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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise no atendimento da empresa Meirelles 

Auto Peças. Onde objetivou-se estabelecer a visão que os clientes desta empresa têm em 

relação ao atendimento da mesma. Procurou-se desta maneira identificar os pontos 

fortes e fracos, visando programar ações que fortalecem as ações de melhorias para esta 

empresa.  Após a análise feita por esta pesquisa, que foi qualitativa e quantitativa, onde 

a quantitativa foi através de um questionário aplicado para 92 dos clientes cadastrados 

onde 98% do sexo masculino e apenas 2% do sexo feminino e a qualitativa foi aplicada 

para o diretor da empresa. A pesquisa analisou o nível de satisfação dos clientes da loja 

em relação ao atendimento, produtos, ambientee preço. Através dessas pesquisas 

observou-se que a maioria dos clientes estão satisfeitos com o atendimento e o diretor 

está empenhado para aprimorar o conhecimento dos colaboradores para satisfazer as 

necessidades de seus clientes, assim certamente a empresa terá oportunidade de crescer 

e ter um padrão de qualidade em seu atendimento. Observou-se que a Meirelles Auto 

Peças tem, até  o momento, um desempenho bastante satisfatório, porém, a busca do 

aperfeiçoamento deve ser uma constante no desenvolvimento das atividades da 

organização, pois uma minoria dos clientes não se encontram totalmente satisfeitos com 

o atendimento da empresa, demonstrando insatisfação quanto a diversidade de produtos, 

conhecimento de alguns vendedores em relação ao produto e falta frequente de algumas 

mercadorias. Por outro lado, a maioria dos clientes gosta dos atendentes, acham 

simpáticos, atenciosos e prestativos. Com os dados coletas através das pesquisas serão 

elaboradas ações onde todos os funcionários receberão treinamentos sobre os produtos e 

atendimento. Também será inovado o ambiente e novas marcas de produtos serão 

adquiridas, para melhor atender os clientes. 

 

Palavras- chaves: Pesquisa de Marketing.  Satisfação de Clientes. Qualidade no 

Atendimento. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to make an analysis of the attendance service at 

Meirelles Auto Peças, trying to identify the opinion of customers related to it. So, it was 

tried to identify the strong and weak aspects, in order to program measures that can 

strength improvement in the company. It was conducted a quantitative analysis using a 

questionnaire that was applied to 92 registered customers, where 98% were males and 

only 2% females. A qualitative analysis was applied to the director of the company. The 

research analyzed the level of satisfaction of the customers in relation to the attendance 

service, products offered, installations and prices. The research showed that the majority 

of the customers are satisfied with the attendance, and that the director is committed to 

improving the qualification of the employees to satisfy the needs of the customers. 

Therefore, the company will certainly have opportunity to grow and to achieve a quality 

attendance service. It was noticed that Meirelles Auto Peças has, until now, a 

satisfactory performance, but, the search for improvement must be constant in the 

development of the organization activities, because there are a few customers who are 

not completely satisfied with the company attendance service, showing dissatisfaction 

in relation to the diversity of products offered, the qualification of some salespeople and 

also in relation to the products and frequent lack of goods. On the other hand, the 

majority of customers like the attendants, thinking they are friendly, and caring. The 

data collected will make it possible to plan actions where all the employees will receive 

training about the products and attendance service. The installations will also be 

upgraded and new brands of goods will be offered to provide a better attendance service 

to the customers. 

 

Key words: Marketing Research. Customer Satisfaction. Attendance Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho enfoca a importância dos serviços prestados à empresa 

Meirelles Auto Peças, situada em Tapejara – RS. Analisando a concorrência e 

considerando as mudanças no comportamento dos clientes através da tecnologia e seus 

efeitos, é necessário investir na qualificação dos colaboradores, principalmente os que 

atuam na área de atendimento. 

 Cada vez mais o atendimento faz a diferença para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, pois as pessoas estão mais exigentes e gostam de funcionários de qualidade, 

tratamentos adequados e soluções imediatas para seus problemas. 

