
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA PÓS-VENDAS PARA PERMANÊNCIA
DOS CLIENTES
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NAYARA CREPALDI LOURENÇO, AMANDA LISBOA DA COSTA, CINTIA GAMBARATO
DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO HENRIQUE FASSAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO  

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar e analisar a aplicação da ferramenta 

mercadológica pós-venda para permanência dos clientes nas concessionárias de 

automóveis da região de Jales-SP. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa de 

campo utilizando o método qualitativo, que abrange aos conceitos de marketing, sua 

aplicabilidade, até aos fatores que levam ao marketing de relacionamento e suas 

influências no pós- venda. Aplicou-se o questionário com os responsáveis pelo pós-

venda das três concessionárias de automóveis da região de Jales-SP, no início do 

mês de agosto de 2015. Após comparar e analisar as três visões, os resultados 

demonstraram que a ferramenta está cada vez mais valorizada e incorporada às 

empresas, elas estão adotando essa ferramenta para obter uma vantagem 

competitiva em relação a sua concorrência e para garantir a satisfação de seus 

clientes em relação aos seus serviços, deve ser prestada de forma planejada e 

organizada para obter vantagem perante a concorrência. 
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2. INTRODUÇÃO 

Atualmente com o avanço da tecnologia, da concorrência e as exigências do 

mercado, as empresas estão começando a adotar novas maneiras de trabalhar para 

aumentar seus clientes e fidelizar os que já são. (DALFOVO; ANACLETO, 2009).  

Uma das ferramentas utilizadas é o marketing de relacionamento, onde as empresas 

não buscam somente uma venda imediata e sim a construção de um relacionamento 

duradouro com o cliente. (KOTLER; KELLER, 2010). 

Para uma explicação mais complexa sobre a importância da prestação do 

serviço pós-venda para a permanência e fidelização dos clientes nas empresas, 

foram pesquisados e citados vários autores renomados da área de marketing e pós-

venda. 

A lealdade dos consumidores em relação às marcas está diminuindo devido 

ao aumento de ofertas no mercado, a concorrência está cada vez mais acirrada e os 

clientes estão mais exigentes. Muitas empresas podem vender produtos similares 

em qualidade e preço, no entanto, poucas conseguem dar a garantia de uma boa 

experiência para o cliente. Eles querem mais que um bom preço ou um produto de 

qualidade. Os clientes de hoje são mais difíceis de agradar, são mais inteligentes, 



exigentes e conscientes em relação aos preços, eles perdoam menos e são 

abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou superiores. (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Os empresários procuram sempre atrair os clientes, mas muitas vezes não 

dão o suporte necessário para que ocorra essa interação, por isso acabam deixando 

de estreitar o relacionamento e de fidelizar os clientes. Neste contexto, diante de 

consumidores cada vez melhor informados e exigentes, a ferramenta pós-venda 

realmente funciona como um fator de fidelização de clientes nas concessionárias de 

automóveis da região de Jales-SP? Descobrir quais são as melhores políticas de 

serviço pós-venda utilizadas pelas empresas para permanência dos clientes e como 

elas vêm sendo aplicadas nas concessionárias e comparar os resultados práticos 

com a teoria para analisar os fatores que levam as empresas a prestá-las, são as 

questões motivadoras dessa pesquisa. 

3. OBJETIVOS  

Este estudo será realizado com o intuito de verificar o trabalho de pós-venda 

dentro de diferentes empresas, fazendo a comparação e mostrando a importância 

dessa ferramenta nas organizações.  

Sendo assim, os principais objetivos desta pesquisa são: 

a) Demonstrar a importância da ferramenta pós-venda em uma empresa; 

b) Identificar e analisar a importância da ferramenta pós-venda para 

permanência dos clientes nas concessionárias da região de Jales-SP; 

c) Analisar a fidelização como vantagem competitiva. 

