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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar a percepção dos clientes de uma 
prestadora de serviço do segmento de mecânica automotiva no município de 
Fraiburgo - SC. Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos os 
seguintes objetivos específicos: (1) Caracterização da empresa; (2) Perfil dos 
Respondentes; (3) Levantar e analisar a percepção dos clientes acerca dos serviços 
prestados; (4) Propor melhorias a partir dos resultados. A metodologia usada foi 
pesquisa exploratória, descritiva, levantamento (survey) e estudo de caso, sendo 
analisados dados primários. A amostragem foi por conveniência do pesquisador, 
totalizando 102 (cento e dois) respondentes e através de questionário, sendo essas 
perguntas fechadas, tornando-se uma pesquisa quantitativa. O estudo foi 
identificado sendo uma empresa familiar, atuante no mercado há 15 (quinze) anos 
no segmento de prestadora de serviço no ramo de mecânica automotiva, e como 
resultados deste período as percepções dos clientes entendem-se como sendo 
positivas, analisou-se que grande maioria foi do gênero masculino, com idade entre 
29 (vinte e nove) a 48 (quarente e oito) anos, com renda média alta e com veículos 
menores que 8 (oito) anos de fabricação. Em relação a qualidade do atendimento do 
setor administrativo, do setor operacional, bem como a qualidade do serviço, prazos 
e formas de pagamento, valor do serviço prestado, localização e estrutura foram 
elencados como satisfatórios para os clientes. Apurou-se a demanda de inclusão de 
novos serviços referente a da parte da prestação de serviço quanto da parte 
administrativa. Conclui-se a partir dos resultados a importância da implantação de 
um banco de dados para que a empresa disponibilize de informações para o pré 
agendamento e o pós serviço, a adequação da estrutura para dispor de inclusão de 
novos serviços e um ambiente neutro de espera com entradas secundárias. Deve 
ser mensurado a importância de medir a satisfação do cliente para que a empresa 
tenha a oportunidade de melhorar e buscar o diferencial. 
 
Palavras-chave: Mecânica, Percepção, Cliente, Serviços. 

 



 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the clients’ perceptions of company that provides 
automotive mechanic service located in Fraiburgo – SC. In order to the development 
of the general purpose, it war proposed specific objectives, which were: (1) 
Characteristics of the company; (2) Respondents’ profile (3) Raise and analyze 
client’s perceptions about the services provided; (4) Propose improvement from the 
results. The methodology used was exploratory, descriptive, survey and case report, 
and primary data analyzation. The sample was for convenience of the researcher, 
totaling 102 (one hundred and two) respondents through questionnaire, the questions 
made the research quantitative. The study was identified as a family business, 
operating in the market for 15 (fifteen) years in the automotive mechanic service 
segment, and as a result of this period, clients’ perceptions are understood to be 
positive, it was analyzed that most of them were male, aged between 29 (twenty-
nine) and 48 (forty-eight) years old, with upper middle income and with vehicles less 
than 8 (eight) years old. Regarding to the administrative sector quality of service, the 
operating sector, as well as the quality of service, terms and payment methods, value 
of service provided, location and structure were listed as satisfactory to customers. 
The demand for inclusion of new services related to the part of the service provision 
as well as the administrative part was verified. It is concluded from the results the 
importance of the implementation of a database for the company to provide 
information for pre-scheduling and post-service, the adjustment of the structure to 
include new services and a reception with secondary entries. The importance of 
measuring customer satisfaction should be considering so that the company has the 
opportunity to improve and find the differential for the company. 
 
Key words: Mechanic, Perception, Clients, Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa realizada nesse trabalho de conclusão de curso. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

“Administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos 

membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar 

os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente” (SOBRAL; ALKETA, 

2008, p. 5). 

A função da administração de marketing vem para estreitar o relacionamento 

entre a empresa e o cliente, sendo ele cliente atual ou novo cliente. Kotler (1994, p. 

30) define que “Administração de marketing é o processo de planejamento e 

execução da concepção, preço, promoção e distribuição de bens, serviços e ideias 

para criar trocas com grupos alvo que satisfaçam os consumidores e os objetivos 

organizacionais”. 

É necessário que as empresas valorizem seus clientes, satisfazendo suas 

necessidades. E, para uma empresa ter um destaque competitivo significativo em 

relação aos concorrentes, é necessário que ela adote estratégias, ações e técnicas, 

para, dessa forma, alcançar uma excelência em seus serviços (ZAMBERLAN; 

CARATI, 2010). 

Portanto, se faz necessário que as organizações percebam as expectativas dos 

clientes bem como mudanças, para o crescimento, retenção e conquistas de novos 

clientes (KOTLER, 1994). 

Sendo assim, o tema deste estudo é identificar a percepção dos clientes acerca 

da prestação de serviço de uma empresa no segmento de mecânica no Município de 

Fraiburgo, no meio oeste catarinense. 
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1.2 PROBLEMA 

A preocupação com a satisfação do cliente e a qualidade dos produtos e 

serviços prestados são importantes para que as empresas desempenhem suas 

funções e obtenham crescimento no mercado. Considerando a constante mudança, 

a evolução tecnológica, a concorrência e os novos entrantes, é preciso entender o 

cliente e se posicionar para o crescimento da organização, a retenção e conquistas 

de novos clientes (KOTLER, 2007). 

É preciso saber cobrar e focar nos fatores que garantem a permanência no 

mercado, identificar oportunidades, desenvolver serviços adequados e vendê-los, 

procurando sempre satisfazer às necessidades dos clientes, e assim gerando o 

marketing boca a boca (MINARELLI, 2009). 

Manter um bom relacionamento com o cliente, entender suas necessidades e 

oferecer produto ou serviço diferenciado é primordial para o crescimento da 

organização (KOTLER, 2007). Sendo assim, busca-se, na empresa em estudo, 

compreender a percepções dos clientes acerca dos serviços prestados, fortalecendo 

assim os pilares da organização e diante dos resultados avaliar os pontos 

importantes para o desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Tendo em vista o exposto, a problematização central desta pesquisa é: Quais 

as percepções dos clientes de uma prestadora de serviço no segmento de mecânica 

sobre os serviços prestados pela empresa? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente é necessário o gestor conhecer qual a percepção dos clientes em 

relação ao atendimento, estrutura, localização, preços e prazos praticados, a 

qualidade e os serviços oferecidos. Assim, o presente trabalho procura demonstrar 

as percepções dos clientes, sobre os serviços prestados por uma oficina mecânica. 

“Uma análise da natureza de serviços começa com a percepção de que um 

serviço consiste de um pacote de benefícios implícitos e explícitos, executado dentro 

de instalações de suporte e utilizando-se de bens facilitadores” (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2000, p. 42). 

A única maneira de alcançar a satisfação do cliente em seu negócio é querer 

alcançá-la, começa pela vontade de saber a verdade sobre quanto bem você está 
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tratando seus clientes; depois você tem que tomar as medidas adequadas a respeito 

das informações que obtiver (CALDWELL; TASCA, 1997). 

Não adianta vender uma única vez, e sim, vender sempre, voltar para verificar 

a satisfação do cliente e os resultados do serviço prestado. Pessoas que se 

consideram bem atendidas podem voltar a comprar ou indicar outros compradores 

potenciais, gerando clientela (MINARELLI, 2009). 

Para que a empresa tenha permanência no mercado, faz-se necessário o 

mapeamento de percepções dos clientes, sendo eles a principal fonte de renda e 

lucro da empresa. Sendo assim, é preciso buscar sempre inovar e satisfazer as suas 

necessidades. (KOTLER, 2007). 

Diante do exposto, o trabalho torna-se viável para a empresa, pois 

possibilitará através das informações e resultados obtidos pelo estudo identificar e 

analisar o que está sendo oferecido por ela atualmente, quais as demandas mais 

emergentes citadas por seus clientes e diante disso, abre a possibilidade de 

visualizar quais aspectos precisam ser melhorados, visando o crescimento de sua 

empresa no mercado. 

Considerando a nível social, o trabalho contribui de maneira responsável 

perante a população, que confia seus bens à empresa, buscando sempre o bom 

atendimento, satisfação, solução e custo benefício agregado. 

Ademais, o presente estudo se faz necessário à medida que possibilita 

enquanto campo científico, relacionar as teorias já existentes estudadas em sala de 

aula com a prática através do contato e vivência na empresa. Assim, abre um leque 

de novas possibilidades de estudos futuros, buscando as possíveis falhas e 

contribuições no direcionamento de soluções. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Identificar as percepções dos clientes sobre os serviços realizados por uma 

prestadora de serviços no segmento de mecânica automotiva. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

· Caracterizar a empresa; 

· Identificar o perfil do respondente; 

· Levantar e analisar as percepções dos clientes acerca dos serviços 

prestados; 

· Propor melhorias a partir dos resultados da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

 Administração é o trabalho com e por intermédio de outras pessoas para 

alcançar resultados em prol da organização, bem como de seus membros” 

(MONTANA; CHARNOV, 2010; LACOMBE, 2011). 

As habilidades e as competências mais importantes são as técnicas humanas 

e conceituais, são elas que permitem aos gerentes ajudar outros a se tornar mais 

eficientes e produtivos em seu trabalho. Embora essas habilidades sejam essenciais 

aos gerentes, sua importância relativa tende a variar conforme o nível de 

responsabilidade gerencial (MONTANA; CHARNOV, 2010). 

Para Lacombe (2008), a administração em sua conceituação tradicional, é 

como um conjunto de princípios e normas que tem por objetivo planejar, organizar, 

dirigir, coordenar e controlar os esforços de um grupo de indivíduos, que se 

associam para um resultado comum. 

“Administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos 

membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar 

os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente” (SOBRAL; ALKETA 

2008, p. 5). 

Sobral e Alketa (2008) define eficiência como a capacidade de realizações 

das atividades da organização, minimizando a utilização dos seus recursos, ou seja, 

a capacidade de desempenhar corretamente suas tarefas. E a eficácia sendo como 

a capacidade de realizar atividades da organização de modo a alcançar os objetivos 

estabelecidos. Ela implica em escolher os objetivos certos e conseguir atingi-los e 

sua principal preocupação é com os fins. 

“A Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os 

esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros 

recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos” (STONER; 

FREEMAN, 1991, p. 5). 

Para Stoner e Freeman (1991), a administração é definida sendo um 

processo sistemático, onde os administradores independentes de suas habilidades 

particulares, se inter-relacionam para alcançar os objetivos.  
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Objetivos e recursos são as palavras chaves na definição de administração e 

de organização, essas por sua vez estão por toda a parte. Os objetivos de forma 

geral, se traduzem no fornecimento de produtos e serviços para algum tipo de 

cliente, usuário ou mercado e os recursos são as pessoas, que em essência se 

utilizam de recursos materiais, como espaço, instalações, máquinas, móveis e 

equipamentos, e recursos intangíveis como tempo e conhecimento (MAXIMIANO, 

2011). 

Administração é um sistema estruturado e intuitivo que consolida um 
conjunto de princípios, normas e funções para alavancar, harmoniosamente, 
o processo de planejamento de situações futuras desejadas e seu posterior 
controle de eficiência e produtividade, bem como a organização e a direção 
dos recursos empresariais para os resultados esperados, com a 
minimização de conflitos interpessoais (REBOUÇAS, 2013, p. 4). 

“Administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e 

eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas 

organizacionais” (SILVA, 2001, p. 6). 

“Administração Mercadológica é o setor da administração de empresa que 

trata dos problemas de mercadização1” (ARANTES et al. 1978, p. 16).  

“Inteligência mercadológica é a capacidade de perceber oportunidades, 

prover soluções, acompanhar a evolução da demanda, ter sua marca distintiva e 

uma reputação, fazer-se conhecido e lembrado, saber vender ideias e serviços” 

(MINARELLI, 2014, p.15). 

“Inteligência empresarial é o conjunto de processos analíticos que 

transformam dados e informações em conhecimentos estratégicos relevantes, 

precisos e úteis na compreensão do ambiente competitivo de uma empresa” 

(SCHUBERT, 1989, p. 3, grifos do autor). 

A inteligência de marketing é a coleta e a análise sistemáticas de 
informações publicamente disponíveis sobre concorrentes e 
desenvolvimento no mercado. Seu objetivo consiste em melhorar a tomada 
de decisões estratégicas, avaliar e acompanhar ações dos concorrentes e 
prever as oportunidades e ameaças (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 86). 

