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RESUMO 

 

Em meio ao conturbado cenário mercadológico atual, a conquista do 

cliente é o foco central das organizações. Portanto, a constante revisão dos 

processos, produtos e serviços exigem certa flexibilidade e agilidade, a fim de 

minimizar o tempo de atendimento, reduzir o custo e garantir a satisfação do 

cliente, posicionando a organização e ou departamento dentro dos níveis de 

competitividade desejados. 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar os prós de um 

departamento de funilaria e pintura bem estruturado, destacando os seguintes 

pilares: Pessoas capacitadas, Equipamentos aferidos e em bons estados e 

Sistemas de informações. 

 

O resultado da sinergia destes elementos é observado através da 

redução dos custos, e ao mesmo tempo, do atendimento total aos clientes. 

Ressalta-se a redução do custo de material empregado, como impacto 

econômico-financeiro extremamente positivo, bem como a participação deste 

negócio no todo, melhorando o resultado da empresa. 
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METODOLOGIA 

 

Para que possamos conhecer um pouco mais sobre o grande potencial 

do mercado de Funilaria e Pintura, foram reunidas algumas informações muito 

úteis para traçar um perfil atual sobre o negócio. 

Ø Quantidade de veículos em constante crescimento;  

Ø Elevado número de colisões e danos aos veículos. 

 

Como fonte de pesquisa vamos utilizar os sites da FENENSEG 

(Federação Nacional de Seguros Gerais), FENACOR (Federação Nacional de 

Corretores ), FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição dos Veículos 

Automotores) e CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária). 

 

Segundo dados da FENENSEG, 13% dos veículos em circulação sofrem 

algum tipo de colisão e segundo a FENACOR, 50 % dos veículos carecem de 

algum tipo de reparo. 

 

Analisamos o cenário e em parceria com a CESVI Brasil, propusemos 

alterações necessárias ao bom andamento do departamento, a fim de obter os 

melhores resultados possíveis e evidenciar na prática os êxitos das 

modificações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenacor.com.br/
http://www.fenacor.com.br/
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia aborda o sistema de informações como base e 

ferramenta para o melhor desempenho do departamento de funilaria e pintura. 

  

Por se tratar de um departamento com necessidade de realização de 

grandes investimentos e ocupar uma área razoável do negócio, muitos dealers 

têm visto o negócio com certa desconfiança e em alguns casos, até mesmo, 

fechado algumas unidades. 

 

O cenário mercadológico retrata um misto de complexidades sócio-

econômicas exigindo maior agressividade ao longo de toda a cadeia. As 

diversidades de produtos e dificuldade de se obter mão de obra na área são 

apenas alguns dos fatores que tornam a operação do negócio difícil.  

 

A abertura do mercado brasileiro, deflagrada no início da década de 90, 

demonstrou claramente a necessidade das empresas serem mais competitivas 

não só no mercado externo, mas principalmente no interno. 

 

A partir do governo Lula percebe-se um forte apoio a indústria 

automobilística que com ações inovadoras, como a redução do IPI, 

incrementou fortemente o mercado brasileiro nos últimos anos, talvez este 

apoio deve-se ao fato da história do nosso ex-presidente. Quer seja pela 

história ou não, uma coisa é certa, a indústria de automóvel no Brasil é 

responsável por grande parte do crescimento do PIB. 

 

Em busca da revitalização do negócio funilaria e pintura e do grande 

potencial que representa esta área, os grandes pilares desta reestruturação 

serão: estrutura flexível e ágil, foco no cliente, processos bem determinados e 

contínuo desenvolvimento das competências individuais em coerência com as 

diretrizes da empresa e as necessidades emergentes. 
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O desafio chave da concessionária passa pela capacidade em satisfazer 

seus clientes com serviços rápidos, eficazes e com preço justo e ao mesmo 

tempo, melhorar a participação do departamento em um mercado tão 

marginalizado. 

 

Torna-se imprescindível que os gestores tenham uma visão holística do 

macro-ambiente político, econômico e social, bem como das variáveis atuantes 

num mundo globalizado e competitivo, as quais exigem um aumento da nossa 

capacidade de resposta e tomada de decisão, a gestão de novas formas de 

trabalho cooperativo e colaborativo e maior capacidade de negociação. 
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CAPÍTULO I 

MERCADO DE FUNILARIA E PINTURA  

 

...Deus é maior que todos os obstáculos. 

 

 

O mercado de automóveis no Brasil encontra-se em franca expansão e 

com perspectivas de crescimento para os próximos anos. Nos dados abaixo 

que foi extraído do estudo da FENABRAVE (Federação Nacional da 

Distribuição dos Veículos Automotores), foram emplacados no Brasil 

aproximadamente 3.500.000 unidades. 

 

 

 

Um dos fatores preponderante para alavancar o mercado de automóveis 

no Brasil é a concessão de crédito. Como nos últimos meses, devido à crise na 

Europa, muitos bancos tiveram problemas em captar recursos, e a crise beira o 

mercado brasileiro, as regras para conceder o financiamento ficaram mais 
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rígidas, provocando uma queda nos números de automóveis financiados. 

Porém com a recente medida adotada pelo governo com a redução do IPI e a 

diminuição da taxa selic, a concessão de crédito para a aquisição de veículos 

melhorou. 