4. METODOLOGIA  

Esse trabalho foi realizado sobre a forma qualitativa (SILVA E MENEZES, 

2005). Trata-se de um artigo científico na área de Marketing com foco na ferramenta 

pós-venda e ênfase na fidelização de clientes no comércio de automóvel zero Km da 

região de Jales – SP.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e uma pesquisa de 

campo de caráter exploratório, onde foi aplicado um questionário com os gerentes 

responsáveis pelo pós-venda das empresas. O questionário foi aplicado em três 

concessionárias de automóveis da região de Jales-SP, com o intuito de saber a real 

importância dessa ferramenta para o crescimento da empresa e fidelização de seus 

clientes. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos, serão mencionados os 

conceitos nos quais foram considerados indispensáveis para a realização do 

trabalho, vão desde definições de marketing a conceitos de fidelização e pós venda.  

5.1 Marketing 

O marketing está sempre incluso no meio em que vivemos, seja em casa, no 

trabalho, nas ruas. É a área do conhecimento que engloba todas as atividades que 

cabem às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores. (LAS CASAS, 1997). 

Os profissionais do marketing ficam responsáveis por estimular o aumento da 

demanda pelos produtos e serviços oferecidos pela empresa. “São responsáveis por 

gerenciar a demanda. Os gerentes de marketing buscam influenciar o nível, a 

oportunidade e a composição da demanda para atender aos objetivos da 

organização”. (KOTLER; KELLER, 2010, p. 9). 

5.2 Marketing de relacionamento 

Para Kotler, Keller (2010) a empresa não busca uma venda imediata, e sim a 

construção de um relacionamento fornecedor-cliente de longo prazo, por isso 

existem cinco níveis diferentes de investimento que a empresa pode implantar para 

obter mais lucro e manter um relacionamento duradouro com o cliente: 

a) Marketing básico: O vendedor simplesmente vende o produto; 

b) Marketing reativo: O vendedor vende o produto e incentiva o cliente a 

telefonar se houver dúvidas, comentários ou queixas; 

c) Marketing responsável: O vendedor telefona para o cliente logo após a 

concretização da venda para verificar se está tudo correto e se o produto 

surpreendeu as expectativas do cliente. Na mesma ocasião, pede sugestões 

de melhoria de seus produtos e serviços e quer saber se o cliente ficou 

satisfeito, se não houve nenhuma decepção em relação ao atendimento. 

d) Marketing proativo: O vendedor sempre entra em contato com os clientes 

para oferecer novos produtos e para informar modos mais eficientes sobre a 

utilização do produto adquirido; 

e) Marketing de parceria: A empresa trabalha em parceria com o cliente para 

descobrir meios de alcançar melhores desempenhos. 

Segundo Torres (2015) a importância da criação de um bom marketing de 

relacionamento está em: 



a) Aproximar a empresa com o Cliente; 

b) Compreender as necessidades e desejos de seus clientes; 

c) Possibilitar a gestão de relacionamento na empresa; 

d) Aumentar a percepção do valor da marca; 

e) Potencializar a rentabilidade da empresa a longo prazo; 

f) Ampliar o banco de dados de seus clientes, e de seus futuros clientes. 

5.3 Fidelização de clientes 

Manter o bom relacionamento com os clientes e desenvolver novas 

oportunidades é fundamental para o crescimento da empresa, por isso as empresas 

devem estar sempre atentas, devem investir em tempo e recursos consideráveis 

para se diferenciar da concorrência. “O melhor método, porém, é entregar um alto 

grau de satisfação a ele. Isso torna mais difícil para os concorrentes ultrapassar as 

barreiras à mudança oferecendo simplesmente preços mais baixos ou incentivos”. 

(KOTLER; KELLER, 2010, p. 153).  

Segundo Lucena (2015) manter o bom relacionamento com os clientes é 

muito importante para o crescimento da empresa, por isso é necessário: 

a) Demonstrar interesse sincero pelo cliente, a venda é consequência de um 

processo bem conduzido. Não adianta manter contato apenas para vender, é 

necessário manter contato para se relacionar e colaborar com o cliente; 

b) A venda nunca termina. Ter sempre em mente e demonstrar ao cliente a 

intenção de lhe servir da melhor forma e de oferecer as melhores soluções.  

c) Escutar muito, principalmente às críticas. Existem clientes difíceis, mas são 

ainda melhores que os inexistentes. Neste momento, o importante é ouvir o 

cliente com atenção para priorizar a solução da situação; 

d) É necessário manter uma agenda atualizada sobre os clientes. O histórico 

dos clientes vale muito, é necessário que o vendedor procure saber mais 

sobre os clientes sem misturar relacionamento pessoal com profissional, isso 

ajuda a eliminar a barreira entre cliente e vendedor; 

e) Nunca divulgar problemas da empresa para os clientes, pois as impressões 

que passam são de falta de profissionalismo e insegurança. 