A administração mercadológica é, antes de tudo, a administração aplicada a 

uma área específica e para que o administrador se desobrigue de algumas tarefas 

 
1 É a execução das atividades de negócios que encaminham o fluxo de mercadorias e serviços, do 
produtor aos consumidores finais, industriais e comerciais (ARANTES et al., 1978, p.16). 
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que lhe cabe é necessário que exerça diversas funções tais como planejamento, 

organização e controle (ARANTES et al., 1978).  

2.1.1 Administração de Marketing 

“Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, 

promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, organizações e eventos para 

criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais” (LAS 

CASAS, 2013, p. 9). 

Kotler (1994, p. 30), define a administração de marketing como “o processo 

de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de bens, 

serviços e ideias para criar trocas com grupos alvo que satisfaçam os consumidores 

e os objetivos organizacionais”. 

“Na sua forma mais básica, o marketing trata de identificar as necessidades 

do consumidor e de desenvolver produtos que os satisfaçam. Essas necessidades 

mudam constantemente a cada geração” (CZINKOTA; et al, 2001, p. 24). 

Kotler (2003, p.11) define que gestão de marketing é “a arte e a ciência de 

escolher os mercados-alvo e de conquistar, reter e cultivar clientes, por meio da 

criação, comunicação e fornecimento de valor superior para os clientes”. 

O marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma 
venda, mas no de satisfazer as necessidades dos clientes. A venda ocorre 
somente depois que um produto é produzido. O marketing, por sua vez, 
inicia-se antes mesmo e a empresa ter determinado produto (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2003, p. 3). 

“Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o apreçamento, 

a programação e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais” (MCDANIEL; GATES, 2003, p. 

06). 

Zenaro (2011 p. 22) define o marketing como: 

[...] responsável pela criação e sustentação das relações das organizações 
com seus mercados através dos processos de troca e geração de valor. 
Suas premissas ou princípios básicos são conquistar e manter clientes e 
mercados mediante atividades que levem o produto ou serviço certo, no 
lugar certo, na hora certa, para o cliente certo, pelo melhor valor e nas 
especificações que satisfaçam às exigências tanto de pessoas físicas 
quanto jurídicas, os chamados consumidores organizacionais. Essa 
tecnologia de gestão só é possível utilizando-se do ferramental de 
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marketing, especialmente de mix de marketing da organização. 

Define-se, então, marketing como “o processo social e gerencial através do 

qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da 

criação e troca de produtos e valores” (ZENARO, 2011, p. 19). 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 
bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado (ANDRADE, 2010, p. 17). 

O marketing tem uma importância fundamental para o planejamento 

estratégico das empresas, o conceito de marketing sugere que a estratégia deve 

concentrar no atendimento às necessidades de importantes grupos de 

consumidores. E ainda oferecer subsídios para auxiliar os planejamentos 

estratégicos e identifica oportunidades de mercado atraentes e a avaliar o potencial 

para poder tirar vantagem delas. Nas unidades individuais de negócios, o marketing 

define estratégias para alcançar os objetivos da unidade (ZENARO, 2011). 

 “Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e 

fornecer bens e serviços a clientes, sejam estas pessoas físicas ou jurídicas. Na 

verdade, os profissionais de marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 

ideias” (KOTLER, 2000, p. 25). 

A essência do marketing é o desenvolvimento de trocas em que organizações 

e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios 

para ambos” (CHURCHILL JR; PETER, 2000, p. 4). 

O marketing infelizmente muitas vezes é associado apenas como divulgação 

de produto ou serviço e ofertas e a promoção do seu negócio, talvez por falta de 

conhecimento do tema. O marketing deve participar, e ser aplicado, como parte 

fundamental da ‘elaboração’ das estratégias do negócio. Portanto, deve ir além das 

propagandas, está relacionado à análise de viabilidade mercadológica e financeira 

que deve anteceder a abertura e à sustentabilidade de qualquer negócio (TURCHI, 

2012). 

“Marketing é talvez a área mais difícil da administração empresarial no que se 

refere à percepção e à formulação de problemas e à tomada de decisões” (LAS 

CASAS, 2013, p.8). 
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O marketing moderno exige mais que desenvolver um bom produto, 
determinar corretamente seu preço e torná-lo facilmente acessível ao 
cliente. A empresa que quer mais do que apenas vendas eventuais devem 
desenvolver um programa eficaz de comunicação e promoção. Toda 
empresa é forçada, pela própria natureza dos clientes e concorrência, a 
adotar o papel de comunicador (KOTLER, 1980, p. 380). 

“Á medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de sua 

atividade se concentra na produção de serviços [...]. Muitas ofertas ao mercado 

consistem em um mix variável de bens e serviços” (KOTLER, 2000, p. 25). 

O processo de marketing ajusta as necessidades do consumidor às 

capacidades e os objetivos da empresa, esta por sua vez divide o mercado total em 

pequenos segmentos e em seguida escolhe o que pode atender melhor, 

desenvolvendo o mix de marketing para diferenciar sua oferta e posição em 

segmentos-alvo, consistindo em decisões de produto, preço praça e promoção 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

“O conceito de produto não se limita a objetos físicos. Na verdade, qualquer 

coisa capaz de satisfazer uma necessidade pode ser chamada de produto [...] Além 

dos bens tangíveis, podemos considerar como produtos os serviços atividades ou 

benefícios oferecidos para a venda, os quais são essencialmente intangíveis e não 

resultam na posse de nada” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 5). 

O composto de marketing é um conjunto de estratégias formadas pelas 

seguintes variáveis inter-relacionadas: produto, preço, propaganda e promoção. 

Essas variáveis aplicadas de forma adequada levam ao sucesso a empresa 

(VASCONCELOS et al., 2010). 

“Marketing é mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar produtos 

ou serviços – é um compromisso com a busca da melhoria da qualidade de vida das 

pessoas” (COBRA, 1992, p. 29). 

O marketing não deve ser visto apenas como vendas e propaganda, mas sim 

como o um novo sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, se um 

profissional de marketing entender a necessidade do cliente, desenvolver um 

produto ou serviço com valor agregado, promovê-los de maneira eficiente, eles são 

vendidos facilmente. Sendo assim, venda e a propaganda são apenas peças de um 

mix de marketing um conjunto de ferramentas que operam juntas para satisfazer o 

cliente (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 
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O bom marketing tem se tornado um ingrediente cada vez mais indispensável 

para o sucesso dos negócios, afetando profundamente a vida cotidiana de todos 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

“Marketing – atividade que agrega valor ao produto ou serviço, sendo esse 

valor benéfico não apenas para o cliente específico e para a organização, como 

também para a sociedade em seus processos de sustentabilidade” (ANDRADE, 

2010, p. 19). 

Reichelt (2013) define marketing como sendo todas as ações realizadas por 

uma organização que tenha por finalidade atrair e reter clientes. Preocupando-se 

com produtos, distribuição, com possíveis promoções e preços acessíveis para os 

consumidores, visando sempre a satisfação do cliente. 

“De acordo com a orientação de marketing, as necessidades do consumidor 

variam e os programas de marketing serão mais eficazes se forem concebidos para 

cada grupo-alvo” (KOTLER, 2000, p. 402). 

“O marketing é o processo de planejar e execução de concepção, fixação de 

preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam as metas individuais e globais” (CZINKOTA et al., 2001, p. 29). 

A partir dos conceitos de marketing percebe-se que as organizações devem 

oferecer produtos e serviços que satisfaçam às necessidades, aos desejos e os 

valores de seus clientes e os façam por meio da integração e que permitam alcançar 

as metas. É importante que a organização tenha visão de que o marketing significa 

estar focado no cliente e entender a importância de mantê-lo satisfeito e fiel 

(REICHELT, 2013). 

2.1.1.1 Mix de marketing 

O mix de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing táticas e 

controláveis que a empresa combina para produzir a resposta que deseja no 

mercado-alvo. Consiste em tudo que a empresa pode fazer para influenciar a 

demanda do produto. Esse conjunto de ferramentas é composto tradicionalmente 

por 4 Ps: produto, preço, praça e promoção (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

O composto mercadológico (ou mix de marketing) é uma estrutura conceitual 

onde se destacam as principais decisões que gerentes e executivos devem tomar ao 

configurar suas ofertas para atender às necessidades dos clientes. E, este conjunto 
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de variáveis ou ferramentas, pode ser utilizado tanto para desenvolver as estratégias 

de longo prazo quanto para desenvolver as de curto prazo (PALMER, 2006). 

O composto de marketing de uma empresa representa os elementos 

controláveis da sua estratégia de marketing. Consiste no desenvolvimento de quatro 

grandes áreas de decisões: produto, preço, distribuição e promoção (CZINKOTA, 

2010). 

Ainda para Kotler e Armstrong (2007), trata-se de um programa eficaz, 

combinando todos os elementos para alcançar todos os objetivos da empresa por 

meio de entrega de valor aos consumidores. 

“Os 4Ps de marketing devem agir de forma integrada, em uma relação de 

interdependência; afinal eles devem estar voltados aos mesmos objetivos 

organizacionais” (REICHELT, 2013, p. 85). 

Os 4Ps são “ferramentas de análise e planejamento que a organização utiliza 

para determinar seus objetivos” (ANDRADE, 2010, p. 75). 

Zenaro (2011, p. 70) define mix de marketing como “um grupo de variáveis 

controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir resposta que deseja 

no mercado-alvo”. 

Para Chiavenato e Sapiro (2016, p. 7), “todas as organizações competem por 

recursos, competências, dinheiro, mercados, clientes ou por pessoas, imagem e 

prestígio e ainda mais por vantagens competitivas”. 

A empresa deve desenvolver uma organização de marketing que possa 

realizar estratégias e os planos de marketing. No entanto quando a empresa é 

pequena o trabalho de marketing pode ser desenvolvida por uma única pessoa. 

Pesquisa, venda, propaganda, atendimento ao cliente e outras atividades (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

Kotler e Armstrong (2007) afirmam que a implementação de marketing é o 

processo que transforma os planos de marketing em ações para que os objetivos 

estratégicos sejam alcançados. Enquanto o planejamento de marketing preocupa-se 

com o porquê e o quê dessas atividades, a implantação trata do quem, onde, 

quando e como. 

Para profissionais de marketing, as atividades de produção, distribuição, 

promoção e preço são referenciados sendo como mix de marketing, são elas que 

decidem os tipos e elementos que serão usados e os volumes que serão produzidos 

(REICHELT, 2013). Sendo assim pode-se definir marketing “é o processo social pelo 
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qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da 

oferta e da troca de produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER; KELLER, p. 

4). 

“Um programa de marketing eficaz combina todos os elementos do mix de 

marketing em um programa integrado desenvolvido para alcançar os objetivos de 

marketing da empresa por meio da entrega de valor aos consumidores” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p. 43). 

“O mix de marketing constitui o conjunto de ferramentas táticas da empresa 

para estabelecer um forte posicionamento nos mercados-alvos’ (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p. 43). 

2.1.1.1.1 Preço 

“Preço é a quantia de dinheiro que os clientes têm de pagar para obter o 

produto” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007 p. 42). 

As decisões de definição de preços são complexas e não dirigidas apenas 

pelo custo, pela demanda ou pelo ultraje público. São influenciadas pelas entradas 

de novos concorrentes, o poder do consumidor sendo confrontado com as escolhas, 

relações de rivalidade e pressão adicional do ambiente político (CZINKOTA; et al, 

2001, p. 428). 

O preço é uma função de concorrência de posicionamento desejado e não 

mais de custo. O nível de preço adotado por uma organização depende do 

posicionamento desejado e da qualidade do produto ou serviço oferecido 

(REICHELT, 2013). 

Bei e Chiao (2001) definem o preço (do ponto de vista do consumidor) como 
aquilo ao qual se renúncia ou que é sacrificado na obtenção de um produto. 
Quando o cliente percebe que o preço de um produto ou serviço é razoável, 
ele se sentirá mais satisfeito e manifestará intenções de repetir a compra. 
Por outro lado, se o consumidor sente que seu sacrifício não vale a pena, 
ele poderá não repetir a compra, mesmo que esteja satisfeito com a 
qualidade do produto ou serviço. Além disso, a relação inversa da 
satisfação do consumidor sobre o preço também pode ser constatada, na 
medida em que um aumento na satisfação diminui o impacto negativo de 
um aumento no preço (HOMBURG et al., 2005). 

