)
(436.729)
(5.814)
(18.621)

(45,92)
(1,65)
(41,97)
(0,56)
(1,79)

(564.354)
(8.012)
(525.796)
(6.635)
(23.911)

(45,08)
(0,64)
(42,00)
(0,53)
(1,91)

(752.996)
(10.690)
(701.549)
(8.853)
(31.904)

(45,08)
(0,64)
(42,00)
(0,53)
(1,91)

172.450

16_,5/

aztao

17_61

295.152

17,67

Fonte: Tatiana Santos (maio, 2005)

Verifica-se, na Tabela 25, que em 2006 as vendas cresceram 20% (de R$
1.040.563 para R$ 1.251.894) em relação a 2005 e, em 2007 cresceram 33% (de R$
1.251.894 para R$ 1.670.355) em relação a 2006. Com isso, pode-se concluir que o
objetivo da organização em aumentar suas vendas e obter um crescimento igual ou
superior ao obtido em 2004 será alcançado em 2007.
Fazendo o calculo do prazo de retorno do investimento, tem-se:

Prazo de Retorno = Investimento Inicial Total = 7.800,00 = 0,42
Lucro Liquido Mensal
18.434,00

Resultado: o prazo de retorno do investimento é menos da metade de um
mês, sendo assim, no primeiro mês, após sua implementação, ou seja, em janeiro
de 2006, a Empresa já reembolsou o capital investido.
1

' As cifras foram arredondadas para facilitar a análise.
Até o mês de abril os resultados são reais, de maio a dezembro os resultados são projetados.
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo, apresentam-se as conclusões e recomendações, resultados
da investigação do presente trabalho, procurando auxiliar a organização objeto de
estudo a analisar as bases tecnológicas disponíveis e estabelecer políticas de
relacionamento para serem implementadas, pois o fato da organização estar inserida
em um ambiente competitivo onde grande parte dos seus concorrentes esta, de
certa forma, ou preocupando-se em realizar, ou já realizando trabalhos de Marketing
de Relacionamento para fidelizar seus clientes, justificam a importância deste
estudo.

8.1 Conclusões

Pretende-se neste momento do trabalho apresentar uma síntese dos pontos
mais relevantes do estudo realizado, com vistas a facilitar a leitura e o entendimento
para a aplicabilidade do estudo desenvolvido.
Para o alcance do objetivo geral, foram definidos cinco objetivos específicos.
0 primeiro objetivo: Identificar os clientes da empresa quanto à freqüência e
ao valor gasto em serviços e produtos.

Este foi o resultado obtido no item 5.2 — Análise de consumo e freqüência de
clientes, no qual, analisou-se a classificação de clientes por estrelas (uma, duas e
três) utilizada internamente pela empresa. Com a análise, verificou-se que, dos
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clientes que possuem estrelas, 73% representam pessoas físicas e 27% são
pessoas jurídicas. No entanto, observou-se que os clientes que possuem maior
freqüência, mesmo sendo um grupo pouco representativo em relação à quantidade
total de clientes cadastrados, são os clientes pessoas jurídicas, representando 73%
da freqüência de consumo da Bem Auto.
No que se refere ao valor gasto em serviços e produtos da Empresa,
obtiveram-se resultados opostos ao anterior, porém muito próximos. Ou seja, os
clientes pessoas jurídicas alcançaram uma representatividade de 42% sobre o total
de vendas da Empresa e o clientes pessoas físicas representaram 58% das vendas.
Sendo assim, concluiu-se que os clientes pessoas jurídicas, mesmo
significando menores quantidades, possuem expressiva representatividade tanto em
relação à freqüência quanto ao valor gasto.
O segundo objetivo: Definir e ordenar os serviços e os produtos prioritários
para a empresa quanto ao giro e lucro.

Este foi o resultado obtido no item 6.2 — Desempenho de produtos e serviços
prioritários,

no qual, verificou-se que esses produtos e serviços prioritários

representam, em média, 40% do faturamento da Empresa.
Essas atividades foram priorizadas devido a fatores, tais como segurança do
veiculo, disponibilidade de produtos e fornecedores,

baixo investimento em

estoques, maior agregação de valor, volume de vendas e lucratividade.
No item 6.2, mostrou-se, também, uma tabela resumo enfatizando o giro e
lucro desses produtos e serviços prioritários. Sendo assim, observou-se que as
atividades que possuem maior giro, conseqüentemente obtém menor lucro e ao
contrário. Dentre as principais atividades, destacam-se as de freio, alinhamento e
balanceamento de rodas.
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0 terceiro objetivo: Rever a estrutura de serviços e de produtos usada pela
empresa atualmente.