5.4 Pós-vendas 

Para Barbara; Simões (1975) os serviços de pós-vendas são essenciais para 

que a empresa mantenha um vínculo com seu cliente, mesmo após o fechamento da 

venda, é uma forma de saber se eles estão satisfeitos com o atendimento, com os 



produtos e serviços oferecidos. Assim a empresa fica responsável pelo cumprimento 

dos prazos de entrega; das condições de pagamento; manutenção de garantias; 

acompanhamento das performances do produto; tomar as medidas corretivas 

quando necessário; substituir mercadorias danificadas, peças e acessórios em 

garantia e o treinamento da equipe de vendas e dos técnicos. 

Uma imagem positiva da empresa nasce a partir de um atendimento bem 

realizado. Não é necessário um esforço fora do comum para que o pós-venda dê 

bons resultados. O grande segredo é transmitir ao comprador a sensação de 

segurança, mostrando o quanto ele tem valor e que poderá contar com toda equipe 

e estrutura da empresa quando necessário. (LAM, 2015). 

6. RESULTADOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo em três concessionárias de automóveis 

da região de Jales-SP. Os dados e informações coletados foram essenciais para a 

finalização do artigo, no qual se refere aos principais fatores que influenciam a 

prestação do serviço pós venda para fidelização dos clientes nas concessionárias. 

A aplicação da pesquisa procedeu da seguinte forma: foram aplicados 

questionários em três empresas que possuem o departamento de pós-vendas. O 

questionário se constituiu de doze questões abertas, sendo realizadas as mesmas 

questões em todas as empresas, de modo a serem analisadas de forma 

comparativa. 

A empresa A está a mais de 60 anos no Brasil, possui quatro fábricas no 

Brasil e algumas unidades importadas. Têm a maior linha de produtos do mercado 

nacional, são 19 modelos entre nacionais e importados. 

A empresa B, completou 90 anos de atividades no Brasil, possui ao todo 14 

modelos dos mais variados segmentos. O Brasil é o terceiro maior mercado da 

empresa no mundo, depois de China e Estados Unidos. 

A empresa C está instalada no Brasil desde 1976, em 2013 dos dez modelos 

mais vendidos no Brasil, quatro foram da marca. Está em construção sua segunda 

fábrica no País. 

Segundo a análise teórica sobre a ferramenta pós-venda e a sua 

aplicabilidade nas empresas, revela-se abaixo a avaliação e a análise das questões 

mais relevantes sobre o assunto. 

 

 



Tabela 1 – Departamento de pós venda 

Pergunta 

A empresa possui um departamento de serviço pós venda? Como funciona? Qual o 
objetivo e finalidade? 

Respostas 

         EMPRESA A                          EMPRESA B                        EMPRESA C                   

“Sim, serviços de inspeção “Sim, funciona com base no  “Sim, o pós vendas é o   
de veículos (suspensão,     atendimento Premium (mo     medidor do grau de sa- 
motor, troca de óleo). As     delo de uma multinacional) . tisfação do cliente e da 
inspeções servem para       Objetivo e finalidade de um   empresa. Que ele per- 
que o veículo rode com       atendimento transparente,     maneça fiel a marca e  
segurança e mantenha a    onde o cliente pode acom-    satisfeito com as nego- 
garantia contratada na         panhar o serviço junto ao      ciações realizadas”. 
compra (3 anos de garan-   técnico”. 
tia veículos zero km)”. 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

A primeira questão buscou saber se as concessionárias possuem um 

departamento específico de serviço pós-venda, como funciona, qual o objetivo e 

finalidade. Conforme as respostas da tabela todas as empresas possuem a 

ferramenta pós-vendas, onde são mais aplicadas no departamento de oficina, peças 

e serviços, para maior satisfação dos clientes. 

Tabela 2 – Importância do pós venda 

Pergunta 

Em sua opinião, qual a importância de se ter um serviço pós venda na busca da 
fidelização dos clientes no processo de vendas? Por quê? 