“Preço é um processo meticuloso de cálculos, o qual envolve aspectos 

ligados a finanças ou aos valores monetários despendidos e almejados como 

retorno pelas organizações” (ANDRADE, 2010, p. 76, grifos do autor). 
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Preço é “a quantidade em dinheiro que se cobra por um produto ou serviço. 

De maneira mais ampla, preço é a soma de todos os valores que os consumidores 

trocam por benefícios de obter a utilizar um produto ou serviço” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p. 258). 

Ainda Kotler e Armstrong (2007, p. 258) afirmam que “o preço é único 

elemento do mix de marketing que produz receita; todos os outros representam 

custos. Ele é também um dos elementos mais flexíveis do mix de marketing”. 

[...] cada indivíduo tem sua escala de valores para classificar a utilidade do 
bem e o preço que ele se dispõe a pagar pela sua posse. Assim os produtos 
e serviços podem ser avaliados distintamente por diferentes pessoas, bem 
como o dinheiro pode ter significado diverso para o mesmo individuo em 
tempos diferentes. É como oscila o conceito de caro ou barato. Uma peça 
exclusiva, por exemplo, pode dar sensação de cara (COBRA, 1992, p. 468). 

“O preço difere dos outros elementos do mix de marketing no sentido em que 

gera receita; os demais geram custos. Consequentemente, as empesas tentam 

arduamente e levar seus preços até onde o nível de diferenciação permite” 

(KOTLER, 2006, p. 129). 

Para Las Casas (2013, p. 296), o aspecto do preço tem grande importância 

no setor de serviços devido ao aspecto de intangibilidade. “Quanto maior o preço, 

maior a qualidade percebida. No entanto, alerta que os clientes que se interessam 

pelo preço não são fiéis”. 

Os preços, tanto no setor de serviços como no de bens, têm as mesmas 

considerações básicas. Em ambos os setores, os preços são atribuídos para gerar 

receitas. A fixação de preço de forma errada é uma realidade no setor de serviços 

prejudicando tanto os clientes quanto os profissionais. Uma das causas é a 

formulação sem considerar como os clientes aproveitam e ou usam os serviços 

oferecidos. Entretanto, há três estratégias diferentes, mas inter-relacionadas, de 

fixação de preços de serviços: com base em satisfação, no relacionamento e na 

eficiência (LAS CASAS, 2013). 

Estratégia de satisfação, o objetivo é diminuir o grau de incerteza do 
consumidor. As empresas geralmente adotam esta estratégia dando 
garantia dos serviços, determinando preços por benefícios ou preços fixos. 
No relacionamento é justificada pelo fato de que os clientes que são fiéis 
trazem maior lucro a longo prazo e também favorece os clientes, 
principalmente naqueles serviços de alto risco para encontrar um forneci- 
mento eficiente. Preços eficientes é a de criar um método de reduzir custos 
e repassar os ganhos para os clientes (LAS CASAS, 2013, p. 293). 
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McCarthy e Perreault Junior (1997) consideram que, entre os elementos do 

composto de marketing, o preço é uma variável que envolve muitas dimensões 

estratégicas. E as decisões de preços são especialmente importantes porque 

interferem no volume de vendas de uma empresa e quanto dinheiro ela ganha. 

Uma tática interessante é a de modificar os argumentos que fortalecem as 

estratégias de preços, ou seja, ora podemos destacar a relação custo-benefício, ora 

o valor agregado ao produto, ora as forma e o prazo de pagamentos, bem como 

oferecer descontos e possíveis parcerias com outras empresas, possibilitando 

fornecer o seu produto em conjunto com outros, que no caso podem funcionar como 

brinde (LAS CASAS, 2013). 

2.1.1.1.2 Produto 

“Produto é a combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao 

mercado-alvo [...] significa a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para 

obter o produto” (ZENARO, 2011, p. 71). 

Kotler (2006) aponta que a base de qualquer negócio é um produto ou 

serviço. Para Las Casas (2012) é o objetivo principal de comercialização e é 

desenvolvido para satisfazer os desejos ou necessidades dos consumidores. 

“O produto constitui o processo de definição dos produtos e/ou serviços a 

serem oferecidos ao mercado” (ANDRADE, 2010, p.75). 

“O P de ‘produto’ se refere ao produto ou serviço que é ofertado ao mercado 

para satisfazer as necessidades do público alvo bem como sua marca e à 

embalagem, que fazem parte da oferta total da empresa” (REICHELT, 2013, p. 84). 

“Produto significa a combinação de bens e serviços que a empresa oferece 

para o mercado-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 42). 

“Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado 

para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 

uma necessidade” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 200, grifo dos autores). 

Produto pode ser definido como qualquer coisa que uma empesa pode 

oferecer tangíveis e intangíveis aos seus consumidores para atender às suas 

necessidades. (REICHELT, 2013). 
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“Quando o produto não pode ser diferenciado, a chave para o sucesso 

competitivo pode estar na adição de serviços valorizados e na melhoria da qualidade 

com que são prestados” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 372). 

O processo de compra consiste nas seguintes etapas: identificação da 

necessidade, levantamento de informações, avaliação das alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós compra. Esse processo é influenciado pelos fatores 

internos e externos. As influências internas são: fatores psicológicos como 

motivação, aprendizagem, percepção, atitudes e personalidade (LAS CASAS, 2013, 

p. 206). 

2.1.1.1.3 Praça 

O ‘P’ de praça é responsável por oferecer conveniência ao cliente, é o ponto 

de contato dele com seu mercado. É por meio deste canal que o produtor ou 

prestador de serviço facilita o acesso ao bem que produz ao consumidor final. Pode 

-se dizer que é o caminho utilizado pelo fornecedor para chegar ao consumidor e 

continuar relacionando-se com ele (REICHELT, 2013). 

O P de praça refere-se, basicamente, a distribuição do produto ou serviço. 

Entretanto, é necessário analisar e decidir alguns pontos importantes, tais como: tipo 

de canal, se direto ou indireto; quanto o produto deve ser exposto no mercado, se de 

forma intensiva, seletiva ou exclusiva; se haverá intermediários, e quais os 

facilitadores que participarão desse processo; como será o procedimento 

administrativo ou de gerenciamento dos canais de distribuição; o nível ou qualidade 

do serviço, que deverá ser oferecido ao consumidor final; o nível de estrutura físicas 

para a operacionalizar a distribuição. Trata-se de uma trama complexa, pois envolve 

a operacionalização do processo de colocar o produto à disposição do provável 

consumidor, isto é, torná-lo visível e acessível para atender às necessidades deste 

(ANDRADE, 2010).  

Uma das características dos serviços é que produção e consumo ocorrem 

simultaneamente. Sendo assim o prestador de serviço e o cliente devem estar 

próximos, independentemente de onde estejam estabelecidos. O mais comum é que 

o prestador de serviço se desloque de um lugar ao outro para atender o cliente, 

demonstrando presença no mercado em que atua (LAS CASAS, 2013). 
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“A praça representa a logística da distribuição do produto e/ou serviço – é o 

processo de definir e organizar os tipos de canais e o encadeamento de 

intermediários” (ANDRADE, 2010, p. 76). 

“A distribuição física é o transporte dos materiais a partir do produtor até o 

consumidor. É responsabilidade da área de distribuição, que faz parte da 

administração integrada de materiais ou sistema de logística” (ARNOLD, 1999, p. 

375). 

“Praça envolve as atividades da empresa que disponibilizam o produto aos 

consumidores-Alvos” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 42). 

Las Casas (2013, p. 307) conceitua “um conjunto de organizações que atuam 

de forma sistemática e se inter-relacionam com objetivo de exercer determinadas 

funções de marketing, como transferir posse e principalmente, distribuir produtos e 

serviços ao consumidor”.  

É necessário que seja realizado um planejamento dentro do âmbito da 

distribuição que se refere a uma projeção para o futuro da atividade da empresa, a 

fim de conseguir quantificar a natureza e a extensão da demanda dos produtos 

dentro de um período futuro e logo após desenvolver um sistema que satisfaça a 

demanda projetada. Quanto maior o período de planejamento entre decisão e a 

implantação, mais se torna o planejamento da distribuição (DIAS, 1993). 

2.1.1.1.4 Promoção 

Essa parte do composto de marketing é a que mais aparece, devido as suas 

características, sendo muitas vezes confundida com a promoção de vendas, porém 

a promoção neste caso está ligada à comunicação (LAS CASAS, 2013). 

“Promoção envolve as atividades que comunicam os pontos fortes do produto 

e convencem os clientes-alvo a compra-lo” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 42). 

“As decisões de promoção comunicam a estratégia de marketing da empresa 

para clientes e membros do canal que promovem a distribuição do produto para o 

mercado” (CZINKOTA et al., 2001). 

A promoção refere-se a todas as formas de comunicação da empresa com o 

mercado, será o último dos 4 Ps. A empresa desenvolve suas estratégias de preço, 

produto e distribuição e logo após poderá comunica-las ao mercado (REICHELT, 

2013). 
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“A promoção corresponde às atividades comunicação, de divulgação do 

produto e/ou serviço geralmente para alavancar as vendas” (ANDRADE, 2010, p. 

76). 

McCarthy e Perreault Junior (1997, p. 230) definem promoção como “a 

comunicação da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do 

canal para influenciar atitudes e comportamentos”. 

“Marketing promocional é uma operação de planejamento estratégico ou 

tático combinado, sinérgica e sincronizadamente, as ações de promoção de vendas 

com uma ou mais disciplinas das outras comunicações multidisciplinares de 

marketing” (FERRACCIÚ, 2008, p. 13). 

Diferenciar pela oferta consiste em preparar diferenças no ambiente físico 

onde a prestação de serviços irá ocorrer, e elaborar um bom design de um serviço. 

Diferenciar pelas pessoas é ter um pessoal qualificado e preparado para prestar 

serviços de qualidade. Também é possível diferenciar através do canal de 

distribuição, ou mesmo de comunicação (LAS CASAS, 2013, p. 230). 

“Na visão de marketing, promoções de vendas são as ações a curto prazo 

com a intenção de realizar vendas. Ou seja, são ferramentas da promoção, pois 

esta, em nossas atividades, engloba muito mais que vendas” (ANDRADE, 2010, 

p.140). 

A propaganda, que visa atrair os clientes para determinada empresa, pode 

elevar exageradamente as expectativas desses clientes a percepções que o sistema 

de operações não possa alcançar. Por isso, tanto a propaganda como qualquer 

outro tipo de comunicação transmitida ao cliente devem gerar expectativas 

compatíveis com a capacidade do sistema de operações (GIANESI; CORRÊA, 2012, 

p. 83). 

2.1.1.2 Tipos de Marketing 

“Os tipos de marketing são utilizados nas diversas áreas de acordo com a 

técnica mais adequada ao processo mercadológico (comercial, institucional e social) 

dos vários segmentos. É o como fazer e praticar o marketing” (ANDRADE, 2010, p. 

58). 

2.1.1.2.1 Marketing de relacionamento 
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Kotler (1994) afirma que marketing de relacionamento tem por base a 

“premissa de que os clientes importantes precisam receber atenção contínua. Os 

vendedores que trabalham com clientes-chave devem fazer mais do que visitas 

quando procurarem para fazer pedidos”. 

“Marketing de relacionamento é o nome da estratégia que requer a 

construção de parcerias de longo prazo com os clientes. As empresas constroem 

relacionamentos com os clientes oferecendo-lhes valor e satisfação” (LAMP JR; 

HAIR JR; MCDANIEL, 2004, p. 12, grifos dos autores). 

O marketing de relacionamento diz respeito à atração, ao desenvolvimento e 

à retenção dos relacionamentos com os clientes” [...] fundamenta-se na ideia de que 

a empresa deve estar preparada para mudar seu comportamento conforme as 

características individuais de seus consumidores (REICHELT, 2013). 

