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1. RESUMO  

Excelência em vendas é vender conquistando e fidelizando o cliente; gerar volume e 

lucratividade para a organização. Excelência em atendimento é o que levará à excelência em 

vendas, pois o bom atendimento ao cliente gera vendas com maior frequência e confiança pelo 

consumidor. A Excelência em Vendas faz parte do Marketing de Relacionamento que é 

baseada na premissa de que a performance da empresa é superior quando os relacionamentos 

entre comprador e vendedor são os mais estreitos possíveis ampliando o conceito tradicional 

do marketing, com a criação de relacionamentos e a manutenção dos mesmos, buscando reter 

seus clientes. O mercado oferece muitas oportunidades aos consumidores, principalmente no 

mundo globalizado em que vivemos. Os consumidores têm opções de compras, de marcas, de 

modelos; começam negociando o preço, a qualidade, condições de oferta. Diante do exposto 

pretende-se responde a pergunta problema de pesquisa: Quais são os atributos que 

influenciam a tomada de decisão para a compra de veículos novos em concessionárias em 

Ribeirão Preto? Por isso, a empresa deve se destacar entre os concorrentes, ser diferente, 

oferecer algo que será o diferencial. O objetivo dessa pesquisa é afirmar que o atendimento ao 

cliente é um grande influenciador na tomada de decisão de compra de um veículo zero km, o 

que pode se tornar o diferencial para as empresas que comercializam veículos novos e usados. 
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2. INTRODUÇÃO 

Com o decorrer dos anos e a globalização fica cada vez mais fácil, o consumidor adquirir o que 

tanto deseja comprar ou por impulso do consumismo ou pela facilidade das compras a prazo, 

financiamentos, crédito entre outras formas de pagamento. 

Muitas organizações estão investindo no atendimento de seus clientes, que são o fator 

principal para manter a empresa sustentada. Esse investimento no cliente reflete na qualidade 

do atendimento, como uma estratégia de que clientes bem atendidos compram mais, voltam 

nas lojas e indicam a empresa a outros clientes, gerando quantidade de vendas e rendimentos. 

Excelência significa qualidade superior, pode ser entendida como um padrão do que há de 

melhor em determinado setor ou área, grupo de pessoas ou profissionais; é um processo 

contínuo; não é decorrente de qualidades inatas, é uma opção e é preciso desenvolvê-la. Já a 

venda, é uma estratégia de negociação; é como combinar fatores para obter resultados.  

Para se alcançar a excelência em vendas, é preciso conquistar clientes com qualidade no 

atendimento e uma boa gestão, para conduzir os funcionários a chegarem ao patamar que a 

empresa deseja. Diante do exposto pretende-se responde a pergunta problema de pesquisa: 

Quais são os atributos que influenciam a tomada de decisão para a compra de veículos 

novos em concessionárias em Ribeirão Preto? 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo Geral 



Identificar quais sãos os atributos levados em consideração pelo cliente na compra de um 

veículo novo.  

3.2 - Objetivos Específicos  

a) Apresentar quais são os fatores levados em consideração pelos clientes para 

retornarem a uma concessionária de veículos novos; 

b) Demonstrar que clientes satisfeitos retornam as concessionárias; 

c) Apresentar caminhos para excelência em vendas e atendimento em 

concessionárias de veículos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para podermos definir os caminhos para se alcançar a excelência em vendas e atendimento foi 

realizado uma pesquisa exploratória, não probabilística com uma abordagem qualitativa; para a 

coleta de dados, foi desenvolvido um questionário estruturado com perguntas abertas e 

fechadas.  

Segundo Fachin (2001), a finalidade amostral é de grande valia na pesquisa, permitindo custo 

reduzido, tempo reduzido para o levantamento dos dados que são coletados, indagações mais 

minuciosas, dados mais fidedignos, levando em consideração o fato de ser um trabalho mais 

simplificado que generalizado. 