 

Conforme dados divulgado pela FENABRAVE: 

“A concessão de crédito para a aquisição de veículos por 

pessoa física cresceu 22,8% em junho sobre maio, para 

média diária de R$ 426 milhões. O dado foi divulgado na 

quinta-feira, 26, pelo Banco Central. No trimestre a alta foi 

um pouco menor, de 20,4%. Quando considerados os 

últimos 12 meses o avanço foi de 5,5% em relação ao 

mesmo período anterior. Com isso, o saldo total de crédito 

para o setor automotivo chegou a R$ 202,74 bilhões de 

reais, com elevação de 1,4% sobre maio. O crescimento foi 

mais acentuado nos últimos 12 meses, com aumento de 

4,3%. A elevação é resultado da redução das taxas de 

juros para a aquisição de veículos. A queda foi puxada 

pelos bancos públicos como uma manobra do governo para 

aquecer as vendas do setor. Houve queda de 2,7 pontos 

porcentuais em junho no reajuste mensal, para taxa média 

de 20,7% ao ano, ou 1,58% ao mês. Nos últimos 12 meses 

a redução do custo do crédito chegou a 9,1 pp. 

INADIMPLÊNCIA APONTA PARA BAIXO  

Depois do recorde registrado em maio, a inadimplência no 

setor de veículos teve recuo tímido de 0,1 ponto porcentual 

em junho, para 6%. O número divulgado pelo Banco 

Central considera apenas atrasos superiores a 90 dias. O 

índice permanece inferior ao registrado na economia de 

forma geral, que alcançou 7,8%, mas ainda é alto. A média 

histórica de calotes no setor automotivo é inferior a 3%. A 
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inadimplência vem crescendo mês a mês desde o ano 

passado como reflexo da concessão de financiamentos 

sem entrada e com prazos muito longos em 2009. Os 

calotes aumentaram 2,2 pp nos últimos 12 meses. Depois 

do rápido crescimento, a inadimplência enfim aponta para 

baixo. Ao divulgar os dados, o BC chamou a atenção para 

a redução do número de atrasos nos pagamentos de 15 a 

90 dias. Em junho houve diminuição de 0,5 pp, para 8%. 

“Este número é considerado uma prévia da tendência de 

inadimplência”. 

 

Tanto a disponibilidade de crédito como a queda da inadimplência no 

setor são fatores que deixam otimista para a previsão que se tem do mercado 

de automóveis no Brasil. 

 

Segundo a consultoria Jato Dynamics: 

“O Brasil conseguiu manter o quarto lugar no ranking de 

maiores mercados de automóveis do mundo em 2011. De 

acordo com a filial brasileira da consultoria Jato Dynamics, 

além de segurar o posto, o país apresentou um 

crescimento de 2,9% nas vendas de carros novos em 

relação a 2010. A China encabeça a lista e novamente é a 

primeira colocada, comercializando mais de 14 milhões de 

veículos e obtendo alta de 7%. Logo em seguida, 

aparecem os Estados Unidos. O país reagiu e conseguiu 

aumentar o volume de vendas em 10,3%. Em terceiro 

encontra-se o Japão que, por causa do tsunami que atingiu 

o país no início do ano passado, amargou queda de 15,2%. 

A Alemanha até esboçou uma recuperação nos primeiros 

meses do ano, voltando a ocupar o posto atrás do país 

asiático, mas acabou ficando com a quinta posição. Vale 

destacar que, embora tenha perdido o quarto lugar para o 

http://www.jato.com/brazil
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Brasil, as vendas de automóveis 0 km no país germânico 

tiveram alta de 9,4% em 2011. Fechando a lista está Índia 

(6º), Rússia (7º), França (8º), Grã Bretanha (9º) e Itália 

(10º), os três últimos apresentando queda de 1,3%, 2,3% e 

10,5% respectivamente”. 

 

Existe uma previsão para os próximos 8 anos que o mercado brasileiro 

cresça para 8.000.000 de unidades, ou seja, no mínimo o mercado dobrará. 

Hoje o certo é que o mercado brasileiro emplaca anualmente cerca de 

3.000.000 de veículos. 

  

No gráfico abaixo segue a projeção para 2012: 
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Analisando o período de 2007 (janeiro a maio) com o mesmo período de 

2012, como mostra o gráfico, percebe-se que a tendência de 2012 será de 
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aproximadamente 3.100.320. Este gráfico foi extraído de uma divulgação 

mensal da empresa Fiat Automóveis S/A para todos os consultores, chamada 

análise de mercado. 

 

Partindo destes dados e conforme estudo da FUNENSEG e da 

FENACOR, cerca de 13% dos veículos em circulação sofrem algum tipo de 

colisão (FUNENSEG) e 50 % dos veículos carecem de algum tipo de reparo 

(FENACOR). Analisando estes percentuais e o número de veículos que são 

emplacados a cada ano, o parque circulante Brasil apresenta uma grande 

oportunidade para o departamento de funilaria e pintura. 

 

Com o intuito de satisfazer o cliente, minimizar os problemas jurídicos 

quer seja com os clientes, quer seja com as companhias de seguros, analiso 

cada etapa do processo do departamento, desde seus insumos, até mesmos 

nas etapas empregadas e ferramental existente.  
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CAPÍTULO II 

PROGRAMA DE QUALIDADE E PARCEIROS DO 

NEGÓCIO FUNILARIA E PINTURA  

 

2.1 – PIQ (PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIDADE DE FUNILARIA E 

PINTURA) 

 

 Em virtude da crescente demanda do mercado e poucos profissionais 

capacitados a prestar um bom atendimento aos clientes, a FIAT decidiu dar 

uma maior atenção ao segmento introduzindo um programa chamado PIQ com 

a finalidade de acompanhar e qualificar os profissionais da rede de 

concessionárias. 