2.1.1.2.2 Marketing boca a boca 

Alguns canais de comunicação são de controlados diretamente ela empresa, 

entre outros que não conseguem ser controlados. Estes canais podem incluir 

especialistas independentes, defensores dos consumidores, guias de compras on-

line. Ou podem ser vizinhos, amigos, membros das famílias e conhecidos que 

mantem contato entre si, esses canais são chamados de marketing boca a boca 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

“A comunicação boca a boca representa as recomendações que os clientes 

recebem de terceiros, outros clientes que já receberam o serviço do fornecedor 

considerado e/ ou de outros” (GIANESI; CORRÊA, 2012, p. 82). 

2.1.1.2.3 Marketing digital 

Marketing eletrônico é uma questão de unanimidade que as novas 

tecnologias de informação trouxeram modificações nos relacionamentos, bem como 

se constituíram como fator que agrega valor ao produto, trazendo modificações nas 

atividades de marketing. Empresas precisam de adaptação para fomentar esta nova 

cultura diferenciada que provoque a assimilação de valores e processos da web 

(ANDRADE, 2010). 
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“O marketing on-line é a forma de marketing direto de mais rápido 

crescimento. Avanços tecnológicos recentes criaram uma era digital” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p. 444) 

A utilização da Internet e outras poderosas novas tecnologias estão tendo um 

impacto drástico tanto nos compradores quanto nas empresas que os atendem. Ela 

oferece aos profissionais de marketing uma maneira completamente nova de criar 

valor para os clientes e de construir relacionamento com eles (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

Las Casas (2013) os consumidores modernos estão constantemente sendo 

atingidos por diferentes meios de comunicação que informam, persuadem e 

vendem. Com o crescimento da Web, as empresas procuraram desenvolver diversas 

páginas na Internet, levando a informação dos produtos e serviços aos 

consumidores. 

“A Internet pode ajudar a estratégia de marketing geral de uma empresa de 

diversas maneiras. [...] a Internet permite que uma empresa aumente a sua 

presença e seu valor de marca no mercado” (CZINKOTA et al., 2001, p. 477). 

2.1.1.2.4 Marketing de serviço 

“O marketing de serviço é uma das áreas mais abrangentes, pois está em 

constante crescimento. Isso é possível de constatar se pararmos para refletir sobre 

quanto/qual tipo de serviço você utiliza (e/ou estão disponíveis) no seu entorno” 

(ANDRADE, 2010, p. 45). 

A importância do marketing de serviço foi alimentada por um grande 

crescimento de empregos, uma contribuição cada vez maior no setor da economia 

mundial, a desregulamentação de muitas indústrias de serviços, vantagem 

diferencial, mudança revolucionária na perspectiva a respeito de como as empresas 

de serviços deveriam gerenciar as suas empresas (CZINKOTA, 2001). 

“Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios 

para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de 

uma mudança desejada” (LOVELOCK, 2001, p. 5). 
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2.1.2 Concorrentes e Vantagem Competitiva 

“A Vantagem competitiva identifica os produtos e os mercados para os quais 

a empresa tem diferencial de atuação. Corresponde aquele algo mais que faz os 

clientes comprarem os produtos ou serviços de determinada empresa em detrimento 

de outras” (OLIVEIRA, 2011, p. 108). 

O seu tratamento deve ser detalhado pois, o seu produto final irá 
proporcionar a identificação das vantagens competitivas da própria empresa 
e dos concorrentes”. “A empresa para ser bem-sucedida deve oferecer mais 
valor e satisfação para os clientes do que os concorrentes. Os profissionais 
de marketing precisam fazer mais que simplesmente se adaptar às 
necessidades dos consumidores-alvos, devem ganha vantagens estratégica 
posicionando agressivamente suas ofertas em relação a concorrência 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 63). 

As organizações competem e colaboram ao mesmo tempo. Os acordos de 

cooperação são chamados de alianças estratégicas. Por isso, a estratégia, 

compreende tanto as situações de concorrência quanto as de colaboração entre as 

organizações (MAXIMIANO, 2011). 

Segundo Porter apud ZENARO, (2011, p. 63) [...] “um bom concorrente é 

necessário para permitir que uma empresa amplie sua vantagem”. 

Chiavenato e Sapiro (2016, p. 193) afirmam, que sem o conhecimento dos 
pontos fortes e fracos dos concorrentes e suas ações prováveis, é 
impossível formular um componente central da formulação estratégica de 
marketing, devem identificar um grupo de clientes para os quais há uma 
vantagem competitiva em relação à concorrência. 

“Ao conjunto de técnicas que visam monitorar o desempenho da concorrência 

e compará-lo ao desempenho da própria empresa dá-se o nome ele benchmarking 

[...] o conceito de benchmarking foi estendido para a comparação de desempenho 

não só pelos produtos, mas também pelos serviços associados (velocidade de 

entrega, serviço pós-venda, confiabilidade de entregas, entre outros)” (GEANESI; 

CORRÊA, 2012, p. 224). 

Porter apud ZENARO, (2011, p. 63) 

 O concorrente certo pode produzir uma variedade de benefícios 
estratégicos que se enquadram em quarto categorias gerais: ampliar 
vantagens competitiva, melhorar a atual estrutura industrial, ajudar no 
desenvolvimento de mercado e deter a entrada. 

Porter apud Las Casas (2013, p.165) os mercados mudaram e estão muito 

competitivos, o que aumenta o valor da estratégia. Mais do que nunca, as empresas 

necessitam ter movimentos eficazes para ganhar mercado e manter seus negócios. 
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“Diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas 

para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência” (LAS CASAS, 2013, 

p. 229). 

“As empresas precisam de informações corretas sobre seus concorrentes. O 

concorrente mais imediato da empresa é aquele mais parecido com ela própria: 

vende para o mesmo mercado-alvo e utiliza o mesmo mix de marketing” (KOTLER, 

2009, p. 115). 

2.1.3 Segmentação do Mercado 

“O processo de divisão de um mercado em subconjuntos distintos de 

consumidores, com necessidades ou características comuns e de seleção de um ou 

mais segmentos, aos quais se pode dirigir com um mix ou composto de marketing 

distinto” (LAS CASAS, 2013, p. 227). 

Kotler e Armstrong (2007, p. 164) relatam que: 

O mercado é constituído por clientes, que diferem uns dos outros de uma ou 
mais maneiras. Eles podem deferir em seus desejos, recursos, localização, 
e atitudes e práticas de compra. Por meio da segmentação de mercado, os 
profissionais de marketing devem dividir mercados grandes e heterogêneos 
em segmentos menores que possam ser alcançados de maneira mais 
eficiente e efetiva com produtos ou serviços que correspondam às suas 
necessidades específicas. 

Para Las Casas (2013), os administradores precisam definir como serão 

identificados pelos clientes, assim, deverão fazer o posicionamento na mente em 

comparação aos produtos da concorrência. Portanto, há necessidade de entender e 

proceder da seguinte forma: 

· Posicionamento competitivo: percepção dos clientes das ofertas 

alternativas do mercado, comparadas a outras ofertas. 

· Segmentação de mercado: divisão de mercado em grupos de clientes 

similares. 

· Necessidades de clientes: ligação dos conceitos com a necessidade 

dos clientes. 

· Ajuste: entender o posicionamento da concorrência e os da empresa. 

“A separação dos mercados em grupos distintos baseada em características 

homogêneas (semelhantes) é chamada de segmentação de mercado e é critica para 
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atingir consumidores que tem necessidade de um produto” (CZINKOTA et al., 2001, 

p. 196). 

“Segmentação do mercado, que significa simplesmente dividir o mercado em 

fatias, como se ele fosse uma grande torta. Essas fatias devem ter características 

homogêneas em relação as demais fatias” (REICHELT, 2013, p. 100). 

2.1.4 Posicionamento e Prestação de Serviço 

Segundo Kotler e Keller (2006), posicionamento pode ser definido como um 

ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, para que este ocupe um lugar 

destacado na mente do público-alvo.  

“Em posicionamento estratégico, é importante que a empresa sempre ofereça 

uma proposta de valor, que seria um argumento convincente para mercado-alvo 

comprar o produto” (REICHELT, 2013, p. 107). 

Posicionamento é a imagem que os clientes têm de um produto, 
especialmente em relação aos concorrentes [...]. Criar e sustentar uma 
imagem forte, clara e consistente do produto para o consumidor em 
comparação com as de seus concorrentes é fundamental para diferenciar, 
que é essencial para desenvolver uma imagem de marca que leve à 
fidelidade do cliente (CZINKOTA et al., 2001, p. 209). 

“Toda a prestação de serviços poderá ser diferenciada através de um dos pês 

dos serviços. O profissional de marketing poderá́ diferenciar seus serviços com as 

pessoas, com os processos, com os procedimentos ou mesmo com o perfil, ou seja, 

com o layout da organização” (LAS CASAS, 2013, p. 297). 

Kotler e Armstrong (2007, p. 217) conceituam que uma empresa “deve 

considerar quatro características especiais dos serviços ao elaborar seus programas 

de marketing: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade”.  

A intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser vistos, 
provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra”. 
“Inseparabilidade dos serviços significa que eles não podem ser 
separados dos seus fornecedores, sejam pessoas ou máquinas”. 
“Variabilidade dos serviços significa que a qualidade deles depende de 
quem os fornece, bem como de quando, onde e como são oferecidos”. 
“Perecibilidade dos serviços significa que eles não podem ser 
armazenados para venda posterior (KOTLER; ARMSTRONG. 2007, P.217). 

“Os bens podem ser definidos como objetos, aparelhos ou coisas, enquanto 

os serviços podem ser definidos como atos, esforços ou desempenho. A diferença 
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primordial entre eles é a propriedade de intangibilidade” (CZINKOTA et al., 2001, p. 

262). 

 “A Associação Americana de Marketing define serviços como “aquelas 

atividades, vantagens, ou mesmo satisfações que são oferecidas a venda ou que 

são proporcionadas em conexão com a venda de mercadorias” (LAS CASAS, 2013, 

p. 285). 

A face pública de um serviço são os seus prestadores de serviços. Diferente 

do consumo de bens, esse tipo de consumo ocorre, frequentemente, onde o serviço 

é produzido ou onde é prestado (CZINKOTA et al., 2001). 

“Os serviços podem ser considerados como atos, ações e desempenho. 

Como tal, os serviços são intangíveis e estão presentes em quaisquer ofertas 

comerciais. O que muda é o grau de prestação de serviços incluídos no objeto de 

comercialização” (LAS CASA, 2013, p. 285). 

A programação é a fase intermediária entre o setor de planejamento e o 
setor de controle, sendo, portanto, o setor que, de acordo com a demanda 
do mercado, transforma os planos sob a forma de projeto do produto, roteiro 
de manufatura, lista de materiais, em uma agenda de operações que será 
base de emissão de ordens de serviços (POZO, 2015, p.100). 

A qualidade dos serviços proporciona uma maneira de alcançar o sucesso 

entre o serviço e o concorrente. A diferenciação da qualidade de serviços pode gerar 

um aumento da fatia de mercado o que significa estar entre o sucesso ou o fracasso 

da empresa. As empresas que são excelência na qualidade da prestação de 

serviços conseguem focar os seus esforços em cinco dimensões da qualidade: os 

tangíveis, a confiabilidade, a agilidade nas respostas, a garantia e a empatia 

(CZINKOTA et al., 2001). 

Características básicas dos produtos, como benefícios, desempenho, 

durabilidade, estilo e design, podem ser diferenciadas. As empresas podem também 

procurar diferenciar na prestação de serviços, tanto na oferta como nas pessoas 

(LAS CASAS, 2013, p. 230). 

Planejamento em uma atuação dinâmica e de controle, para que a emissão 

das ordens de serviços atenda às necessidades de mercado e tenha uma posição, 

em relação aos outros órgãos da empresa, de dependência e autoridade, 

possibilitando assim atingir os objetivos globais da organização (POZO, 2015, p. 

100). 
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“Um dos modos mais importantes de uma empresa se diferenciar das outras é 

executando consistentemente um serviço de qualidade superior à do que seus 

concorrentes oferecem” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 221). 

2.1.5 Cliente 

“O relacionamento é a peça fundamental para que se obtenham bons 

resultados. Para isso, destaca que os clientes devem se sentir importantes, pois isso 

até́ mesmo permite que se tolerem erros circunstanciais” (LAS CASAS, 2013, p. 

297). 