A amostra foi caracterizada por diversos consumidores de todas as idades que já tenham 

adquirido um veículo novo ou seminovo na cidade de Ribeirão Preto com um questionário de 

20 perguntas, onde foram distribuídos 200 questionários e retornaram 160 respondidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO 

Uma boa gestão cria planos para abordar os clientes, além de trabalhar resistências ao 

produto, harmonizar o relacionamento e saber a maneira de negociar com seu cliente. Por isso, 

é preciso estabelecer vínculos para garantir a continuidade dos negócios. 

Com o aumento da concorrência e o aparecimento de novas ferramentas de comunicação, a 

proposta do atendimento nas décadas de 80 e 90 começa a agregar a preocupação com a 

satisfação do cliente. Ao final da década de 90 e nos anos que se seguem, a preocupação 

extrapola apenas a satisfação do cliente. A ideia é antecipar os desejos do cliente e o 

atendimento deixa de ser apenas uma atividade de apoio às vendas e passa a ser o elemento 

principal da gestão do relacionamento com o cliente (ZENONE, 2010 p. 17).      

A excelência no atendimento tem foco nos serviços ao cliente. Excelência nos serviços ao 

cliente é o conjunto de atividades desenvolvidas por uma organização com orientação ao 

mercado, direcionadas a identificar as necessidades dos clientes, procurando atender as suas 

expectativas, criando ou aumentando o seu nível de satisfação (PIETRO, 2007). 

Segundo Gonçalves (2009), é indiscutível que a excelência no atendimento ao cliente é um dos 

maiores diferenciais competitivos do mercado e o fator principal para o crescimento das vendas 

e a evolução das empresas. 



Um princípio fundamental da excelência em atendimento é acreditar em atender o cliente sem 

julgar a aparência dos clientes. “Quando a experiência de compra é diferenciada, os clientes 

compram mais. Não só compram mais, mas sim se tornam fiéis a sua marca (ROCCATO, 

2010)”. 

Para entender melhor o que é o cliente, devemos nos remeter como clientes, o que desejo 

quando vou à uma organização, como quero ser atendido, qual o meu objetivo. Buscar indagar: 

se eu fosse consumidor voltaria a aquele lugar? 

 A organização que preza o ótimo, a excelência em atendimento, tem mais clientes fiéis e 

satisfeitos, mesmo que seu produto e ou serviço seja um pouco mais caro do que o do 

concorrente. Porém, não se pode esquecer-se da qualidade do produto e ou serviço que está 

sendo oferecido. “Além de bons serviços, manter amizade com o cliente é uma boa forma de 

expandir os negócios do produto. O cliente pode indicar outros clientes e encarregar-se de 

fazer uma boa propaganda “de boca a boca” da empresa e de seus representantes (LAS 

CASAS, 2002)”. 

O consumidor bem atendido volta mais vezes, além de indicar o vendedor atencioso aos 

familiares e amigos. 

O cliente pode não comprar na hora em que ele vai à organização, mas o modo com que ele é 

tratado faz com que ele volte e compre. Muitas vezes ele sai apenas para pesquisar e na hora 

da compra, escolhe o melhor produto e ou o melhor atendimento. 

 A gestão do atendimento deve estar associada ao marketing de relacionamento em conjunto 

com a tecnologia de banco de dados e as pesquisas de mercado, de tal modo que possibilitem 

coletar o máximo de informações sobre seus clientes, auxiliando no desenvolvimento de uma 

estratégia (ZENONE, 2010, p.11). O marketing de relacionamento é uma ferramenta que busca 

criar valor pela intimidade com o cliente e torna a oferta tão adequada, de modo que o cliente 

prefira manter-se fiel à empresa (ZENONE, 2010 p. 48). 