 

O foco do programa está centrado nos seguintes pilares: Qualidade, 

Produtividade, Rentabilidade, competitividade e Meio Ambiente. Abaixo segue 

o resumo dos pilares divulgado as concessionárias. Esta ilustração faz parte de 

um relatório da empresa FIAT Automóveis S/A, utilizado como um programa de 

qualidade destinado as concessionárias. 
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2.2 – PARCEIROS DO NEGÓCIO FUNILARIA E PINTURA 

 

Neste negócio não é possível conseguir a excelência nos pilares 

propostos se não tivermos grandes parceiros contribuindo na melhoria contínua 

dos processos. Assim sendo, a FIAT reuniu neste programa, os principais 

fornecedores de tecnologia e insumos deixando disponível para sua rede de 

concessionárias. 

 

Abaixo podemos ver os participantes deste processo. Esta ilustração 

também faz parte de um relatório da empresa FIAT Automóveis S/A, utilizado 

como um programa de qualidade destinado as concessionárias. 

 

  

 

Sempre que possível e zelando pela transparência, a FIAT deixou 

disponível para as redes de concessionárias mais de um fornecedor, lógico que 

em alguns casos, não foi possível devido à falta de qualificação dos 

fornecedores em prestar o serviço exigido. Vamos conhecer um pouco de cada 

fornecedor agora.  

 

 

 

 

Fabricantes de tintas

Software de orçamentação
eletrônica

Fornecedores de insumos / 
ferramentas / 
equipamentos / genéricos

Referencial tecnológico
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2.2.1 - FORNECEDORES DE TINTAS 

 

   Os fornecedores de tinta (Sikkens, Dupont, Glasurit, PPG e Autocolor) 

apresentam linhas de tinta de alta tecnologia que passam por um controle de 

qualidade rigoroso, bem como consultorias técnicas com foco em:  

Ø Produtividade; 

Ø Layout oficina; 

Ø Processo, produtos e equipamentos; 

Ø Controles dos custos; 

 

Além disso, oferecem treinamento no local ou em centros de treinamento 

próprios; técnicas de pequenos reparos (Reparos rápidos) e certificação de 

garantia da repintura: de 3 a 5 anos. 

 

2.2.2 - ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 Para garantir a confiabilidade do processo, as concessionárias 

trabalham com software de orçamentação eletrônica disponibilizado pelas 

companhias de seguros ou em parceria com a CESVI Brasil detentora de um 

dos software. Estes por sua vez permitem que as autorizações dos reparos 

sejam realizadas por imagem e com tempo prévio determinado. Isto 

proporciona algumas vantagens, tais como:   

Ø Precisão, transparência e agilidade; 

Ø Eliminação de possíveis “esquecimentos” de peças no momento do 

orçamento; 

Ø Número de desenhos e preços de peças e de mão-de-obra numa única 

base; 

Ø Softwares reconhecidos pelas seguradoras; 

Ø Aprovação de orçamentos pelas seguradoras via WEB.   

Ø Os dois software mais utilizados são Audatex e Orion. 
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2.2.3 – REFERENCIAL TECNOLÓGICO 

 

 Com intuito de sempre manter os colaboradores atualizados, as 

concessionárias passam por um processo de certificação de qualidade pelo 

órgão CESVI Brasil. Este órgão é um centro de excelência na área e sua 

finalidade é oferecer aos seus clientes concessionários, maior transparência, 

precisão, agilidade, melhor produtividade e qualidade dos serviços prestados. 

Hoje o CESVI Brasil é um centro de experiência e segurança viária 

reconhecido pelas companhias de seguros e pelas montadoras. Temos a 

realização do CRASH TEST, este é o processo responsável pela composição 

dos prêmios de seguros. Neste procedimento o mercado toma como base o 

custo da reparabilidade do automóvel. Entendendo melhor o CRASH TEST.  

 

De acordo com a Wikipédia:  

“É um teste de impacto (crash test) que consiste no 

impacto de veículos automotores contra barreiras 

indeformáveis (blocos de concreto ou ferro) ou deformáveis 

(bloco deformável metálico). Tem por objetivo avaliar a 

segurança automotiva para verificar se cumprem 

determinadas normas de segurança de proteção à colisão 

em situações de acidente de trânsito. Os bens são feitos de 

estrutura, e estas por sua vez, tem uma capacidade de 

proteger os ocupantes durante um impacto. Esta 

propriedade é usualmente verificada ao se investigar a 

segurança de aeronaves e veículos em geral. Dependendo 

da natureza do impacto e do veículo envolvido, são 

utilizados critérios diferentes para determinar a resistência 

ao choque da estrutura. A proteção à colisão pode ser 

avaliada tanto prospectivamente, utilizando modelos 

computacionais ou ensaios destrutivos, quanto em 

retrospecto, analisando os resultados de um acidente. 