 “Mais importante do que ter um produto ou serviço para ofertar, é ter um 

cliente para satisfazer. Com o cliente na mão, um gerente de Marketing, pode 

desenvolver um serviço sob medida para esse cliente” (COBRA, 2001, p. 19). 

“Uma boa gestão de relacionamento com o cliente cria o encantamento do 

cliente. Por sua vez, clientes encantados permanecem fiéis e falam favoravelmente 

sobre a empresa e seus produtos” (KOTLER, ARMSTRONG, 2007, p. 15). 

Cliente é uma pessoa ou organização que tem um papel na consumação de 

uma transação com o vendedor ou entidade. Um cliente pode estar agindo como um 

comprador pessoal ou profissional (LAS CASAS, 2013, p. 206). 

2.1.5.1 Satisfação dos clientes 

“A qualidade de serviços corresponde à satisfação dos clientes. No entanto, 

satisfazer aos clientes não é uma tarefa fácil, uma vez que as pessoas diferem entre 

si e fica difícil satisfazer a todos” (LAS CASAS, 2013, p. 297). 

“O método mais simples e poderoso para medir a satisfação do cliente é a 

abordagem de desconfirmação da expectativa. A abordagem é direta. Se o serviço é 

percebido é melhor ou igual ao esperado, então os consumidores estão satisfeitos” 

(CZINKOTA et al., 2001, p. 278). 

A satisfação do cliente é uma função direta do bom plano de produção e, 
principalmente, de plena utilização da função do controle, como parte 
integrante do sistema que é fazer a correlação entre o planejado e o 
realizado. É importante salientar o especial desempenho quanto à 
fabricação com o número das quantidades fabricadas, datas de término, 
horas utilizadas, ausência (POZO, 2015, p. 100). 
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“A percepção que o cliente tem do serviço prestado é formada por dois fatores 

principais: a prestação do serviço e a comunicação transmitida ao cliente, durante ou 

após o processo” (GIANESI; CORRÊA, 2012, p. 86). 

Nunca o cliente apresentou tantas características particulares e nunca as 

empresas tiveram um arsenal tão grande de recursos para procurar satisfazer a suas 

necessidades. Os clientes com o passar dos anos mudaram sua forma de ver, 

buscar e escolher os produtos e serviços, e com isso o mercado teve que se 

adequar a essas mudanças, fornecendo produtos e serviços que satisfaçam os 

clientes para além da dimensão preço e qualidade, os clientes procuram 

atendimento customizado e experiências de compras que superem suas 

expectativas, promovendo satisfação e encantamento (MADRUGA, 2010 apud 

ALVES). 

As empresas aplicam o conceito de marketing com o objetivo de conquistar os 

seus consumidores e com isso alcançar suas metas e objetivos de vendas. Esta é 

na realidade a principal razão pela qual as empresas aplicam a filosofia de satisfazer 

desejos e necessidades dos consumidores (LAS CASAS, 2013, p. 13). 

Os levantamentos da satisfação dos clientes, também proporcionam diversos 

benefícios valiosos. Eles fornecem meios formais para o cliente manifestar-se para a 

empresa, os quais podem identificar o problema existente e os seus potencias. A 

pesquisa de satisfação transmite aos clientes a mensagem de que a empresa se 

preocupa com o bem-estar deles e valoriza a contribuição a respeito do seu 

processo de prestação de serviços (CZINKOTA et al., 2001). 

“A satisfação dos clientes é um objetivo prioritário para todas as 

organizações. Sem clientes satisfeitos, as demais medidas de desempenho da 

organização ficam comprometidas” (MAXIMIANO, 2011, p. 78). 

Drucker (apud KOTLER, 2009) observou que “o objetivo do marketing é tornar 

a venda supérflua”. O que Drucker quis dizer é que a tarefa do marketing é descobrir 

necessidades não satisfeitas e elaborar soluções satisfatórias. 

A satisfação do cliente depende do que ele percebe em relação ao 

desempenho do produto em comparação com suas expectativas. As empresas 

precisam se desdobrar para manter os seus clientes satisfeitos, muitos estudos 

mostram que a percepção dos clientes satisfeitos leva a lealdade por parte dele, que 

por sua vez, resulta em melhor desempenho da empresa (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). 
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“A importância da satisfação do cliente não pode ser exagerada. Sem os 

clientes, a empresa de serviços não tem razão de existir. Todo negócio de serviço 

necessita definir e medir pró-ativamente [sic] a satisfação do cliente” (CZINKOTA et 

al., 2001, p. 218). 

“Maior sofisticação, acesso à informação e ênfase no valor transformaram os 

clientes em indivíduos mais exigentes quanto à satisfação de suas necessidades” 

(LAS CASAS, 2013, p. 205). 

Um elemento importante é o feedback que significa realimentação o retorno 

do cliente para a empresa. Esse feedback pode ser natural como pode ser induzido. 

Ele é a garantia da eficácia do processo de comunicação. Todas as pessoas, 

administradores e comunicadores precisam cultivar o feedback (MAXIMIANO, 2011). 

“Feedback: é constituído por comentários dos clientes, relatórios de vendas, 

pesquisa de mercado e diferenças na fatia de mercado” (LAS CASAS, 2013, p. 380). 

2.1.5.2 Retenção e fidelização dos clientes 

Existe uma grande diferença entre a fidelidade de clientes que estão menos 

satisfeitos, relativamente satisfeitos e completamente satisfeitos. Mesmo que haja 

uma pequena da plena satisfação a queda da fidelidade pode ser gigantesca. O 

objetivo da gestão de relacionamento com o cliente é criar não apenas a satisfação, 

mas sim o encantamento do cliente (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Analistas definem marketing como a arte de encontrar e conservar clientes, 

entretanto, Kotler (2009) ampliou esta definição “Marketing é a ciência e arte de 

encontrar, conservar e cultivar os clientes lucrativos”. Os vendedores passam a 

maior parte do tempo procurando clientes, mas esquecem de cultivá-los, atendem 

esses com menos entusiasmo. O consenso atual é o oposto, a retenção e o cultivo 

dos clientes são essenciais. 

O marketing de relacionamento diz respeito à atração, ao desenvolvimento e 

a retenção dos relacionamentos com os clientes. Fundamentando-se na ideia de que 

a empresa deve estar preparada para mudar seu comportamento conforme as 

características apresentadas individualmente pelos seus clientes, sobre o que 

relatam da empresa (REICHELT, 2013). 

“Se a avaliação do cliente é função de suas expectativas e de sua percepção 

do serviço prestado, torna-se importante para o fornecedor do serviço atuar não só́ 
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na percepção do serviço prestado, mas também na formação das expectativas do 

cliente” (GIANESI; CORRÊA, 2012, p. 83). 

O conceito de fidelização surgiu com a constatação de um acirramento da 

concorrência e a necessidade de se manter a clientela fiel aos produtos e marca da 

empresa. O Customer Relationship Management (CRM) Gestão de Relacionamento 

com o Cliente, desenvolve praticamente todos estes aspectos. A base é de que a 

tecnologia, que deve ser usada não apenas para compilar dados, mas também para 

prestar serviços é administrada de forma a proporcionar condições para a 

manutenção do relacionamento. A empresa deve estar preparada para entregar o 

valor em tempo real. Isto significa que todos os departamentos de uma empresa 

devem estar ajustados para desempenhar as suas atividades no momento 

necessário e criar valor (LAS CASAS,2013). 

A criação de um relacionamento duradouro com o cliente pode levar à 

fidelidade deste, também pode ser definida como um profundo e consistente 

comprometimento trazendo recompensas futuras para a empresa. A fidelidade total 

resulta em um comportamento de compra da marca, não importando o custo que 

terá que desembolsar (REICHELT, 2013). 

“A satisfação é comumente associada à fidelidade. Podemos definir 

satisfação como uma sensação prazerosa de preenchimento de necessidades, 

desejos e objetivos” (REICHELT, 2013, p. 125). 

A proposta da formação de um banco de dados adequado é transformar os 

dados em informações pertinentes que ajudem na tomada das decisões de 

marketing. O que se pode afirmar é que o CRM é uma combinação de marketing 

com tecnologia, além de incorporar a filosofia de outras atividades ligadas ao 

relacionamento, objetivando a criação de valor (LAS CASAS, 2013, p. 28). 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente é quantitativa. “Nas pesquisas quantitativas os 

resultados são apresentados em termos numéricos” (GIL, 2018, p. 39). 

“Quantitativa, pois consistem em investigações de pesquisa empírica cuja 

principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 

fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis chaves” 

(MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 84). 

O método quantitativo tem como principal característica a utilização da 

quantificação, seja nas modalidades de coleta de informações ou no tratamento das 

mesmas. Sob este enfoque tudo pode ser mensurado numericamente, ou seja, pode 

ser traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las 

(MATIAS PEREIRA, 2019). 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas: pesquisa exploratória, pois são 

investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de questões ou de 

um problema, desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 

o ambiente, fato ou fenômeno. Se obtêm frequentemente por descrições tanto 

quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador precisa 

conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente a 

ser observado (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Essa é uma pesquisa descritiva, pois tem como objetivo “a descrição das 

características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a 

finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2018, p. 26).  

Essa pesquisa envolve levantamento (survey), com a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 
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solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 

estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 

conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2018). 

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, que “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento; tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos já considerados” (GIL, 2018, p. 34). 

O estudo de caso foi realizado na Mecânica LF localizada no Município de 

Fraiburgo – SC. 

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

O presente estudo foi realizado em uma empresa do ramo de prestação de 

serviços de mecânica, tem por razão social Mecânica LF LTDA, localizada na Rua 

Anita Garibaldi nº 184, no bairro Santo Antônio do município de Fraiburgo – SC. 

“População (ou universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que 

possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo” 

(MATIAS-PEREIRA, 2019, p. 94). 

O universo da pesquisa se fez pela coleta de dados dos clientes 

manualmente, com o auxílio do sócio proprietário, pois não disponibilizam de 

sistema com todos os clientes e seus respectivos dados.  

Inicialmente, foram coletados os dados: nome do cliente, contato telefônico, 

modelo do veículo, ano de fabricação e dia do serviço. O período delimitado para 

este estudo foi de 7 (sete) meses entre os dias 02 de janeiro de 2019 até 31 de julho 

de 2019.  

Para levantamento do universo de pesquisa foram delimitados os seguintes 

pré-requisitos: apenas serviços realizados com veículos de pessoas físicas; 

considerando um questionário por cliente, mesmo que estes realizaram serviços em 

mais de um veículo de sua propriedade; clientes com contatos telefônicos 

disponíveis na empresa. Assim, no período mapeado totalizaram 256 clientes.  

“Amostra é parte da população ou do universo, selecionada de acordo com 

uma regra ou plano. A amostra pode ser probabilística ou não probabilística” 

(MATIAS-PEREIRA, 2019, p. 94). No caso desta pesquisa, a amostra é por 

conveniência do autor.  
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A amostragem foi por conveniência e utilizou-se amostragem não 

probabilística, que pode ser: por amostras acidentais, que são as compostas por 

acaso, por pessoas escolhidas aleatoriamente; amostras por quotas, que são as 

compostas por diversos elementos constantes da população/universo, nessa mesma 

proporção, e amostras intencionais, que são aquelas em que são escolhidos sujeitos 

que representem o “bom julgamento” da população/universo (MATIAS-PEREIRA, 

2019). 

O questionário foi enviado para uma amostra de 256 clientes, tornando este 

número de amostragem por conveniência, sendo que destes 102 responderam à 

pesquisa. A participação foi livre e voluntária através do envio do formulário pelo 

aplicativo WhatsApp aos clientes da mecânica. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

“A definição do instrumento de coleta de dados dependerá dos objetivos que 

se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado” (MATIAS-

PEREIRA, 2019, p. 92). 

“Questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenadas de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 98). 

Para a coleta dos dados quantitativos foi utilizado a aplicação de questionário, 

que foi aplicado com o auxílio do Google Forms (ferramenta para pesquisas online 

de domínio público na internet).  

O questionário (Apêndice A) foi elaborado por 20 questões objetivas. O 

questionário foi enviado pelo aplicativo de WhatsApp dos clientes da Mecânica LF. 