Independente do cliente ficar ou não satisfeito com o resultado de uma decisão de compra, o 

relacionamento com ele pode beneficiar-se do pós marketing, que se refere a esforços de 

marketing dirigidos ao cliente depois que ele efetuou a compra. Os objetivos do pós marketing 

são garantir a satisfação do cliente e manter o relacionamento com ele. (SHETH et al.  2001, 

p.692) 

O atendimento ao cliente é algo que irá depender de cada um. É claro que a empresa não irá 

agradar a todos, mas tem que agradar a maioria das pessoas.  “Atender bem não basta.  É 

preciso superar as expectativas dos clientes” (MOURA, 2007)  

Se todo o processo, todo procedimento foi bem feito, se houver uma estratégia de vendas, um 

planejamento para aumentar o volume de vendas, com certeza a organização está a caminho 

da excelência nas vendas. Portanto, o atendimento é um grande fator para alcançá-la. 

 

5.2  EXCELÊNCIA EM VENDAS  

 A organização não só tem a missão de vender, mas de pesquisar o que o mercado, os clientes 

precisam, além de inovar. A empresa precisa inovar seguir as novas tendências, fazer o gosto 



dos consumidores, o que eles desejam. “Vender” segundo o dicionário, é o ato de “Alienar ou 

ceder por certo preço; trocar por dinheiro”.  

Na prática é onde os vendedores, com a intenção de obter o maior lucro, interagem com os 

compradores, que tem interesse em uma maior satisfação. 

A venda tem sido entendida ao longo do tempo como uma transação entre duas partes, ditas 

comprador e vendedor, na qual há a transferência de posse de um produto, de um serviço ou 

mesmo de uma ideia (COBRA, 1994 p. 296). 

 As vendas são divididas em venda ativa, (parte da venda realizada pelo profissional de 

vendas), e a venda passiva (parte da venda realizada pelo trabalho de marketing). Muitas 

vendas são praticamente realizadas por venda passiva, pois muitos produtos têm um bom 

plano de marketing e possuem uma marca forte consolidada. 

Conquistar um cliente é muito difícil, é exigido da organização muito investimento para que isso 

ocorra – comerciais, propagandas, brindes, panfletos etc.- . Perdê-lo é muito ruim, pois é 

investimento jogado fora. Reclamações de clientes são inevitáveis, mas é preciso saber utilizá-

las construtivamente, saber fazer da crítica algo melhor e produtivo. Podendo até resolver o 

que o cliente precisa, demonstrando prontidão, boa vontade, disposição em resolver o que ele 

solicita. É preciso escutar a crítica e criar soluções. 

Para alcançar excelência em vendas, é preciso definir pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças da empresa, onde a partir dessa análise, irá montar-se uma estratégia, planos de 

marketing para atrair os consumidores além do bom atendimento. 

 

6. RESULTADOS 

A primeira pergunta  indagou se a pessoa já comprou um veículo novo em alguma 

concessionária de veículos. 

A compra do tão sonhado carro zero km já foi realizada por muitas pessoas. Antigamente o 

acesso à compra de um carro zero era muito precário. Com a mudança de vida e globalização, 

abriu portas para muitas pessoas realizarem o sonho de comprar um carro novo. 

Na pesquisa realizada 105 pessoas (66%) já compraram um carro novo. Mas dos 

respondentes, 55 (34%) - nunca compraram um carro zero km. 

Na segunda pergunta  perguntou se os respondentes já compraram um veículo seminovo. 

Grande parte da amostra já comprou um carro seminovo – 132 pessoas (83%) e 28 (17%) já 

compraram direto o carro zero. As pessoas em geral têm mais acesso a um carro seminovo do 

que a um carro novo pelo preço, condições de pagamento e desvalorização do automóvel. 

Na terceira pergunta  procurou-se saber a frequência que as pessoas trocam de carro. 

A frequência que as pessoas trocam de carro vem aumentando gradativamente por questões 

socioeconômicas e pela grande diversidade de modelos e acessórios contidos nos veículos. 