Vários critérios são utilizados para avaliar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_colis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeronaves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_computacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_computacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_destrutivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente
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prospectivamente a resistência ao choque, incluindo os 

padrões de deformação da estrutura do veículo, a 

aceleração experimentada pelo veículo durante o impacto, 

e a Probabilidade de dano previsto por modelos do corpo 

humano. A probabilidade de lesão é definida utilizando 

critérios que são parâmetros mecânicos (por exemplo, 

força, aceleração ou deformação) que se correlacionam 

com o risco de lesão. Um critério de lesão comum é o 

"Head Injury Criterion" (HIC - critério de traumatismo 

craniano). A proteção à colisão é avaliada a posteriori pela 

análise do risco de lesões em acidentes no mundo real, 

muitas vezes por meio de regressão ou de outras técnicas 

estatísticas para controle da miríade de fatores de confusão 

que estão presentes em acidentes. 

 

2.2.4 – FORNECEDORES DE INSUMOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS 

E GENÉRICOS 

 

 A FIAT homologou a WURTH, um parceiro de insumos, ferramentas, 

equipamentos e genéricos, a fim de dar uma melhor condição aos seus 

clientes, tanto internos como externos. Esta empresa possui hoje nos seu 

portfólio mais de 10.000 itens, sendo 200 produtos químicos oferecidos aos 

concessionários. Dentre os produtos estão às ferramentas, equipamentos, 

adesivos, EPI´s e insumos para a área de funilaria e pintura, e mecânica em 

geral. Explicando melhor os insumos, EPI´s, e adesivos; 

 

Insumos: são materiais utilizados no processo de pintura e lanternagem 

do veículo. Exemplos: boinas dupla-face, boinas lustradora de espuma, 

adaptador para boinas, suporte para boina lustradora de espuma, papel para 

polimento, pano alta performance, cera protetora plus, auto brilho, etc. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deforma%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acelera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Head_Injury_Criterion
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De acordo com o manual da CNPSP: 

EPI é um Equipamento de Proteção Individual é todo 

dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. A empresa é obrigada a 

fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, 

nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de 

ordem geral não ofereçam completa proteção, contra os 

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 

ocupacionais, enquanto as medidas de proteção coletiva 

estiverem sendo implantadas; e para atender situações de 

emergência. Quanto à disponibilização e utilização dos 

EPI´s competi aos empregadores e empregados: 

 

Responsabilidade do empregador: 

Ø Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade; 

Ø Exigir o seu uso; 

Ø Fornecer ao empregado somente EPI’s aprovados 

pelo órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho; 

Ø Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso 

adequado acondicionamento e conservação; 

Ø Substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado; 

Ø Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica; 

Ø Comunicar ao MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego) qualquer irregularidade observada. 

 

Responsabilidade do empregado: 

Ø Utilizar apenas para a finalidade a que se destina; 
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Ø Responsabilizar-se pelo acondicionamento e 

conservação; 

Ø Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio para uso; 

Ø Cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado. 

 

Exemplos de EPI´s utilizados: capacetes, óculos de 

proteção com lente incolor ou lente escura, proteção 

respiratória, luvas isolantes, luvas de proteção, creme 

protetor para pele, calçados, etc. 

 

Segundo a AkzoNobel: 

“Adesivo é uma folha de vinil do StickerFix é transparente e 

pode ser pintada na cor correta do veículo do cliente. Na 

concessionária, a folha é cortada por meio de um 

equipamento especial em diversos formatos, com cantos 

arredondados para um melhor acabamento e, então, o 

pequeno pedaço é aplicado na superfície avariada e ainda 

reduz os efeitos de corrosão em áreas danificadas. O novo 

produto pode ainda ser usado preventivamente nas quinas 

das portas, por exemplo. Outra região onde se pode usá-lo, 

preventivamente, é abaixo da portinhola do tanque, onde 

pode respingar combustível e danificar a pintura. Para ter a 

proteção necessária, basta recortar no tamanho desejado e 

colar a folha de vinil, já pintada, na região afetada. O novo 

produto não substitui o serviço de funilaria e pintura 

tradicionais, que devem ser feitos nas concessionárias 

FIAT, que estão aptas e credenciadas a oferecer qualidade 

e garantia de fábrica na lataria dos modelos. 

StickerFix é marca registrada mundialmente e propriedade 

da AkzoNobel. Seu uso é restrito, havendo necessidade de 
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autorização prévia para qualquer uso e aplicação. O uso 

indevido e inadequado, sem autorização expressa da 

proprietária, é considerado uma infração, cabível das 

penalidades legais”. 
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CAPÍTULO III 

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE NO 

MERCADO DE FUNILARIA E PINTURA 

 

O que é atendimento? 

De acordo com o dicionário online de português: 

Atendimento é a Ação ou efeito de atender (dicionário 

online de português). 

 

Outras definições pela Wikipédia:  

Maneira como é atendido o usuário, ponto de impacto onde 

o cliente entra em contato com o empregado, ter 

conhecimento profundo do produto e equilíbrio em relação 

à eficácia com os clientes e a qualidade técnica. 

 

W. Chan Kim e Renée Mauborgne analisa em seu livro A estratégia do 

oceano azul que é preciso olhar o mercado de maneira holística. Leva em 

conta dois oceanos: o vermelho e o azul. O que vem a ser esses oceanos? 

Ø Oceanos vermelhos: representam todos os setores existentes. É o 

espaço do mercado conhecido. As fronteiras setoriais são definidas e 

aceitas, e as regras competitivas do jogo são conhecidas. As empresas 

tentam superar suas rivais para abocanhar maior fatia da demanda 

existente. A medida que o mercado fica mais concorrido, as perspectivas 

de lucro e de crescimento ficam cada vez menores. Os produtos se 

transformam em commodities e a “briga de foice” ensanguenta as 

águas, dando origem aos oceanos vermelhos. E o que vem a ser 

commodities? Produtos básicos, homogêneos e de amplo consumo, que 

podem ser produzidos e negociados por uma ampla gama de empresas. 