Respostas 

         EMPRESA A                       EMPRESA B                EMPRESA C                   

“É muito importante, visto  “É importante proporcionar  “Se a empresa deseja 
que problemas de uso no  um atendimento cordial e    atrair mais clientes, é 
veículo podem ser identi-  oferecer sempre o “algo a     fundamental que ela  
ficados e resolvidos antes mais” pois como já se cha-   mantenha os que já pos- 
de causar problemas mais ma o nome pós venda”, é a sui. O esforço na reten- 
sérios. É importante tam-  hora de mostrar ao cliente o cão é antes de tudo o  
bem para manter relacio-  quanto ele é importante pa-  que irá garantir o au- 
namento com cliente         ra a empresa”.                       mento das vendas”.  
após a venda”. 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

A segunda questão tem o objetivo de identificar, na opinião do gerente, qual a 

importância de se possuir um serviço pós-venda na empresa. 

A empresa A destacou que com a utilização do serviço pós-venda pode se 

identificar problemas nos veículos antes que se tornem mais graves, e também é 

importante para manter um relacionamento com o cliente mesmo após a 



concretização das vendas. A empresa B afirma que o pós-venda serve para mostrar 

o quanto o cliente é importante para a empresa. Já a empresa C afirma que é 

fundamental a ferramenta para manter os clientes que possuem e o esforço para 

retê-los é o que garante o aumento das vendas. 

Tabela 3 – Treinamento 

Pergunta 

Existe um treinamento específico para os funcionários desse departamento? 

Respostas 

         EMPRESA A                      EMPRESA B                          EMPRESA C                   

“Sim, programa chamado“Sim, é feito também uma re-“Sim, todos os funcioná- 
ATC (Atenção Total ao     ciclagem conforme novos      rios em todos os departa- 
cliente)”.                            produtos ou novas tecnolo-   mentos recebem treinamen- 
                                          gias são lançadas”.                tos, via que só sobressaem 
                                                                                         os informados, não só da  
                                                                                         sua marca, mas em relação 
                                                                                        à concorrência”.                                                                                

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

A terceira questão tem o propósito de saber se existe um treinamento 

específico para os funcionários desse setor. 

Todas as empresas possuem treinamento para capacitar seus funcionários, 

esses treinamentos fazem com que eles demonstrem segurança aos clientes sobre 

o produto que estão oferecendo. Na empresa A o treinamento chama-se ATC 

(Atenção Total ao Cliente). Na empresa B é feito uma “reciclagem” conforme se 

lança novos produtos e novas tecnologias no mercado. Na empresa C todos os 

funcionários recebem treinamentos para se sobressair melhor diante da 

concorrência. 

Tabela 4 – Término da negociação 

Pergunta 

Na visão da empresa, uma negociação termina com fechamento/faturamento do 
pedido da venda? 

Respostas 

          EMPRESA A                       EMPRESA B                       EMPRESA C                   

“Negativo, inicia um novo  “Não, é necessário pensar  “Não, o cliente permane- 
ciclo que passa para o se-  que a negociação nunca    ce necessitado dos servi- 
tor pós-venda construindo acabará pois o cliente está  ços, assistência, suporte 
a nova venda futura (troca sempre retornando ao pós   pois sempre algo apare- 
veículo usado por outro      venda para manutenção      ce, acontece, e o nosso 
zero novamente)”.              do veículo periodicamente”. papel é socorrer, reali- 
                                                                                         zar e fazer acontecer a 
                                                                                         satisfação do cliente”. 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 



A quarta questão é considerada a mais importante da pesquisa, pois busca 

identificar a visão da empresa em relação ao término da negociação de uma venda. 

A empresa A afirma que a negociação não termina com o fechamento da 

venda, segundo ela inicia-se um novo ciclo que é passado para o departamento de 

pós-venda que fica responsável pela futura venda. Para a empresa B a negociação 

também nunca acaba, pois devido o pós-venda o cliente estará sempre retornando a 

empresa, para manutenção periódica do veículo. Para a empresa C a negociação 

também não termina, pois o cliente permanece necessitado dos serviços, 

assistências e suportes que a empresa oferece, sempre que acontece algo a 

empresa fica responsável por solucionar o problema para o cliente, com o intuito de 

sempre satisfazê-los.  