Apenas 5 (3%) dos entrevistados trocam de carro uma vez ao ano, enquanto 48 (30%) trocam 

de 2 a 3 anos e 107 (67%) trocam de 4 anos ou mais. Ainda não é a maioria que trocam uma 

vez ao ano. Mas grande parte já tem esse hábito de estar sempre trocando de carro em função 

das atividades que realizam com o veículo (trabalho).  



A quarta pergunta  é o que as pessoas levam em conta na decisão de comprar um carro novo. 

A maioria dos respondentes - 61 pessoas (38%) levam em conta o modelo de veículo tanto 

desejado. Depois, 42 (26%) levam em conta a economia do automóvel, pois muitas pessoas 

acabam utilizando o carro como um meio de transporte para trabalho e por isso preferem um 

carro que não vá gerar muita despesa. 40 (25%) levam em conta o valor do automóvel. Às 

vezes o desejo de ter um carro zero km é tão grande, que a pessoa acaba não comprando o 

que deseja, e sim o que seu bolso suporta. 17 (11%) responderam que levam em conta ao 

comprar um veículo o valor pago no usado – a tal chamada troca. Muitas pessoas querem 

trocar seu veículo por um novo e utilizam o meio de troca para valer como uma entrada no 

carro e um meio para não ficar sem um automóvel até o seu zero km chegar. 

A quinta pergunta  indagou se os clientes fizeram pesquisa, ou seja, visitaram outras 

concessionárias antes de fazer suas compras. 

Pesquisar preço  é um ato que a maioria dos consumidores fazem. Clientes buscam o melhor 

negócio. É muito importante pesquisar. Na 15ª pergunta , questiona-se as pessoas já 

compraram um carro com valor mais alto somente por causa do atendimento. Com isso 

podemos concluir que mesmo pesquisando “o preço”,  alguns consumidores preferem comprar 

onde são bem atendidos, não importando o fato de o valor ser maior. 144 (90%) dos 

entrevistados fizeram pesquisa de mercado e 16 (10%), já foram direto na loja e já compraram. 

A sexta pergunta  foi com o intuito se saber como as pessoas se dirigiram até a 

concessionaria, ou seja, se elas foram acompanhadas com alguém. 

Será que uma companhia influencia no fechamento do negócio? na compra? e no atendimento 

do vendedor? 

106 pessoas (66%) foram até a concessionária com a família, 42 (26%) foram sozinhos e 12 

pessoas (8%) com amigo (a). A família tem um grande papel influenciador na tomada de 

decisão do comprador. Os vendedores quando veem uma família adoram, pois aparenta que 

saíram de suas casas para fazer uma compra especial. 

Na sétima pergunta  foi questionado se as pessoas se recordavam como estavam vestidas 

para a compra do carro. 

Será que o fator vestimenta influencia o bom atendimento do vendedor?  

65 (41%) responderam que foram com roupas mais despojadas, bem informais; 61 (38%) 

foram com roupa esportiva; 26 (16%) foram de social e 8 (5%) com o uniforme da empresa. 

Quando uma pessoa está com uma roupa mais despojada parece que os vendedores não dão 

muita importância para o cliente. Ainda mais se ele estiver sozinho. Se o cliente está com uma 

roupa social parece que impõe mais respeito e os vendedores são bem mais cuidadoso. 

A oitava pergunta refere-se se as pessoas acreditam que o fator vestimenta influencia o 

vendedor para o melhor atendimento. 

Será que se um cliente com a roupa toda rasgada e suja será bem atendido? 

O fator vestimenta influencia sim para um atendimento melhor do vendedor para com o cliente. 

147 pessoas (92%) também concordam. Se uma pessoa chegar com a roupa toda rasgada, 

mal vestida, os vendedores irão julgá-las. Já se chegar a concessionária uma família, ou uma 



pessoa bem arrumada que aparenta ter condições financeiras todos os vendedores irão querer 

atendê-los e com certeza o tratarão muito bem. 13 (8%) acreditam que o fator vestimenta não 

influencia o melhor atendimento do vendedor. 