Ø Oceanos Azuis: abrangem todos os setores não existentes joje. É o 

espaço de mercado desconhecido. Caracterizam-se por espaços de 

mercado inexplorados, pela criação de demanda  e pelo crescimento 
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altamente lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados 

bem além das atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro 

dos oceanos vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais 

vigentes, como fez o Cirque du Soleil. Neste oceano a competição é 

irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas. 

 
Segundo W. Chan Kim e Renée Mauborgne: 

“ Sempre será importante navegar com sucesso nos 

oceanos vermelhos, superando os rivais. Os oceanos 

vermelhos sempre importarão e sempre serão uma 

realidade inevitável da vida dos negócios. A competição por 

uma fatia de mercado em contração, embora seja 

necessária, não será suficiente para sustentar altos níveis 

de desempenho. As empresas precisam ir além da 

competição. Para conquistar novas oportunidades de 

crescimento e de lucro, elas também precisam criar seus 

oceanos azuis”. 

 

Visando proporcionar um atendimento diferenciado, ou seja, tendo como 

estratégia o oceanos azul, analiso a seguir algumas etapas imprescindíveis a 

satisfação máxima do cliente. 

 

3.1 – OS DESEJOS DOS CLIENTES 

 

Todos os clientes ao procurarem algum tipo de serviços desejam ser 

bem atendidos, receber atitudes delicadas, profissionalismo, boa informação, 

ser ouvidos, ser levado a sério e ficar satisfeito. Acontece que algumas 

empresas encaram o cliente somente como objeto, e não como um bem 

precioso. 
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3.2 – COMPORTAMENTOS DOS CLIENTES 

 

Alguns clientes esperam tanto de uma empresa que acabam se 

decepcionando. Geram enormes expectativas e o não cumprimento desta, 

proporciona uma grande  insatisfação. Percebe-se alguns fatores 

ocasionadores desta insatisfação: prometer e não cumprir, indiferença e 

atitudes indelicadas, não ouvir o cliente, dizer que ele não tem o direito de estar 

“irritado”, agir com sarcasmo e prepotência, questionar a integridade do cliente, 

discutir com  o cliente, não dar resposta ao cliente, usar palavras inadequadas 

e apresentar aparência e postura pouco profissionais são alguns motivos 

destacados da insatisfação a fim de ilustrar. 

 

3.3 – PERDENDO UM CLIENTE 

 

 Perde-se um cliente de uma maneira geral pelo mau atendimento. Este 

mau atendimento pode se dar por meio da má qualidade dos produtos ou 

serviços ou pela insatisfação com os profissionais que estão prestando o 

serviço. Em outros casos temos motivos de altos preços praticados, novos 

hábitos adquiridos pelo cliente, mudança de endereço e por último caso de 

falecimento. Para minimizar este processo de perda do cliente, algumas 

empresam adotam um sistema de medição de satisfação do cliente com o 

objetivo de reverter eventual situação de insatisfação. 

 

3.4 – A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 

 

 Atualmente busca-se a qualquer custo o cliente. Em alguns casos 

prefere-se dar foco em dinheiro, ou seja, desconto. A depender do nicho de 

mercado clientes estão interessados em até pagar mais caro, porém desejam 

que suas solicitações sejam atendidas ou até mesmo superadas. Nota-se que 

quando o cliente entra na empresa, mesmo antes de dialogar e já cria uma 

imagem quer seja da organização, da marca através dos comportamentos, do 

ambiente que observou e das experiências anteriores que possui. Visando 
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aprimorar e superar as expectativas dos clientes, seguem alguns pontos 

importantes em busca desta excelência: trabalhar bem o cliente atendendo 

suas solicitações e saber dizer não na hora certa, causar uma boa impressão, 

pois nem sempre se tem uma segunda oportunidade e buscar apresentar uma 

qualidade técnica e um preço justo nos serviços prestados. 

 

 Para Idalberto Chiavenato:  

“ A melhoria contínua de todo processo com perspectiva de 

atingir a excelência no médio e longo prazo, é importante o 

envolvimento de todos os colaboradores afim de 

proporcionar uma melhoria gradual. A filosofia de melhoria 

contínua deriva do kaisen (do japonês kai, que significa 

mudança, e zen, que significa bom). Kaisen é uma palavra 

que significava um processo de gestão e uma cultura de 

negócios e que passou a significar aprimoramento contínuo 

e gradual, implementado por meio do envolvimento ativo e 

comprometido de todos os membros da organização no 

que ela faz e na maneira como as coisas são feitas. Fazer 

sempre melhor. É uma jornada sem fim que se baseia no 

conceito de começar de um modo diferente a cada dia e 

que os métodos de trabalho podem ser sempre 

melhorados. Mas não significa somente melhorar as coisas, 

porém conquistar resultados específicos (como eliminação 

do desperdício, do tempo, material, esforço, dinheiro, 

elevação da qualidade de produtos, serviços, 

relacionamento interpessoais e competência de pessoas, a 

fim de tornar os clientes mais satisfeitos”.  
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3.5 – FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE 

 

 Segundo a TMI (Time Manager Internacional):  

“Custa cinco a seis vezes mais caro conquistar um novo 

cliente do que manter um cliente existente”.  