O período de tempo disponível aos clientes para responder o questionário foi 

de 6 (seis) dias, iniciando no dia 09 de outubro de 2019 e encerrando no dia 14 de 

outubro de 2019. 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados foi apresentada de forma descritiva, que tem como 

objetivo principal desta pesquisa verificar a percepção dos clientes sobre os serviços 

realizados por uma prestadora de serviços no segmento de mecânica. 
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 “Para a análise de conteúdo seguem-se as mesmas etapas de uma pesquisa 

científica: definição dos objetivos, escolha da amostra, elaboração dos instrumentos, 

aplicação dos instrumentos e conclusão” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 132). 

A pesquisa descritiva “visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve 

o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento” (MATIAS-PEREIRA, 

2019). 

“A análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para 

comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) 

hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa.” (MATIAS-PEREIRA, 2019, p. 95). 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, bem 

como suas limitações e possibilidades de ampliação. 

4.1 EMPRESA CEDENTE 

A Mecânica LF foi registrada em 02/02/2004, constituída inicialmente pelos 

sócios Leandro Hermes e Fábio Boaventura. Seus fundadores trabalharam em 

outras oficinas mecânicas quando resolveram, em parceria, abrir a própria oficina, 

situando-se na Avenida Anita Garibaldi nº 184, Bairro Santo Antônio, na cidade de 

Fraiburgo – SC, onde se encontra até o momento. 

A empresa consolidou-se como prestadora de serviço, do ramo de mecânica 

automotiva, carros e camionetas de todas as marcas e modelos. Os sócios eram 

mecânicos e não tinham conhecimento administrativo, o que levou ao fim da 

sociedade e quase o fim da empresa em meados de 2007. 

Em 2007, uma nova sociedade foi constituída pelo Sr. Basílio Leonardo 

Hermes, pai de Leandro, que não deixou que o sonho de seu filho se acabasse. 

Sendo assim, reuniu três irmãos, Eliseu, Leandro e Renice, a família investiu 

novamente em moeda corrente, reestruturaram-se e deram continuidade às 

atividades na empresa. 

Uma das sócias, Renice, tem formação acadêmica em Assistência Social, a 

qual, assumiu a parte administrativa da oficina. Apesar do conhecimento em 

administração ser empírico, buscou formas de entender e conhecer as causas que 

levaram aos sócios anteriores a se desligarem e, a partir das informações e 

análises, começou a administrar as entradas, saídas, recursos, estoques, clientes. 

Eliseu e Leandro, mecânicos com muita experiência, assumiram a parte 

operacional de prestação de serviço. A empresa conta também com um auxiliar de 

mecânico contratado em 2015. Desta forma, a empresa vem crescendo 

profissionalmente e financeiramente, atendendo as necessidades dos seus clientes. 
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4.1.1 Organograma Geral 

O organograma é um gráfico representativo da estrutura formal da 

organização em dado momento. E os objetivos que procura alcançar são os de 

demonstrar, por meio do gráfico (ARAUJO, 2011, p. 164). 

Para que os objetivos sejam alcançados, é importante que o gestor 

responsável por sua elaboração observe o fato de que o organograma deve 

possibilitar uma leitura fácil e, consequentemente, uma boa interpretação dos 

componentes da organização (ARAUJO, 2011, p. 165). 

Para melhor entendimento da estrutura da organização, apresenta-se o 

organograma da empresa que foi desenvolvido pela autora e aprovado pelos sócios 

da empresa, onde perceberam a importância de estar descrito os componentes da 

organização. 

Figura 1 - Organograma 

 
Fonte: A autora (2019) 

4.1.2 Missão 

“A missão é a determinação do motivo central do planejamento estratégico, 

ou seja, a determinação de ‘onde a empresa quer ir’. Corresponde a um horizonte 

dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar. Portanto, a missão representa a 

razão de ser da empresa” (OLIVEIRA, 2001 p. 71). 
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Chiavenato e Sapiro (2016, p. 62) definem a empresa e sua missão. 

Missão organizacional é a declaração do propósito e do alcance da 
organização em termos de produto e de mercado e responder à questão: 
“Qual é o negócio da organização?” Ela se refere ao papel da organização 
dentro da sociedade em que está envolvida e indica a razão de ser e de 
existir. A missão da organização deve ser definida em termos de satisfazer 
alguma necessidade do ambiente externo e não em termos de oferecer 
algum produto ou serviço. 

Apresenta-se a Missão da empresa: Oferecer serviços de excelência, 

atendendo as necessidades dos nossos clientes, assegurando qualidade do produto, 

confiabilidade, transparência, satisfação e acima de tudo segurança aos clientes. 

4.1.3 Visão 

A visão de negócio deve ser consistente com o padrão de comportamento 

organizacional no presente e merecer total credibilidade.  

Segundo Oliveira (2001, p. 82), 

Visão é conceituada como os limites que os proprietários e principais 
executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período de 
tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. Nesse contexto, a visão 
proporciona o grande delineamento do planejamento estratégico a ser 
desenvolvido e implementado pela empresa.  

Apresenta-se a Visão da empresa: Ser reconhecida pela excelência dos 

serviços prestados, acompanhar a evolução tecnológica automotiva, aprimorar os 

serviços prestados e ampliar a carteira de cliente. 

4.1.4 Valores 

Kotler (2000, p. 175) afirma que: “as empresas precisam encontrar novas 

maneiras de recuperar a confiança dos consumidores e de seus funcionários. 

Precisam se certificar de que estão agindo corretamente e de que estão enviando 

mensagens honestas aos consumidores”. 

Apresentam-se os Valores da empresa em estudo: Valorizar a segurança, 

com seriedade, transparência ética e respeito pelos nossos clientes, visando o 

crescimento da organização e contribuindo junto à sociedade e ao meio ambiente. 
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4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES  

Esta etapa apresenta o perfil dos respondentes da pesquisa. O estudo contou 

com 102 participantes, que tiveram seus nomes preservados.  

Quanto ao gênero dos respondentes, 81 pessoas (79,4%) são do sexo 

masculino, e o sexo feminino representou 20 pessoas (19,6%), e 1 pessoa (1%) 

preferiu não responder. Considerando a idade dos respondentes, a faixa etária se 

concentrou em 29 a 30 anos (41,2%), 40 a 48 anos (28,4%), 18 a 28 anos (17,7%) e 

a menor faixa etária com 49 a 59 anos (13,7%). 

Ao serem questionados sobre a renda, verificou-se que a faixa até R$ 998,00 

tem 4 pessoas, a faixa de R$ 999,00 a R$ 1.497,00 tem 9 pessoas, as faixas R$ 

1.498,00 a R$ 2.495,00 e a faixa de R$ 2.496,00 a R$ 3.494,00 estão no mesmo 

nível com 22 pessoas cada (21,6%). Acima de R$ 6.491,00 são 16 pessoas (15,7%). 

A faixa de R$ 3.495,00 a R$ 4.492,00 tem 15 pessoas (14,7%). As faixas de R$ 

4.493,00 a R$ 5.491,00 e R$ 5.492,00 a R$ 6.490,00 com 7 pessoas cada (6,9%) e, 

com menor percentual, de (3,9%), até R$ 998,00 somente 4 pessoas. 

Considerando os 102 respondentes, 95 (93,1%) residem em Fraiburgo e 7 

(6,9%) se deslocam de outras cidades para realizar a manutenção do seu veículo. 

Destas sete pessoas, 2 pessoas (28,6%) são de Videira, 2 pessoas (28,6%) de 

Monte Carlo, as outras 3 pessoas (3%) são de Urubici, Balneário Camboriú e 

Joaçaba. 

Analisando as principais marcas dos veículos dos respondentes, identificou-

se as seguintes: Volkswagen com 30 veículos (29,4%), GM com 29 veículos 

(28,5%), Fiat com 20 veículos (19,6%), Hyundai com 9 veículos (8,8%), Ford com 7 

veículos (6,9%) Renault com 5 veículos (4,9%), Citröen com 4 veículos (3,9%) e 

para os outros 8 veículos (8,8%) se dividem nas marcas Honda, Mitsubishi, BMW, 

Toyota, Peugeot e Kia. O ano de fabricação desses veículos fica entre 2011 e 2018 

com 63 (62,8%), de 2001 a 2010 com 34 (33,3%) e entre 2019 e 2020 são 4 

veículos (3,9%), os outros 3 (3%) ficam entre 1981 a 2000. Estes dados são 

demonstrados na tabela abaixo.  

 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes 

Variável Categorias Nº % (Total) 

   Continua 
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Continua    
Variável Categorias Nº %(Total) 

Gênero 
Masculino 81 79,4 
Feminino 20 19,6 
Prefiro não dizer 1 1 

Faixa Etária 

De 18 a 28 17 16,7 
De 29 a 39 42 41,2 
De 40 a 48 29 28,4 
De 49 a 59 14 13,7 
Acima de 60 0 0 

Renda 

Até R$ 998,00 4 3,9 
De R$ 999,00 a R$ 1,497,00 9 8,8 
De R$ 1.498,00 a R$ 2.495,00 22 21,6 
De R$ 2.496,00 a R$ 3.494,00 22 21,6 
De R$ 3.495,00 a R$ 4.492,00 15 14,7 
De R$ 4.493,00 a R$ 5.491,00 7 6,9 
De R$ 5.492,00 a R$ 6.490,00 7 6,9 
Acima de R$ 6.491,00 16 15,7 

Reside em Fraiburgo 
Sim 95 93,1 
Não 7 6,9 

De onde vem 

Urubici 1 14,3 
Balneário Camboriú 1 14,3 
Joaçaba 1 14,3 
Monte Carlo 2 28,6 
Videira 2 28,6 

Marca do Veículo 

Ford 7 6,9 
Fiat 20 19,6 
Volkswagen 30 29,4 
GM 29 28,5 
Kia 1 1 
Renault 5 4,9 
Peugeot 2 2 
Hyundai 9 8,8 
Citroen 4 3,9 
Toyota 2 2 
BMW 1 1 
Honda 1 1 
Mitsubishi 1 1 

Ano de Fabricação do 
Veículo 

De 1970 a 1980 0 0 
De 1981 a 1990 1 1 
De 1991 a 2000 2 2 

   Continua 
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Continua    

 
De 2001 a 2010 34 33,3 
De 2011 a 2018 63 62,8 

De 2019 a 2020 4 3,9 
Fonte: A autora (2019) 

4.3 PERCEPÇÕES DOS CLIENTES 

Na segunda etapa da pesquisa o objetivo era levantar e analisar a percepção 

dos clientes acerca dos serviços prestados pela mecânica LF, conforme já citado o 

questionário obteve 102 respondentes e para esta etapa foram realizadas 12 

perguntas, essas foram analisadas, tabuladas e descritas, como demonstrado 

abaixo. 

Analisando a percepção dos clientes em relação à qualidade no atendimento 

do setor administrativo, conforme a Tabela 2 apresentada abaixo, observou-se que 

dentre os 102 respondentes, 67 avaliaram como sendo ótimo, 33 avaliaram como 

sendo bom, totalizando 100 clientes com apercepção positiva e 2 pessoas não 

sabiam responder/indiferente ou ruim. 

 

Tabela 2 - Setor administrativo 

Questão 8 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 65,60 32,40 1,00 1,00 0,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso revela que o setor administrativo atende as necessidades dos seus 

clientes, sendo que a qualidade do atendimento cria o encantamento e também 

proporciona diversos benefícios valiosos para a empresa, fator de suma importância 

para a fidelização dos clientes. 

A Tabela 3 que descreve se o preço da hora estava dentro da média do 

mercado verificou-se que entre os 102 respondentes, 66 responderam que o preço 

está na média que o mercado oferece, 18 não sabem qual é a média do mercado, 

para 12 pessoas talvez esteja na média de mercado e para 6 pessoas não está na 

média do mercado 

 



51 
 

 
Tabela 3 - Preço da hora 

Questão 9 Sim Não Talvez Não sei qual é a média do 
mercado 

% 64,70 5,90 11,80 17,60 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso demonstra que os preços praticados pela empresa em estudo são 

compatíveis com o mercado. E que os clientes da empresa que estão na base de 

renda média alta, estão dispostos a pagar o preço pela qualidade, confiabilidade, 

ética e a sinceridade, isso vai de encontro aos valores da empresa já citado, esses 

pontos são fundamentais para a escolha dos serviços da mecânica.  