A nona pergunta  indagou se o cliente foi bem atendido, será que todos os entrevistados 

quando compraram seu veículo foram bem atendidos? 

Algumas concessionárias prezam muito o bom atendimento. Prezam tanto que após a venda 

ligam para o cliente para avaliarem sua satisfação em relação ao veículo, à concessionária, e 

ao vendedor. Mesmo assim, sempre tem um atendimento e uma compra que não é bem 

sucedida. 144 pessoas – (90%) dos entrevistados disseram que foram bem atendidos e 

somente 16 (10%) responderam que não foram bem atendidos. 

Na décima pergunta  procurou-se saber se o atendimento do vendedor influenciou a escolha 

do comprador na hora da compra. O atendimento do vendedor pode influenciar a compra do 

cliente ao escolher um veículo. Muitas vezes o cliente já vai até a concessionária com o que 

deseja em mente, mas muitas vezes ao chegar lá não tem o que esperava. Então o vendedor 

entra em ação e tenta “empurrar” o que tem para que o cliente possa comprar. 

Como o carro é produzido por lote, às vezes a cor desejada irá demorar muito tempo para ser 

fabricada e entregue. Então o vendedor começa a mostrar as vantagens de outros carros para 

tentar mudar a opção do cliente e fazer com que ele compre o carro disponível. 88 pessoas 

(55%), responderam que o atendimento do vendedor influenciou sim a sua compra e 72 (45%) 

responderam que o atendimento do vendedor não influenciou na tomada de decisão de 

compra, pois já sabiam o que queriam e não iriam mudar de escolha. 

A décima primeira pergunta refere-se se alguma pessoa da família influenciou a compra do 

consumidor. Sim, nota-se que a família como já foi dito, é uma grande influenciadora na 

tomada de decisão. Muitas vezes o pai, a mãe, o companheiro (a), filhos, acabam dando 

palpite em que carro comprar ou não. 

59 pessoas (37%) responderam que o(a) companheiro(a) influenciou na compra; 50 (31%) 

disseram ter tomado a decisão sozinho e ninguém influenciou na compra do veículo. 35 ( 22%) 

disseram que o Pai e/ou a mãe influenciaram; 9 (6%), disseram que foram os filhos e 7 (4%) foi 

influenciados por amigos. 

Na décima segunda pergunta  foi questionado em relação à capacitação e disposição do 

vendedor durante o atendimento para a compra do veículo. 

 O vendedor tem que ser bem capacitado para vender um carro, além disso, deve estar com 

inteira disposição para com o cliente. A compra é uma experiência e cabe ao cliente dizer se foi 

boa ou não. 97 pessoas (61%) responderam que em relação à capacitação e disposição do 

vendedor durante o atendimento para a compra de um veículo foi boa. 33 (21%) acham que foi 

ótimo; 25 (16%) acharam regular e somente cinco pessoas 5 (2%) disseram que foi ruim. 

A maior parte da amostra ficou contente com o atendimento e disposição do vendedor 

automobilístico 



A décima terceira pergunta  o respondente selecionou poderia responder mais de uma 

alternativa, e obteve-se 340 respostas: conforme uma lista o que ele levou em conta na tomada 

de decisão para a compra do veículo. 

São muitos os requisitos que o cliente leva em conta na decisão da compra de um carro. Uns 

dos fatores são: preço, atendimento, facilidade de financiamento, cortesias, modelo que tanto 

queria, estacionamento, água, café e espaço para as crianças. 