 

Por isto é importante o processo de fidelização do cliente. E isto se 

passa mantendo constante relacionamento com o cliente. Este relacionamento 

pode ser passivo ou ativo. Relacionamento passivo é aquele onde o cliente 

entra em contato com a empresa e solicita algum tipo de serviço ou 

informação. Relacionamento ativo é aquele que a empresa faz contato com o 

cliente utilizando algum tipo de filtro. Exemplos de filtro: data do aniversário, 

data comemorativa da profissão, datas festivas (dias das mães, dos pais, dos 

namorados, das crianças,...), tempo de uso do equipamento ou veículo, etc. 

 

 Segundo a AMA (American Management Association): 

“65% dos negócios de uma empresa vem de Clientes já 

existentes e não de novos”.  

 

Consegue-se atingir tal índice com a melhoria contínua do banco de 

dados da empresa, pois todas as ações realizadas de marketing, para ter a 

eficácia desejada, passa-se por esse banco de dados. Este na mais é que o 

tesouro da empresa. Pensando nisto, muitas empresas já têm realizado uma 

higienização deste banco em parceria com operadoras de cartão de crédito, 

editoras e associações comerciais, a fim de melhorar a assertividade dos meios 

de contato com os clientes.   

 

Diante de tudo que foi apresentado, o maior desafio no departamento de 

funilaria e pintura é superar todas as expectativas de seus clientes. E para tal, 

precisa passar para uma reformulação completa em todos os setores do 

departamento, a fim de obter uma equipe altamente capacitada e 

comprometida com todas as etapas dos processos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DO SENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS PARA 
TORNÁ-LO MAIS LUCRATIVO 

 

Neste momento começamos um trabalho in loco em uma concessionária 

no Rio de Janeiro chamada FIAT – Itália Barra localizada na Avenida das 

Américas, nº 10605 em parceria com a consultoria do CESVI Brasil. A partir 

deste momento apresentaremos um projeto piloto realizado no departamento 

de funilaria e pintura desta concessionária com duração de 6 meses, 

totalizando 5 visitas de monitoramento. 

 

Analisaremos a seguir alguns passos a fim de evidenciar as 

oportunidades de melhoria durante este trabalho: 

4.1 – Treinamento;  

4.2 – Estrutura Predial;  

4.3 – Insumos e Mão de Obra;  

4.4 – Reparo Iniciado de forma incorreta; 

4.5 – Área para preparação dos veículos; 

4.6 – Riscos de autuação e degradação do meio ambiente;  

4.7 – Serviços Rápidos (Sempre Novo);  

 

4.1 – TREINAMENTO 

  

 Realizado um levantamento da carga horária de treinamento da equipe 

do departamento de funilaria e pintura em função do tempo de experiência 

profissional. Observou-se que o quadro de produtivos treina pouco e tal fato é 

um dos motivos da baixa eficiência e qualidade nos serviços prestados.  
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Resultado da 1ª semana do trabalho realizado 

 

  

Análise efetuada pelo CESVI Brasil na 1ª visita 

  

Neste trabalho piloto evidenciou a necessidade de capacitar à equipe, e 

com isto, diminuírem as insatisfações dos clientes e os desperdícios. Este 

quadro acima foi tirado do relatório da primeira semana de visita do CESVI 

Brasil na concessionária. 
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Resultado da 5ª e última semana do trabalho realizado 

 

 
Análise efetuada pelo CESVI Brasil na 5ª visita 

 

No resultado final do trabalho percebeu-se uma grande melhora quanto 

aos treinamentos da equipe e também quanto à qualidade dos serviços 

prestados juntos aos clientes, fato este que evidenciaremos mais adiante em 

outros tópicos. Quadro também tirado do relatório do CESVI Brasil. Esta foi à 

última semana da análise.  
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4.2 – ESTRUTURA PREDIAL 

 

 A oficina possui 3 tipos de iluminações: iluminação natural de telhas 

translúcidas, luminárias duplas de 110 w (fluxo luminoso ideal e econômico); 

luminárias com vapor metálico de 250 w (bom fluxo luminoso e alto consumo). 

  

O tipo de iluminação ideal para as tarefas da oficina é a luz do dia e na 

ausência de sol, luminárias fluorescentes duplas de 110 W/ lâmpada T5 as 

quais são consideradas lâmpadas que não aquecem o ambiente e são mais 

econômicas em relação às de vapor metálico. 

  

A baixa luminosidade causa fadiga visual e conseqüentemente menor 

produtividade com defeitos e falhas de riscos e planificações de superfícies. 

 

Análise efetuada pelo CESVI Brasil na 1ª visita 

 

 

 

Ambas as figuras foram tiradas do relatório do CESVI Brasil. Cada uma 

apresenta a referência da semana. Acima temos a representação da primeira 

semana e abaixo a representação da segunda semana. 
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Análise efetuada pelo CESVI Brasil na 5ª visita 

 

 

 

4.3 – INSUMOS e MÃO DE OBRA 

 

Para darmos continuidade a análise, passaremos agora analisar os 

custos dos materiais empregados, ou seja, os insumos. 

 

A concessionária possui um laboratório de tinta Envirobase (tinta a base 

de água) que por sua vez fornece valores para cada tipo de material preparado. 
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Esta tabela acima é fornecida pelos controles do fornecedor de tinta, 

neste caso é a PPG. Esta tabela consta no relatório final do CESVI Brasil. 

 

O custo homem x hora da concessionária está em torno de R$ 50,00. 