 Segundo Kotler (2000, p.57) “o atendimento envolve todos os serviços que uma 

empresa presta a seus clientes, para isso é necessário que os atendentes sejam bem 

preparados para satisfazer e superar”.  

 Para um cliente estar satisfeito ele deve estar feliz com o produto e atendimento. 

Se o desempenho do atendimento for além das expectativas do cliente, ele ficará muito 

satisfeito. Pois os clientes maximizam sempre os valores, costumam criar expectativas 

de valores e agem com base nela. Geralmente a satisfação vai depender da oferta 

atender ou não a demanda. 

 Para atingir excelência no atendimento um fator determinante que é conquistar 

definitivamente o cliente é selecionar pessoas potenciais e investir continuamente em 

treinamentos, motivando–as a aprender cada vez mais e através desse conhecimento 

garantir um nível adequado aos colaboradores, fazendo assim com que desenvolvam 

corretamente a função que executam. Através dessa mesma capacitação o colaborador 

terá condições suficientes para influenciar no comportamento de seus clientes. 

 Nessa área de autopeças em específico pode-se trabalhar o marketing na 

agilidade de ter as peças solicitadas pelos clientes, pois muitas vezes não é interessante 
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para a empresa ter em estoque peças que não tem muita saída e, para isso é importante 

ter bons fornecedores e também uma logística eficiente. 

 Também é muito importante que o funcionário deve ter conhecimento das peças 

que está vendendo, verificando ao máximo os detalhes, pois às vezes o modelo de uma 

peça muda de um ano para o outro. Portanto é importante verificar antes de fazer o 

pedido. 

 Vale lembrar que por ser uma etapa delicada, o atendimento deve ser priorizado 

na empresa. Um dos fatores fundamentais para essa etapa é que o atendente aprenda a 

pensar como cliente, essa atitude pode ser decisiva, pois um bom entendimento entre 

ambos pode tornar-se uma arma poderosíssima para a empresa ter clientes satisfeitos e 

fiéis e como consequência disso cultivar novos clientes. Desta forma estruturou-se o 

seguinte problema: como tornar o processo de atendimento mais eficiente na Empresa? 

  Por isso objetivou-se analisar o atual processo de vendas e atendimento ao 

cliente da empresa, identificar junto aos clientes os fatores positivos e negativos do 

atendimento e propor uma nova estrutura de atendimento para que ocorram possíveis 

melhorias no processo de atendimento da empresa. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Por ser um dos fatores fundamentais na empresa, foi definido o tema sobre 

atendimento.  Já que o atendimento para grande parte das pessoas é mais importante 

que o preço dos produtos, as pessoas gostam de prioridade no atendimento, as empresas 

não podem perder mais tempo, e devem investir na estrutura de um bom atendimento, 

para garantir a evolução e o aumento de seus lucros.   

 É extremamente importante um bom atendimento, as empresas devem ter um 

relacionamento comercial de longo prazo com o cliente, já que é mais rentável para a 

empresa fidelizar do que estar sempre atrás de novos compradores para seus produtos.  

 Para fidelizar seus clientes é preciso saber ouvir, e assim identificar as 

necessidades de cada um, investindo em uma relação interativa com os clientes, 

beneficiando ambos, e assim criando uma fidelização continua através do 

desenvolvimento de bons produtos e bom atendimento, essa mesma satisfação fará com 

que a propaganda da empresa aconteça.  

 Atendimento ao cliente é um dos fatores que define o sucesso ou o fracasso em 

uma empresa. Atualmente, através dessa realidade as empresas que conseguirem manter 

um bom atendimento certamente terão o sucesso. É através do atendimento que um 

cliente decide se voltará ou não a uma empresa. As pessoas buscam por um bom 

atendimento já que está cada vez mais difícil encontrar profissionais qualificados para 

isso. É fundamental compreender e sentir o problema do cliente, no momento do 

atendimento.  É necessário informações claras, transmitidas de forma que não 

confundam o receptor. Através do atendimento o cliente formará a imagem da empresa. 