Segundo nossa pesquisa, o fator mais importante na decisão de comprar um carro é o preço 

com 115 respostas (34%). As pessoas acreditam que o valor do veículo é o que vai decidir se o 

consumidor poderá pagar ou não. 76 (22%) escolheram o modelo que tanto queriam, 

independentemente do preço. 58 (17%) disseram que o atendimento influencia a tomada de 

decisão de compra de um carro. 51 (15%) responderam que a facilidade de financiamento 

também influencia a tomada de decisão. 34 (10%) responderam levam em conta cortesias para 

fecharem a compra. E 4 (1%) acreditam que ter estacionamento para deixar seu usado 

enquanto olham um novo e 2 (1%) espaço para as crianças para conhecer o automóvel com 

tranquilidade; juntamente com ter cafézinho e água enquanto esperam pois o cliente ficará 

tranquilo para negociar além de ter algumas regalias. 

Na décima quarta pergunta indagou-se o cliente acredita que o atendimento diferenciado 

influencia na hora da compra. 

Quando uma pessoa é bem atendida, envolvida num “papo legal” com o vendedor, ela se sente 

a vontade. Procurou-se descobrir dos consumidores automobilísticos se eles acreditam que o 

atendimento diferenciado influencia na hora da compra. 143 pessoas (89%) acreditam que sim; 

e 17 (11%) acreditam que não – que é só chegar, comprar e tchau! 

Na décima quinta pergunta foi perguntada se o cliente já comprou algum automóvel com 

maior valor do que em outra concessionária por causa do atendimento. 

O atendimento é algo delicado. Algumas pessoas quando são mal atendidas procuram um 

lugar que serão bem acolhidas, que o vendedor não faça corpo mole. E muitas vezes há 

diferenças de preço de uma loja para outra. Portanto essa pergunta tem o intuito de saber se: 

mesmo se o produto for mais caro, será que o cliente vai comprar no lugar que ele se sente 

melhor? 36 (22%), responderam que já compraram um automóvel com um valor maior do que 

em outra concessionária somente pelo atendimento e 124 (78%) pessoas disseram que não. 

Podemos perceber que há um número significativo de pessoas que buscam ser bem atendida 

independente do valor do automóvel. 

Na décima sexta pergunta referiu-se se no ato da negociação (se o carro do cliente foi 

avaliado para troca) o avaliador influenciou/colaborou com o vendedor para a tomada de 

decisão. 

O ato da troca nada mais é que deixar seu carro na concessionária como se fosse uma entrada 

para retirar o carro novo. Além disso, as pessoas muitas vezes querem trocar o que tem por um 

novo e enquanto o novo não vem usa o velho e depois faz a troca. Muitas vezes o cliente vai à 

concessionária esperando um valor X pelo seu carro e dão abaixo do esperado. Então eles 

acabam indo em outro lugar que irá valorizar mais o seu veículo. 50 pessoas (31%) disseram 



que a avaliação influenciou na negociação para a tomada de decisão da compra. 36 (23%) 

disseram que a avaliação não colaborou com o esperado e não contribuiu, portanto para a 

tomada de decisão. E o restante –74 (46%) não fizeram troca ao comprar um veículo novo. 

A décima sétima pergunta questionou se a concessionária fez uma pesquisa em relação à 

satisfação do consumidor após a venda do veículo. 

Muitas concessionárias fazem pesquisa para saber a satisfação do cliente após a compra e 

saber se conseguiu conquistar e possivelmente fidelizar esse cliente. 86 (54%) disseram que a 

concessionária fez uma pesquisa de satisfação e 74 pessoas (46%) disseram que não fizeram. 

O pós-venda irá ajudar a empresa, a saber, os aspectos que ela precisa melhorar além de 

saber o que tanto agradou o cliente. 

A décima oitava pergunta os clientes avaliaram a concessionária com nota de um a dez. É 

muito importante os clientes avaliarem a concessionária. É uma motivação para que a empresa 

busque sempre ser nota dez, ser a melhor, e gerar uma vantagem competitiva em relação às 

outras. 

A maior nota foi oito com 53 ( 33%) dos respondentes. Porém houve quem estava muito 

revoltado e insatisfeito e avaliou a concessionária com a nota um (1%) – apenas uma pessoa. 