Dado divulgado pelo departamento contábil da concessionária. Este valor difere 

um pouco das demais concessionárias, pois cada uma faz seu sistema de 

rateio de custo por departamento e existe também o fato do valor do metro 

quadrado da região. 

 

Abaixo seguem alguns exemplos que foram analisados durante as 

visitas da consultoria. Dados retirados do relatório da última visita. 

 

 

 

 

Fazendo um comparativo durante as visitas realizadas, observamos que 

o valor médio de faturamento por peça (mão de obra e materiais) teve um 

incremento de 89%, passando de R$ 130,54 na primeira semana para R$ 

246,41 na última semana. 

 

Tal fato só foi possível, porque foi realizado um treinamento com toda 

equipe de consultores, orçamentista e produtivos no software de orçamentação 
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ministrado pelo próprio fornecedor. Percebeu-se que existiam detalhes que os 

colaboradores preferiam não cobrar da companhia de seguros porque 

simplesmente não conheciam e alguns casos não sabiam que existia a 

possibilidade da cobrança.  

 

4.4 – REPAROS INICIADOS DE FORMA INCORRETA 

 

 Em muitos casos, serviços iniciados de maneira incorreta acarretam 

maior custo de material empregado na pintura. Além de prejudicar a estética do 

veículo, também onera o departamento não só nos materiais, mas também no 

emprego de mão de obra. Abaixo segue exemplo do fato citado e consta no 

relatório na última visita do CESVI Brasil. 
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O problema acima exposto foi solucionado com treinamento de 

martelinho de ouro para os funileiros. Também foi proposto para cada funileiro 

acompanhar o seu serviço no departamento de pintura. 

 

A fim de demonstra de maneira mais didática, segue abaixo um quadro 

comparativo do reparo iniciado de maneira incorreta e correta. Este quadro 

abaixo foi retirado do relatório da última visita do CESVI Brasil. 

 

 

 

Os valores dos reparos apresentam uma diferença de tempo de 130 

minutos, mas vale ressaltar que o maior problema é quando o pintor necessitar 

de efetuar um alongamento (abertura) na peça adjacente, neste caso os 

valores de material e tempo chegam a duplicar. 

 

4.5 –  ÁREA DE PREPARAÇÃO DE PEÇAS 

 

A concessionária não possuía uma área isolada para realizar a 

preparação dos veículos, com isto toda a região ficava exposta a contaminação 

de poeiras, chegando a alguns casos impregnar a pintura dos veículos 

causando retrabalho. Abaixo segue o antes e depois da área citada.  
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Estas fotos fazem parte do relatório final do CESVI Brasil. 

 

4.6 – RISCOS DE AUTUAÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Começamos a nos preocupar com o futuro, e este se passa pelo meio 

ambiente. A destruição da natureza ocasionada pelo ser humano, à 

degradação cada vez maior dos meios naturais são apenas alguns indícios do 

que tem acontecido no mundo.  

 

Orientação é realizada a cada concessionária com um processo de 

conscientização dos corretos armazenamento e descartes dos resíduos.  Além 

de danificar e impregnar o solo, também dificultará o processo de pintura do 

chão da empresa. 

 

 

Estas fotos são parte do relatório final da empresa CESVI Brasil.  



 

 

 
 

38

4.7 – SEMPRE NOVO 

 

 Com um conceito diferente e tentando aproximar as necessidades dos 

clientes, percebe-se hoje que o ser humano está cada vez mais dependente do 

automóvel, quer seja para levar os filhos na escola, ir ao trabalho, fazer 

compras, viajar ou mesmo por falta de tempo. 

 

 Conservar o automóvel é muito importante, pois se valoriza na hora da 

venda, causa sensação de bem estar, está diretamente ligado a imagem do 

proprietário e possui um valor sentimental. 

 

 Pequenos acidentes acabam acontecendo no dia a dia: 

Ø Na garagem do prédio 

Ø No estacionamento do supermercado 

Ø No shopping 

Ø Na rua 

Ø Em frente a sua casa 

Ø Na escola 

Ø Em qualquer lugar 

 

Então o que impede o proprietário de realizar o reparo? Temos em 

primeiro lugar dito pelos clientes que o tempo de reparo é muito longo e logo 

em segundo que o custo é muito elevado. 

 

Elaboramos uma tabela de reparos rápidos como segue abaixo: 
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Foi dividido em pequenos, médios e grandes reparos. Com o cliente 

percebeu que não ficaria muito tempo sem seu veículo e o preço seria algo 

justo com o serviço prestado. Esta solução proporciona melhor bem estar ao 

cliente, ao mesmo tempo em que proporciona maior valorização do veículo na 

hora da venda. Vejam abaixo exemplo do sempre novo. 

 

 

 

 Estes serviços acima, em sua grande maioria, não seriam feitos na 

concessionária. Como o veículo já ficará imobilizado na concessionária para 

realizar algum tipo de serviço, é oferecido o reparo cobrando um preço justo e 

com tempo adequado. Geralmente o prazo não se altera por causa do serviço 

sempre novo, seja, manter seu veículo de maneira sempre nova. 

 

 Por conseqüência temos uma melhora no faturamento da empresa e 

uma diminuição da mão de obra ociosa.    