A questão 10 tinha como objetivo avaliar os prazos de pagamentos e as 

formas de pagamento oferecidos, conforme Tabela 4 abaixo, dos 102 respondentes, 

57 consideram as formas e os prazos de pagamentos como ótimo, para 40 

avaliaram como bom, totalizando 97 clientes que tiveram uma percepção positiva e 5 

não sabiam responder ou acham ruim.  

 

Tabela 4 - Prazos e formas de pagamento 

Questão 10 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 55,90 39,20 2,90 2,00 0,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso demonstra que os clientes sentem-se predominantemente satisfeitos com 

os prazos e com as formas de pagamento oferecidos. É importante que a empresa 

atenda a necessidade e as expectativas dos clientes com relação a este quesito. 

Já na questão 11, que avaliou a qualidade no atendimento dos mecânicos, 

conforme Tabela 5 percebeu-se que dos 102 respondentes, 85 pessoas avaliaram 

como ótimo o atendimento dos mecânicos e para 17 avaliaram como sendo bom o 

atendimento, totalizando 100% de percepção positiva.  

 

Tabela 5 - Atendimento dos mecânicos 

Questão 11 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 83,30 17,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: A autora (2019) 
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Isso revela que os clientes estão satisfeitos e seguros, diante da ética, 

profissionalismo e a dedicação. Pode ser ressaltado ainda que conforme 

demonstrado no perfil, clientes deslocam-se de outras cidades para receber os 

serviços da empresa, demonstrando que as pessoas que se consideram bem 

atendidas se tornam fieis, concretizando assim a satisfação pela qualidade no 

atendimento dos mecânicos. 

Quanto a avaliação do agendamento dos serviços ou as demandas livres, 

conforme Tabela 6, dos 102 respondentes, 58 já precisaram das duas situações e 

foram atendidos, 32 sempre agenda dia e hora, 12 chegam na hora e são atendidos, 

totalizando 100% percepção positiva.  

 

Tabela 6 - Agendamento dos serviços 

Questão 12 
Sempre agendo dia e 

hora 
Chego na hora e sou 

atendido 
Já precisei das duas 

situações 

% 56,80 31,40 11,80 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso demonstra que a empresa oferece serviço diferenciado, atendendo a 

necessidade de cada cliente e de maneira eficiente. 

A questão 13, que avaliou a qualidade dos serviços que a mecânica oferece 

foi possível identificar conforme Tabela 7 que, 80 dos clientes avaliaram como ótima 

a qualidade dos serviços e 22 avaliaram como sendo boa, totalizando 102 clientes 

com a percepção positiva.  

 

Tabela 7 – Qualidade dos serviços 

Questão 13 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 78,40 21,60 0,00 0,00 0,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso revela que numa empresa o ponto fundamental é a qualidade e que a 

diferenciação dos serviços prestados pode gerar aumento da fatia de mercado. 

Demonstra também que os clientes estão satisfeitos e sentem -se seguros, a 

empresa oferece serviço diferenciado e está executando constantemente um serviço 



53 
 

de qualidade e os dados apresentados demonstram que os clientes são atendidos 

de maneira eficiente diante das necessidades apresentadas.  

O objetivo da questão 14 é de avaliar a estrutura física da mecânica, 

conforme tabela 8 dos 102 respondentes, 70 avaliaram como sendo bom, para 21 

dos clientes avaliaram como sendo ótimo a estrutura, totalizando 91 clientes com 

percepções positivas. Este percentual revela que a estrutura da mecânica está 

adequada para atender as necessidades dos clientes, entretanto, 6 (5,9) não 

souberam responder e 5 (4,9%) acham ruim a estrutura da mecânica 

 

Tabela 8 - Estrutura da mecânica 

Questão 14 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 20,60 68,60 5,90 4,90 0,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Na percepção dos clientes a estrutura da mecânica é adequada. Entretanto, 

analisando a questão 17 em relação a implantação de novos serviços, se fará 

necessário atenção a estrutura da empresa. 

Sobre a localização da mecânica apresentada na Tabela 9 abaixo, 53 clientes 

avaliam como sendo boa localização, para 47 clientes avaliaram sendo ótimo a 

localização, totalizando 100 clientes de percepção positiva. Para 2 não souberam 

responder/indiferente o local ou acham ruim. 

  

Tabela 9 - Localização da mecânica 

Questão 15 Ótimo  Bom  Não sei responder/Indiferente  Ruim  Péssimo  

% 46,00 52,00 1,00 1,00 0,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Para o segmento de oficina mecânica a localização não é um fator 

determinante na escolha, porém, o percentual revela a importância para os clientes, 

visto que a empresa situa-se neste local desde sua fundação, tornando-se um ponto 

de referência. Entretanto, diante da análise da questão 17 e citado na questão 14 

deve ser um ponto a ser avaliado no futuro. 
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Quando questionados sobre o serviço que a mecânica oferece de buscar o 

carro no local de serviço ou na casa e devolver com o serviço pronto, conforme 

tabela 10 abaixo, dos 102 respondentes, 54 responderam que optam alguma vezes, 

25 dos clientes sempre utilizam deste serviço, totalizando 79 clientes de percepção 

positiva. Para 16 clientes nunca utilizaram o serviço e 7 não sabiam que este serviço 

é realizado. 

 
Tabela 10 - Buscar e levar carro 

Questão 16 
Sim, sempre opto 

pelo serviço 
Sim, opto algumas 

vezes 
Nunca utilizei Não sabia que forneciam 

este serviço 

% 24,50 52,90 15,70 6,90 

Fonte: A autora (2019) 

 

Isso revela que existe pontos a melhorar na divulgação dos serviços que são 

disponibilizados. Com a falta de tempo dos clientes que passam o dia atribulados e 

procurando por praticidade e para o diferencial da empresa, se faz necessário seja 

divulgado para seus clientes os serviços disponibilizados. 

Considerando os serviços que podem ser implantados na mecânica, conforme 

questão 17, dos 102 respondentes, 73 demonstraram interesse em balanceamento e 

69 em geometria, 39 demonstraram interesse em reparo do ar condicionado, 37 com 

a venda e troca dos pneus e 5 manifestaram o interesse em serviços elétricos estes 

dados encontram-se no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Serviços desejados 

 
Fonte A autora (2019) 
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Pode-se observar que os clientes demonstram interesse em outros serviços, 

assim a empresa visualiza a possibilidade de expansão de mercado. Considerando 

que os clientes estão satisfeitos com os serviços já prestados torna-se um ponto 

positivo para a inclusão de novos serviços devido à qualidade e confiança já 

comprovada pela empresa no mercado neste segmento. 

No gráfico 2 que segue abaixo é possível identificar a percepção do cliente 

sobre a mecânica oferecer serviço de agendamento periódico aos seus clientes para 

a revisão do veículo, assim 83 acreditam ser importante, para 12 será indiferente 

este serviço e para 7 não veem necessidade de agendamento periódico.  

  

Gráfico 2 - Agendamento periódico 

 
Fonte: A autora (2019) 

 

Isso revela ser uma necessidade do público atendido pela empresa, 

considerando a falta de tempo, a demanda pessoal e as prioridades, faz desse um 

importante serviço não deixando o cliente sem atendimento. 

A questão 19 tinha como objetivo identificar a percepção dos clientes sobre a 

mecânica oferecer pós-serviços, no gráfico 3 abaixo dos 102 respondentes, 83 dos 

respondentes acreditam ser importante, 12 dos respondentes responderam que é 

indiferente receber o serviço e 7 dos respondentes não vê a necessidade no 

momento.  
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Gráfico 3 - Pós serviços 

 
Fonte: A autora (2019) 

 

Estes dados mostram que os clientes sentem-se importantes em dar sua 

opinião sobre a qualidade dos serviços prestados, como também a empresa tem o 

feedback de seus serviços de quem realmente é importante, o que permite 

impulsionar o seu crescimento e posicionamento no mercado. 

No gráfico 4 refere-se a questão 20 tinha como objetivo saber se os clientes 

indicariam aos serviços para outras pessoas dos 102 respondentes, 100 indicariam 

os serviços da mecânica e 2 não indicariam.  

 

Gráfico 4 - Indicariam os serviços 

 
Fonte: A autora (2019) 
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Isso revela que a percepção é positiva e que o marketing boca a boca 

representa as recomendações dos clientes fidelizados para outras pessoas, 

parentes, amigos. É uma forma de vender os serviços, e um incentivo a buscar a 

excelência na qualidade do serviço prestado. 

4.4 MELHORIAS A PARTIR DOS RESULTADOS  

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, identificou-se que a percepção 

dos clientes foi positiva em relação à satisfação dos serviços prestados pela 

Mecânica LF, entretanto, alguns pontos, mesmo que satisfazendo as necessidades, 

devem ser elencados para melhor adequação e fidelização do cliente. 

Na hora de coletar os dados dos clientes notou-se a necessidade da 

implantação de um sistema de banco de dados com as informações relevantes e 

fundamentais da carteira de clientes. Percebe-se que na questão 18 o resultado 

obtido foi positivo em relação da possibilidade de oferecer agendamento de serviços 

periódicos. Para que este serviço seja eficiente deve-se elaborar uma base com 

informações para alimentar os dados pessoais dos clientes, conforme quadro 

abaixo. 

 

Quadro 1 - Dados do cadastro de cliente 

Dados dos Clientes 

Nome Completo 

RG CPF 

Data de Nascimento 

Endereço de E-Mail 

Telefone Convencional Telefone Celular 

Endereço Residencial 

Fonte: A autora (2019) 

 

A identificação do veículo deverá constar no sistema, essa informação é de 

suma importância para o histórico dos clientes. Conforme descrito no quadro abaixo: 
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Quadro 2 -Dados dos veículos 

Fonte: A autora (2019) 

 

O mesmo sistema deverá prover um histórico de manutenção do veículo, 

contendo informações como a data e os tipos de serviço realizado, relação de peças 

ou produto utilizado, bem como a quantidade e o valor pago pelo material. 

 
Quadro 3 - Histórico de manutenção 

Histórico de Manutenções 

Data Tipo Qtd Descrição Valor 

11/11/2019 Serviço 01 Troca de Óleo R$65,00 

11/11/2019 Material 05 Óleo 5w40 R$180,00 

Fonte: A autora (2019) 

 

Com um cadastro bem elaborado de materiais e serviços, informando a 

validade (por km rodados ou período de tempo) de um determinado serviço ou peça, 

é possível prever a próxima manutenção, devendo o sistema informar sobre a 

necessidade de executá-la. 

 

Quadro 4 - Cadastro de peças e serviços 

Cadastro de Peças e Serviços 

Descrição Validade KM Validade Tempo 

Óleo 5w40 5000 180 dias 

Fonte: A autora (2019) 

 

Dados do veículo 

Marca do Veículo Ano de Fabricação 

Modelo do Veículo Placa do Veículo Cor do Veículo 
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Com o objetivo de aumentar a percepção de valor do serviço, o sistema 

deverá, através de Short Message Service (SMS em português - sistema de 

mensagem curta) via WhatsApp e/ou e-mail, informar ao cliente sobre a proximidade 

da próxima manutenção ou revisão, com base nas informações de histórico do 

veículo e das peças e serviços cadastrados. A mensagem enviada deverá prover de 

meios para que este possa, por conta própria, agendar o serviço via Internet ou 

telefone. O gestor deverá receber uma notificação em um período pré-configurado 

após o cliente tê-lo recebido e não providenciado o agendamento, de modo que este 

possa entrar em contato com o consumidor para verificar a aceitabilidade do 

agendamento do serviço. 

O sistema deverá prover de Ordem de Serviço (OS), que serão gerenciadas 

pelos próprios mecânicos através de terminais instalados nas estações de trabalho. 

Ao realizarem a inspeção no veículo, o profissional informará, em tempo real as 

peças que deverão ser substituídas, tal como o tempo previsto para realização do 

serviço, tornando o orçamento mais preciso e próximo da realidade. Após ter 

completado a análise, a OS é encaminhada ao cliente, o qual autoriza ou não a 

execução dos serviços. Esta etapa pode ser feita automaticamente pelo sistema, via 

e-mail ou manualmente pelo gestor da empresa através do telefone. 