Podemos perceber que os clientes avaliaram em uma nota boa. Obtivemos uma média de nota 

de 7,44, aproximadamente nota 8. Entre as notas sete e dez foram 121 (89%) respondentes. 

A décima nona pergunta indagou com base no atendimento que o cliente teve, ele indicaria 

essa concessionaria em que efetuou a compra à outra pessoa. 

A propaganda boca a boca é considerada uma das melhores propagandas. Se o cliente gosta 

da experiência, ele indica, e, além disso, ele retorna. 

144 (90%) indicariam a concessionária com base no atendimento que receberam. E 16 (10%) 

não indicariam, pois provavelmente devem ter tido uma experiência ruim na compra do veículo 

e/ou com o vendedor. 

A vigésima pergunta  foi aberta e opcional, onde os respondentes puderam expor sua 

satisfação, indignação e sugestões em relação a compra que efetuaram. 

 “Em decorrência do atendimento e boa qualidade do produto comprei 

3 vezes na mesma concessionária”. 

Podemos perceber que quando o cliente se sente bem ele volta e compra novamente pois se 

sente acolhido e confiante. 

“o vendedor não foi honesto em todas as informações sobre o 

veículo”. 

O vendedor tem papel influenciador na tomada de decisão, pois se o cliente não tiver total 

confiança no vendedor e no que está comprando ele nunca mais voltará a concessionária e 

falará mal da concessionária. O próprio vendedor acaba prejudicando a imagem da empresa. 

Por isso a necessidade das empresas investirem na capacitação e treinamento de seus 

funcionários. 



“Fui muito bem atendido e tive todo tipo de assistência do vendedor o 

que me fez efetivar a compra. Se tivesse sido mal atendida como em 

outra concessionária com certeza não levaria o carro”. 

O vendedor que dá total apoio ao cliente consegue bater suas metas de vendas e conquistar 

não só esse cliente mas o que os seus próprios clientes indicarão. Mais uma conclusão que 

temos que o atendimento é fundamental para o fechamento da compra, dos negócios 

(acessórios e opcionais). 

“Que as concessionárias não avaliem as pessoas externamente, mas 

deem importância justamente pelo fato delas terem ido até o seu 

estabelecimento”. 

Os vendedores muitas vezes, até mesmo sem querer acabam julgando o cliente pela 

aparência. Como se a aparência fosse dizer a capacidade de compra do cliente. Os clientes 

não gostam disso. Mesmo que o cliente esteja na concessionária somente para olhar, 

pesquisar, se ele/a for bem atendida, o dia que ele/a precisar voltar, querer comprar ele/a com 

certeza irá onde a agradou. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O questionário aplicado com 160 pessoas levou à conclusão esperada inicial, conseguindo 

responder à pergunta de pesquisa: Quais são os atributos que influenciam a tomada de 

decisão para a compra de veículos novos em concessi onárias em Ribeirão Preto? 

Através dos resultados, pode-se concluir que as pessoas não levam em conta somente o 

modelo do carro desejado. Levam também em conta o acolhimento, o atendimento, o preço do 

produto, o produto em si, o todo. Não é somente a questão do bom atendimento, o vendedor 

tem papel fundamental na decisão do consumidor: o fechamento da compra. Foi observado 

que mesmo a pessoa já sabendo o quer comprar, alguns acabaram mudando de opinião pelo 

fato do vendedor mostrar o que tem e não o que o cliente queria; criando uma situação e 

fazendo com que o cliente levasse o que teria disponível. Porém alguns clientes não são 

influenciados pelos vendedores e são bem resolvidos com o que querem. 

Há pessoas que deixam de pagar mais barato pelo que desejam somente pelo fato de serem 

bem atendidas na concessionária com o valor do veículo maior. O cliente está cada vez mais 

exigente com suas opções de compras. Com tantas variedades ele busca o que irá lhe agradar 

não somente o produto que está comprando mas também o ambiente em que ele será 

atendido; a satisfação e prazer que ele terá no momento da compra. 