Com este objetivo, procurou-se analisar as categorias de produtos e serviços
utilizadas pela Bem Auto com o intuito de incentivar as vendas das atividades mais
rentáveis para a empresa. Através deste objetivo, foram estabelecidos os produtos
principais para fazer o "Check-list" e o programa "Agenda Car", mostrado no item 7.1
— Atividades de suporte de Marketing de Relacionamento.
0 quarto objetivo: Desenhar os processos de relacionamento a serem
implementados pela empresa segundo as categorias de clientes por rentabilidade
oferecida.

Este foi o resultado conseguido no capitulo 7 — Proposição de ações de
Marketing de Relacionamento, no qual, foram expostas as atividades a serem
implementadas pela Empresa, focadas nos clientes pessoas jurídicas, com a
finalidade de aumentar sua representatividade. Visto que, de acordo com as análises
realizadas neste capitulo, é mais provável manter relacionamentos duradouros com
os clientes pessoas jurídicas.
Sendo assim, as ações foram elaboradas de forma que respondessem a
essas demandas e agregassem valor ao serviço prestado. Sintetizando as etapas do
processo, tem-se que, em geral, o recepcionista ao receber o cliente pela primeira
vez faz um cadastro seu e do seu veiculo no programa que registrará todos os
serviços realizados. Por meio desse histórico será elaborado o diagnóstico de
manutenção preventiva e informado ao proprietário antecipadamente o período em
que o reparo deve ser realizado, ao mesmo tempo que estimula
agendamento do retorno à oficina.

o prévio
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Concluiu-se, com as proposições de alterações no banco de dados do
sistema informatizado da Empresa, realizadas ainda neste capitulo, que a base de
um programa de relacionamento está no acúmulo de informações pertinentes ao
negócio (que influem nos hábitos de consumo dos serviços e produtos) a respeito de
cada cliente, o que permite agrupá-los segundo necessidades comuns e estabelecer
uma comunicação dirigida, personalizada, de acordo com esses interesses.

0

quinto objetivo:

Projetar resultados conforme

o

processo de

relacionamento definido para ser implementado.

Este foi o resultado alcançado no item 7.2 — Cronograma de implementação,
custos e resultados. Neste item, projetaram-se os resultados financeiros até 2007 e
verificou-se, ao final do período, um crescimento nas vendas de, aproximadamente,
60%. Fazendo o cálculo do prazo de retorno, observou-se que em menos de um
mês se obterá o retorno do capital investido, ou seja, em janeiro de 2006.
Com está última análise ficou evidente a importância de se estabelecer
relacionamentos com os clientes, pois a retenção de clientes é a base de
sustentação financeira das empresas prestadoras de serviços em longo prazo. Deste
modo, a implementação das ações de Marketing de Relacionamento propostas é o
caminho para atingir os objetivos de aumento dos resultados comerciais

e

financeiros da Empresa.
Sendo assim, o objetivo geral consistiu-se em analisar a base tecnológica
disponível e estabelecer políticas de relacionamento que podem ser implementadas
pela Bem Auto Soluções Automotivas para a melhoria dos seus resultados
comerciais e financeiros. No cumprimento deste objetivo, constatou-se que a Bem

Auto não realiza, de forma ampla e consolidada um marketing de relacionamento, ou
seja, mesmo possuindo um banco de dados a empresa não gerencia as informações
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para enviar comunicações individualizadas e/ou ofertas personalizadas aos seus
clientes.
Além disso, identificou-se na organização que o perfil tecnológico disponível é
subutilizado e ineficiente para a prática do Marketing de Relacionamento. Deste
modo, procurou-se mostrar nas propostas (item 7.1) a principal base de sustentação
do programa de relacionamento, o banco de dados do sistema informatizado da
Empresa. Ainda na discussão das propostas, fez-se sugestões para adaptá-lo e,
assim, gerar uma estrutura para a eficácia do Marketing de Relacionamento.
A presente pesquisa não tem como objetivo ser determinante nos resultados
nem tampouco esgotar o assunto abordado, visa incentivar novas pesquisas
abordando o tema aqui estudado.

8.2 Recomendações

Para trabalhos futuros na organização e na área de Marketing de
Relacionamento, faz-se as seguintes recomendações:

•

Avaliação constante dos clientes quando às quantidades de estrelas que
possuem, pois esta não se encerra com a implementação das ações
propostas por este trabalho na organização;

•

Monitoramento de novas Tecnologias de Informação que possam contribuir
para a melhoria da atuação da Bem Auto Soluções Automotivas junto aos
seus clientes;

•

Realização de propostas para que a empresa estabeleça uma estrutura que a
permita utilizar, de forma racional, os dados já disponíveis:
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•

Realizar pesquisa de marketing para conhecer as necessidades e desejos
dos clientes, bem como descobrir o que eles esperam da Bem Auto para
manterem-se fiéis por muito mais tempo.

Pode-se constatar, finalmente, que o presente trabalho irá dar inicio a uma
mudança na organização estudada, a partir da qual, novos estudos surgirão e
possibilitarão a adequação de novas estratégias de marketing.
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