 O bom atendimento não é somente tratar bem o cliente, mas buscar soluções 

para cada necessidade fazendo com que o mesmo sinta que terá uma solução em curto 

prazo já que eles saem de casa para adquirir algo e esperam receber o melhor pelo 
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dinheiro que estão investindo no produto. Neste caso, um bom atendimento pode ser 

decisivo.   

 Analisando que existe forte concorrência, além de ter cuidado com a qualidade 

dos produtos, deve-se sempre priorizar o bom atendimento. É através dos clientes 

antigos que as empresas são indicadas para futuros clientes. A indicação de clientes 

antigos passa confiança para os novos que estão chegando.      

 Destaca-se que as empresas que fornecem serviços de alta qualidade, certamente 

superarão seus concorrentes menos orientados para serviços. Assim, enfatiza-se que a 

empresa deve definir cuidadosamente as necessidades dos consumidores ao desenvolver 

os serviços, pois os mesmos estão mais preocupados com a qualidade. Baseando-se 

nisso foi elaborado um projeto na empresa Meirelles Auto Peças, com o intuito de 

buscar novas idéias e melhorar possíveis falhas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Neste tópico descreve o conceito de marketing relatado por diversos autores, 

com definições da importância de conhecer as necessidades dos clientes. E expectativas 

em relação ao atendimento e produtos. 

 

 

3.1 Empresa Competitiva 

 

 

 A competição existe onde há disputa por algo que dois ou mais competidores 

desejam. Assim, são vários os tipos de competições que se sucedem no dia a dia. No 

setor econômico, por exemplo, a competição existe onde duas ou mais empresas 

disputam mais pela sobrevivência no mercado que pela própria busca de maior lucro. 

 Pettigrew e Whipp (1993, p.72) defendem que o desempenho competitivo não 

depende apenas de características da empresa ou da tecnologia, mas de uma coleção de 

habilidades e modelos de ação. A competição, portanto, não se dá apenas por fatores 

econômicos. As organizações são tomadas por exigências de conformidade a padrões 

técnicos, mas também sofrem pressões de outras organizações e da sociedade como um 

todo para se adequarem. 

 De acordo com Porter (1999, p. 62) “a competitividade não deve ser vista apenas 

do ponto de vista técnico”; devem-se levar em conta a concorrência e a instituição, já 

que o mercado exerce pressão para que as empresas sejam eficientes e eficazes. 

 “Não basta à organização garantir a eficiência operacional, pois isso isolado não 

garante um padrão adequado de competitividade” (PORTER, op.cit., p. 27). A empresa 

é realmente competitiva quando estabelece uma posição privilegiada, sustentada no 
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mercado. E isso depende do que está sendo valorizado no ambiente e das características 

do segmento em que a organização atua. 

 Porter (op.cit., p. 36) afirma que “a análise da competitividade, com base apenas 

em padrões técnicos como vem sendo feita, constitui problema que tem sua raiz na 

incapacidade dos dirigentes empresariais de distinguir entre eficiência operacional e 

estratégia”. Para o autor, as ferramentas gerenciais que visam ao aumento da 

produtividade, a busca da qualidade e da velocidade (como gestão da qualidade total, 

benchmarking, reengenharia e gestão da mudança), embora possam ocasionar melhorias 

e ganhos operacionais, são incapazes de garantir uma posição privilegiada de 

sustentação da empresa.  

 

 

3.2 Marketing Estratégico 

 

 

 O marketing possui inúmeras estratégias, que são definidas por Kotler (1998, p. 

52) como “planos desenhados para atingir objetivos e determinar qual o melhor 

caminho a ser seguido no mercado, suas possíveis alterações e também reações que 

devem estar devidamente detalhadas para que não apareçam surpresas ao longo do 

tempo”. Se a empresa não possui estratégias pode perder mercado para o concorrente. 