Tabela 5 – Melhorias na fidelização 

Pergunta 

Quais são as principais melhorias da empresa em relação à fidelização dos 
clientes? Os clientes têm percebido essas melhorias? Elas vêm sendo agregadas 
ao atendimento? Em sua opinião, a empresa pode ainda melhorar quanto à 
prestação de serviços pós venda? Em quais aspectos? 

 
Respostas 

         EMPRESA A                      EMPRESA B                        EMPRESA C                   

“A melhoria da fidelização”Elaboramos valores pré-fi- “Tudo é agregado para  
se dá pelo acompanha-     xados em relação às           melhorar pois quando o 
mento das diretrizes do     revisões periódicas. O cli-   cliente reclama é uma  
programa ATC, mensu-     ente ao comprar o veículo  critica construtiva, para  
rendo os resultados da      zero km pode ter um con-   cada dia mais chegar a  
pesquisa junto ao cliente  trole de gastos futuros. É    perfeição e satisfação do 
conforme as notas atribuí- um argumento de venda    cliente. A empresa inves- 
das”.                                  que ajuda muito na nego-    te alto em tecnologia jus- 
                                           ciação inicial (Ato da ven-   tamente para receber o  
                                           da de veiculo 0 km)”.           o retorno onde o maior ca-                                  
                                                                                       pital chama-se cliente”. 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

A quinta questão é para identificar nas empresas as melhorias que elas 

procuram impor para fidelizar seus clientes. 

Na empresa A, a melhoria da fidelização se dá pelo acompanhamento das 

diretrizes do programa ATC. Já na empresa B são elaborados valores pré-fixados 

em relação às revisões periódicas, o cliente ao comprar um veículo (0) zero km 

possui um controle de gastos futuros, segundo eles esse controle é um forte 

argumento de venda para uma próxima negociação. Já para a empresa C toda 

critica vinda dos clientes é construtiva para o aperfeiçoamento da empresa e para a 



melhoria. A empresa investe alto em tecnologias para satisfação do cliente para 

receber o retorno que almeja. É uma estratégia de negócio com foco no cliente, 

englobando as áreas de marketing, vendas e serviços de atendimentos. 

Referente às informações coletadas através da pesquisa de campo todas as 

empresas utilizam a ferramenta pós-venda e a considera indispensável para 

permanência e fidelização de seus clientes.  

Para eles os fatores que podem ser levados em consideração para uma 

adequada prestação de serviço pós-venda são o atendimento, a rapidez na solução 

de problemas e o relacionamento com seus clientes. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste artigo foi mostrar aos gestores a importância da aplicação 

da ferramenta pós-venda para fidelização e permanência dos clientes nas 

determinadas empresas. Demonstrar que ao invés de se preocupar somente com a 

venda, a empresa deve permanecer sempre em contato com seus clientes, mesmo 

após a conclusão da venda, pois através disso a empresa aumenta o número de 

clientes e conseqüentemente seu faturamento. 

Também demonstrou que o pós-venda vem sendo aplicado mais no setor de 

serviços, sendo que o correto é que os responsáveis pela pós-venda da empresa 

estejam sempre à disposição do cliente, acompanhando desde o início da venda até 

mesmo após a entrega do veículo.  

A ferramenta está sendo muito atribuída nas empresas, pois como se trata de 

uma ferramenta de marketing cujo principal foco é a permanência e fidelização de 

clientes, o grande desafio é manter um bom relacionamento e identificar suas 

necessidades e desejos, mostrando-lhes o quanto a empresa os valoriza. 

Os gestores e vendedores devem ficar muito atentos as mudanças que vem 

acontecendo no mercado, devem dar o seu melhor. Conclui-se, portanto que as 

concessionárias da região de Jales-SP, estão adotando essa ferramenta para obter 

uma vantagem competitiva em relação a sua concorrência e para satisfação de seus 

clientes em relação aos seus serviços, mas para que essa ferramenta de marketing 

se torne mais eficaz, exige-se um estudo mais detalhado sobre o assunto, pois se 

prestada de forma planejada e organizada, traz grande vantagem perante a 

concorrência. 
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