Após aprovada a OS, esta deverá retornar à sequência do profissional para 

manutenção. O mecânico deverá informar o início dos trabalhos no veículo e, neste 

momento, o sistema inicia a contagem de tempo do serviço. A cada peça 

substituída, o profissional deverá informar ao sistema a finalização desta etapa. 

Estas medidas visam tornar o serviço mais transparente para o cliente e delegar ao 

sistema a responsabilidade de controle do tempo, de modo que o profissional passe 

a focar mais no desempenho de seu serviço e menos em situações externas. 

Ao demonstrar preocupação com a segurança periódica do veículo, a 

empresa passará ainda mais confiabilidade e satisfação dos clientes, tornando-se 

um diferencial importante na prestação dos seus serviços. 

A possibilidade de dispor aos clientes o pós-serviço foi vista como positiva 

pelos participantes da pesquisa. Para sua implantação também será necessário a 

utilização de banco de dados, onde deve se ter um prazo de no máximo 72 (setenta 

e duas) horas de intervalo entre o serviço entregue e o contato de retorno sobre a 

prestação do serviço. No entanto, para receber o Feedback após o serviço realizado, 

precisa ser tratado em outro contexto de questionamentos, conforme quadro abaixo.  
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Quadro 5 - pós serviços 

Identificação da Empresa 

Foi Bem Atendido  Sim Não Talvez 

O problema foi resolvido Sim  Não Deixou a Desejar 

Sugestões de melhorias 

Fonte: A autora (2019) 

 

Através destes dados o cliente perceberá a importância que ele tem para a 

empresa, pois terá voz para expressar sua opinião sobre o serviço realizado no seu 

veículo e a atenção disponibilizada para o mesmo. Por sua vez, levará os clientes 

satisfeitos a disseminarem sobre o diferencial que está sendo oferecido e a captação 

de novos clientes, evidenciando mais uma vez o marketing boca a boca. 

A partir dos cadastros atualizados, a empresa poderá promover a semana da 

inspeção veicular por marca. Sem custo inicial, a empresa verificará como está a 

saúde do veículo e após diagnosticado algum problema o mesmo deverá ser 

informado ao cliente, repassando o orçamento, de posse do mesmo o cliente poderá 

decidir se realizará o serviço. Pode-se perceber que através de um banco de dados 

bem elaborado pode-se oferecer inúmeras possibilidades de melhorias e oferecer 

serviços diferenciados para os clientes. É possível também, customizar e enviar e-

mail ou mensagens pelo WhatsApp de feliz aniversário, como forma de estreitar o 

relacionamento com o cliente. 

Na questão 17 foi questionada a disponibilidade de novos serviços, sem 

precisar terceirizar, sendo assim, os clientes demonstraram maior interesse em 

balanceamento, geometria, venda e troca de pneus e reparo de ar condicionado. 

Sugere-se que a empresa analise a viabilidade de implantação destes serviços, 

alcançando assim a retenção, fidelização e a entrada de novos clientes, pois com a 

disponibilidade dos serviços poderá atender a carteira já existente e a captação de 

novos clientes.  

Seguindo a percepção acima, foi identificado o desejo dos clientes em 

serviços prestados diretamente pela empresa, sem precisar que o seu carro seja 

deslocado de uma empresa para outra, evitando assim possíveis imprevistos 

durante o processo. Dessa forma sugere-se que ampliação da estrutura da 
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mecânica seja avaliada, pois, para a inclusão de novos serviços se faz necessário 

um espaço maior e com o layout adequado para atender esses serviços. 

Ainda em relação a estrutura, mesmo a percepção sendo positiva, merece 

atenção e se faz necessária a adequação da mesma. Notou-se que a quantidade de 

mulheres que frequentam a oficina (19,60%) é baixa em comparação aos 79,60% 

dos homens, porém, cada vez mais as mulheres estão independentes e em relação 

aos seus próprios veículos, sendo este um público em crescimento. Estas por sua 

vez, não se sentem à vontade no universo de uma oficina mecânica. Outro ponto 

que pode ser questionado da estrutura, diz respeito layout da empresa, onde a porta 

de entrada para os clientes é a mesma dos veículos. Sendo assim, como forma de 

melhoria para ambos os aspectos, sugere-se uma sala de espera adequada e 

isolada da oficina, para clientes possam ter um ambiente neutro e com acesso 

secundário para o setor operacional e setor administrativo. 

4.5 LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE AMPLIAÇÃO DO ESTUDO 

Para o presente trabalho em estudo observou-se alguns pontos de limitações. 

Um deles refere-se à limitação da quantidade de amostra coletada, devido a 

inexistência de um banco de dados da empresa, assim não foi possível contato com 

todos os clientes do mapeamento, bem como a indisponibilidade de alguns clientes 

contatados em responder o questionário. 

Ao iniciar a análise dos dados coletados foi identificado que alguns 

questionamentos importantes não foram abordados e outros formulados de maneira 

equivocada. 

Outra dificuldade encontrada foi o tempo limitado para a realização de todo o 

processo do presente estudo, onde seria importante a elaboração do projeto antes 

da sua execução. 

No estudo foi identificado como importante a inclusão de novos serviços, 

sendo necessário a ampliação da estrutura física da empresa. Diante disso, sugere-

se novos estudos afim de avaliar a viabilidade, mercadológica e financeira de uma 

nova estrutura e um layout adequado para atender completamente necessidades 

encontradas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo geral a identificação da percepção dos 

clientes acerca da prestação de serviço de uma empresa no segmento de mecânica, 

sendo que para atingi-lo foram necessários a criação de objetivos específicos.  

Para alcançar o objetivo geral foram apresentados os objetivos específicos, 

tendo como primeiro objetivo a caracterização da empresa, o segundo objetivo 

levantar o perfil dos respondentes, como terceiro objetivo levantar as percepções 

dos usuários e o quarto objetivo propor melhorias a partir dos resultados da 

pesquisa. 

Inicialmente foi realizado a caracterização da empresa, onde identificou-se que é 

uma empresa familiar, prestadora de serviço no ramo de mecânica automotiva, com 

15 anos de atuação no mercado e localizada no mesmo endereço desde o início de 

suas atividades em 2004.  

A segunda etapa foi apresentar o perfil dos clientes, assim identificou-se que a 

maioria é do sexo masculino, com idade entre 29 a 48 anos, residentes no município 

de Fraiburgo, com média a alto nível financeiro, em sua maioria proprietários de 

veículos das marcas Fiat, Volkswagen e GM, com menos de 8 anos de fabricação. 

Ao levantar e analisar a percepção dos clientes acerca dos serviços prestados, 

foi possível verificar uma posição positiva dos clientes frente aos atendimentos do 

setor administrativo e operacional dos mecânicos, estando satisfeitos com a 

qualidade dos serviços, preços e prazos praticados, bem como com a estrutura 

física e a localização. Devido à alta credibilidade da empresa no mercado, seus 

clientes demonstraram interesse na implantação de novos serviços e atendimento 

diferenciado, através do pré-agendamento e pós-venda, além de praticarem o 

marketing boca a boca indicando os serviços da empresa. 

A partir dos resultados obtidos foi possível propor melhorias, sendo elas a 

criação de um sistema de banco de dados, para um processo inicial de organização 

da empresa, portanto, se faz necessário para a implantação do agendamento de 

serviços periódicos e pós serviços. A estrutura foi outro ponto a ser melhorado, 

pensando na comodidade dos clientes, sugeriu-se uma sala de espera isolada da 

oficina, tornando-se um ambiente neutro, com acesso secundário para o setor 

administrativo e o setor operacional. A partir do momento em que se pensa na 

inclusão de novos serviços, a também que se analisar a viabilidade de um novo 
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espaço e localização que atenda a demanda solicitada pelos clientes, abrindo assim 

a possibilidade e necessidades de novos estudos. 

As limitações encontradas durante o presente estudo referem-se à quantidade 

de amostra coletada, devido a inexistência de um banco de dados da empresa bem 

como a indisponibilidade de alguns clientes contatados em responder o questionário. 

Ao iniciar a análise dos dados coletados foi identificado que alguns questionamentos 

importantes não foram feitos e outros formulados de maneira equivocada. Outra 

dificuldade encontrada foi o tempo limitado para a realização de todo o processo do 

presente estudo, onde seria importante a elaboração do projeto antes da sua 

execução. 

Conclui-se, portanto, com base nos dados coletados que a empresa vem se 

posicionando positivamente neste segmento de mercado, dispondo de qualidade no 

serviço prestado, bem como atendendo as necessidades dos seus clientes, 

entretanto, é que há possibilidade de crescimento da empresa com a inclusão de 

novos serviços foi exposta pelos respondentes, sendo assim, deve ser mensurado a 

importância de medir a satisfação do cliente para que a empresa tenha a 

oportunidade de melhorar e buscar o diferencial para fortalecer-se perante o 

mercado. 
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APÊNDICES 

1. Qual seu gênero?  

Feminino Masculino Prefiro não dizer 

      

2. Qual sua idade? 

De 18 a 28 De 29 a 39 De 40 a 48 De 49 a 59 Acima de 60  

   

3. Qual sua renda?  

Até R$ 998,00  

De R$ 999,00 a R$ 1,497,00  

De R$ 1.498,00 a R$ 2.495,00  

De R$ 2.496,00 a R$ 3.494,00  

De R$ 3.495,00 a R$ 4.492,00  

De 4.493,00 a R$ 5.491,00  

De 5.492,00 a R$ 6.490,00  

Acima de R$ 6.491,00 

 

4. Você mora em Fraiburgo? 

 Sim Não       

5. Me conta de onde você vem para receber os serviços da Mecânica LF? 

Videira  

Monte Carlo  

Lebon Regis  

Iomerê  

Rio das Antas  

Rio das Pedras  

Santa Cecilia  

Outros 

6. Qual é a marca do seu veículo? 

 

Ford  

Fiat  

Volkswagem  
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GM 

KIA  

Renault 

Peugeot  

Outros 

         

7. Qual o ano de fabricação do seu veículo? 

De 1970 a 1980  

De 1981 a 1990  

De 1991 a 2000  

De 2001 a 2010  

De 2011 a 2018  

Outros  

 

8. Como você avalia o atendimento do setor administrativo?  

Ótimo    Bom     Não sei responder/ Indiferente      Ruim Péssimo 

   

9. Você considera que o preço da hora está dentro da média do mercado? 

Sim    Não       Talvez         Não sei a média do mercado 

     

10. Como você avalia os prazos de pagamento e as formas de pagamentos? 

Ótimo     Bom   Não sei responder/ Indiferente        Ruim       Péssimo 

   

11. Como você avalia o atendimento dos mecânicos? 

Ótimo    Bom      Não sei responder/ Indiferente   Ruim   Péssimo 

   

12. Como você avalia o agendamento dos serviços?  

Sempre agendo dia e hora        Chego na hora que preciso e sou atendido  

Já precisei das duas situações e fui atendido  

   

13. Como você avalia a qualidade do serviço da mecânica LF? 

Ótimo   Bom     Não sei responder/ Indiferente    Ruim Péssimo 

   

14. Como você avalia a estrutura da mecânica LF?  
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Ótimo   Bom    Não sei responder/ Indiferente  Ruim    Péssimo 

   

15. Como você avalia a localização e acesso a mecânica LF?  

Ótimo Bom            Não sei responder/ Indiferente  Ruim        Péssimo  

  

16. A mecânica possui o serviço de buscar o carro no local serviço/casa e 

devolver com o carro pronto, você já optou por este serviço? 

Sim, sempre opto pelo serviço    Sim, opto algumas vezes      Nunca utilizei 

Não sabia que forneciam este serviço  

  

17. Quais serviços você gostaria que a mecânica LF disponibilize sem precisar 

terceirizar?  

Balanceamento  Geometria  Venda e troca de pneus   Reparo de Ar Condicionado

   

18. Como você avalia a possibilidade da Mecânica LF fornecer o serviço de 

agendamento periódico para a revisão do veículo?  

Acredito ser importante   Indiferente        Não vejo necessidade  

   

19. Como você avalia a possibilidade da Mecânica LF oferecer o serviço de Pós 

Serviço?  

Acredito ser importante   Indiferente         Não vejo necessidade 

    

20. Você Indicaria os serviços da Mecânica LF para outras pessoas?  

Sim     Não        Talvez     

 