Há muitos clientes insatisfeitos com atitudes e falta de preparação dos funcionários nas 

concessionárias até mesmo por como são julgados. Porém há clientes satisfeitos, fiéis a 

marcas de suas preferências.  

As concessionárias devem investir na qualificação de seus profissionais para que possam 

conhecer bem seus produtos e funções (carro) e para que estejam preparados para atender 

bem o cliente e com possíveis problemas que possam surgir. Um cliente satisfeito não somente 



volta e compra novamente, ele indica e se sente bem. Um cliente insatisfeito acaba com a 

imagem da empresa.  

O consumidor que não é bem atendido, busca a concorrência. Portanto, o atendimento ao 

cliente influencia diretamente a excelência em vendas. 

Para se alcançar a excelência em vendas e no atendimento é preciso do comprometimento do 

vendedor com a organização. Sem o cliente a concessionária não consegue chegar onde 

deseja e para ter o cliente ela precisa preparar seus profissionais. 

 

8- FONTES CONSULTADAS 

ACAUHI, Fábio. Oito Conselhos para a Excelência em Vendas .  Disponível em: 
<http://www.acessa.com/negocios/arquivo/vendas/2010/08/30-artigo/>.  Acesso em: 20. jan. 
2013. 

ANDERSON, J. C. Relationship in business markets: exchange episode, value creation and 
their empirical assessment. Journal of the Academy of Marketing Science , 23(4), p. 346-350, 
1995. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução a metodologia do trabalho científico . São 
Paulo: Atlas, 2005. 

COBRA, Marcos. Administração de vendas . São Paulo: Atlas, 1994 4. ed 486 p. 

EXCELÊNCIA. Enciclopédia Livre. Disponível 
em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Excel%C3%AAncia> Acesso em 04.abr.2013 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

FRANCES & Roland Bee. Fidelizar o cliente . São Paulo: Abril, 2000. 

GODRI, Daniel. Conquistar e Manter Clientes . 70. ed. São Paulo: Ed. EKO,  2010. 

GONÇALVES, Albirio. Como chegar à mente do consumidor . Disponível em: 
<http://albirio.com/tag/excelencia-no-atendimento/>. Acesso em: 29.abr.2013 

HILSDORF, Lupércio. Em busca da excelência em vendas . Disponível 
em:<http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/em-busca-da-excelencia-em-
vendas/22850/>. Acesso em: 20. jan.12. 

HISRICH, Robert; PETERS, Michael; SHEPHERD, Dean. Empreendedorismo . São Paulo: 
Bookman, 2009. 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing.  10. ed. São Paulo:  2004 

LAS CASAS, L. Alexandre. Administração de Vendas . 6. ed. São Paulo: Atlas,  2002. 

LIMA, Agnaldo. Como conquistar, fidelizar e recuperar clientes . São Paulo: Atlas, 2012. 

MARTELLO, Alexandro. Governo reduz  IPI de carros.  Brasília: G1, 2012. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-sobre-
operacoes-de-credito.html>. Acesso em: 30 jul. 2012. 

MOURA, Moacir. Excelência no Atendimento.  Disponível em: 
<http://www.tecmedia.com.br/novidades/artigos/excelencia-no-atendimento> Acesso em: 
29.abr.2013 

OMAR, Jabr. Taxa de juros , Rev. econ. contemp. v.12 no.3 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2008 
Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141598482008000300003&script=sci_arttext> Acesso 
em: 30 jul. 2012. 

ROCCATO, Pedro Luiz. Venda + Valor. São Paulo: M Books, 2010. 128 p. 

RODRIGUES, Rui Martinho. Pesquisa acadêmica . São Paulo: Atlas, 2007 



SHETH, Jagdish; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce. Comportamento do Consumidor . São 
Paulo: Atlas, 2001. 

ZENONE, Luiz Cláudio. Marketing de Relacionamento . São Paulo: Atlas, 2010. 118 p. 

 