 

 

 
 

40

CONCLUSÃO 

 

Visando atingir um nível excelente de satisfação aos clientes, faz-se 

necessário estar constantemente alinhado com o mercado e sendo possível a 

frente dos concorrentes. Como foi dito em capítulos anteriores, alinhar a 

estratégia do oceano azul ao negócio. Quer dizer não ficar fazendo o que todos 

estão fazendo, mas sim proporcionar algo diferente, revolucionar o mercado. A 

empresa pode se tornar mais competitiva, fazendo do serviço ao cliente uma 

arma para vencer a concorrência. Um serviço bem prestado no Pós-Vendas 

acaba realizando a segunda venda de veículo. A consciência de que o cliente é 

o foco principal de uma organização tem apresentado avanços importantes e 

muitas empresas já tem uma estrutura pesada de CRM (Customer Relationship 

Management) que quer dizer Gestão de Relacionamento com o Cliente.  

 

Em outras palavras, CRM é uma abordagem que coloca o cliente no 

centro dos processos do negócio, sendo desenhado para perceber e antecipar 

as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma a procurar supri-las 

da melhor forma. É uma estratégia de negócio, em primeira linha, que 

posteriormente se consubstancia em soluções tecnológicas. É assim um 

sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto 

de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão 

de negócios. 

 

Como o objetivo deste trabalho é disponibilizar/ criar novas 

oportunidades de negócio, a fim de tornar o departamento de funilaria e pintura 

mais lucrativo e conseqüentemente menos dependente dos demais 

departamentos do negócio. Neste sentido foi analisado o percentual de 

participação do departamento de funilaria e pintura em relação ao todo no início 

e final do projeto. Abaixo seguem os gráficos retirados do estudo do caso da 

concessionária.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
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Levantamento inicial do projeto 

 

 

 

 

Levantamento final do projeto 

 

 

 

 Percebe-se que as ações implantadas tais como treinamento técnico e 

comportamental, acompanhamento in loco dos trabalhos realizados, melhora 

da iluminação, layout do departamento, entre outros, contribuíram para um 

melhor desempenho do departamento. 

 

 A percepção que o cliente tem do atendimento e serviço que lhe é 

proporcionado é determinante para a imagem que cria da empresa, da marca 
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ou da instituição! O cliente percebe a qualidade de serviço em vários aspectos, 

a saber: acolhimento agradável e simpático, rapidez no atendimento, 

organização e ambiente do espaço, exposição de produtos e materiais 

informativos, disponibilidade e proximidade manifestadas, competências 

técnicas de quem o atende, estilo de comunicação com que é recebido e 

credibilidade das explicações que lhe são proporcionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

43

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

1 – KIM, W. Chan, MAUBORGNE, Renée. A estratégia do oceano azul: como 

criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: 

editora campus, 2005 

 

2 – CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. Rio de Janeiro: 

editora campus, 2006. 

 

3 – Mercado de automóveis. Disponível em: 

http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_

conteudo=5835#conteudo. Acesso em 27/07/2012 

 

4 – Mercado de automóveis. Disponível em: 

http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_

conteudo=5836. Acesso em 27/07/2012 

 

5 – EPI. Disponível em: 

http://www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/anexos/cdNr10/Manuais/Manual%2

0NR-10.pdf. Acesso em 26/07/2012 

 

6 – Mercado do seguro no Brasil. Disponível em: 

http://www.funenseg.org.br/livros/index.php?categoria=6#listagem. Acesso em 

26/07/2012. 

 

7 – Mercado automotivo. Disponível em: 

http://www.tela.com.br/dados_mercado/emplacamentos/index.asp?coditem=1. 

Acesso em 27/07/2012. 

 

8 – COBRA, Marcos. Administração estratégica do mercado. São Paulo: Atlas, 

1991.  

http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=5835#conteudo
http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=5835#conteudo
http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=5836
http://www.fenabrave.com.br/principal/home/?sistema=conteudos|conteudo&id_conteudo=5836
http://www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/anexos/cdNr10/Manuais/Manual%20NR-10.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/anexos/cdNr10/Manuais/Manual%20NR-10.pdf
http://www.funenseg.org.br/livros/index.php?categoria=6#listagem
http://www.tela.com.br/dados_mercado/emplacamentos/index.asp?coditem=1


 

 

 
 

44

9 – CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total-padronização de empresas. 

Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992.  

 

10 – Mercado automotivo. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_de_impacto. Acesso em 26/07/2012. 

 

11 – Mercado atual brasileiro. Disponível em: 

http://www.jato.com/BRAZIL/PRODUCTSANDSERVICES/MANUFACTURERS/

Pages/StrategicProductPlanning.aspx. Acesso em 26/07/2012 

 

12 – Sobre o CESVI Brasil. Disponível em: 

http://www.cesvibrasil.com.br/publica/revista.aspx. Acesso em 26/07/2012. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_de_impacto
http://www.jato.com/BRAZIL/PRODUCTSANDSERVICES/MANUFACTURERS/Pages/StrategicProductPlanning.aspx
http://www.jato.com/BRAZIL/PRODUCTSANDSERVICES/MANUFACTURERS/Pages/StrategicProductPlanning.aspx
http://www.cesvibrasil.com.br/publica/revista.aspx

	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	CAPÍTULO I									11
	Mercado de Funilaria e Pintura						11
	CAPÍTULO II									16
	Programa de Qualidade e Parceiros do Negócio
	Funilaria e Pintura 								16
	CAPÍTULO III								24
	Excelência no Atendimento ao Cliente no Mercado de
	Funilaria e Pintura								24
	CAPITULO IV								29
	Análise do Cenário Atual e Propostas Para Torná-lo
	mais Lucrativo								29

	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA						43