 Num mundo moderno e competitivo deve-se ter sempre muito cuidado, realizar 

estudos e determinar as melhores estratégias, seja para empresas novas ou as que já 

estão inseridas no mercado.  

 “Muito mais do que apenas criar, é necessário que o marketing faça um 

acompanhamento contínuo do andamento do mercado como um todo, desde os 

fornecedores até seus concorrentes” (LONGENECKER, 1997, p.82). 

 Menshlein (2006, p.79) destaca que “as estratégias de marketing podem ser 

classificadas em termos de dominância de mercado, inovação, crescimento e 

agressividade”. As estratégias visam enquadrar-se melhor ao estilo do produto, seu 

mercado, o que a empresa pretende atingir e muitas variáveis que são definidas no 

planejamento. 
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 Para que os resultados sejam alcançados é fundamental o conhecimento do 

produto, seu mercado, o público-alvo e da concorrência. Falhas ou descuidos podem 

resultar em fracassos ou impossibilidade de mudar a estratégia e corrigir o erro. 

Também é importante manter estudos constantes do mercado, avaliar  se ha necessidade 

aumentar sua participação no mercado, correr riscos que estão já estabelecidos e 

apontam como contra-atacar a concorrência em caso desta conseguir colocar-se um 

pouco a frente na disputa por um mercado-alvo. 

 

 

3.3 Mix Mercadológico 

 

 

 As empresas utilizam diversas ferramentas e mecanismos para alavancar seus 

produtos e serviços no mercado, e também se dedicam à conquista de novos clientes e à 

manutenção dos já existentes. Para tanto, Las Casas (2006, p. 102) defende que “se uma 

empresa deseja posicionar-se perante o mercado de determinada maneira, ela deverá 

desenvolver o MIX de marketing para atingir a esses objetivos específicos”. 

 Para Churchill e Peter (2005, p. 20), o “composto de marketing é uma 

combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e 

alcançar os objetivos da organização”. 

 Fazem parte do MIX: o produto, o preço, o ponto-de-venda e a promoção, de 

modo que a combinação dessas formam os “4 P´s de Marketing”. 

 

 

3.3.1 Produto 

 

 

 O produto é o que a empresa produz ou desenvolve, e posteriormente oferece ao 

cliente. Para Kotler (op.cit., p. 506) “um produto é algo que pode ser oferecido a um 

mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, que pode satisfazer um 

desejo ou uma necessidade”. 
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 O conhecimento prévio do mercado-alvo é de suma importância para 

desenvolver produtos e serviços aptos a suprir os anseios do consumidor. 

 

 

3.3.2 Preço 

 

 

 Preço é o valor monetário aplicado a um produto, ou serviço, que visa ser 

comercializado. A partir disso, Churchill e Peter (op. cit., p. 314) concebem o preço 

como “a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a 

propriedade ou uso de um produto”. Um aspecto fundamental a ser considerado é a 

adequação do valor percebido pelo cliente e o valor monetário, de modo que deve 

existir um equilíbrio entre essas duas variáveis. 

 Quando os profissionais de marketing definem o preço de um produto ou 

serviço, devem ser considerados todos os fatores psicológicos que, de uma forma ou de 

outra, são importantes para os consumidores (CHURCHILL; PETER, 2005). 

 A empresa deve estar munida de métodos e técnicas capazes de elevar o valor 

percebido dos produtos, de modo que os esforços sejam recompensados com a 

ampliação das vendas e com a possibilidade de aumentar o preço dos produtos em 

questão. 

 Kotler (op.cit., p. 558) acentua que “o preço é o único elemento do composto de 

marketing que gera receita; os outros elementos produzem custos”. É fundamental que a 

empresa saiba orientar seus preços de maneira coerente, uma vez que este elemento é 

fundamental para maximizar as receitas e alcançar os resultados almejados. 

 

 

3.3.3 Ponto de venda 

 

 

 Dentro do MIX de marketing os pontos-de-venda e sua localização e 

distribuição, de modo geral, assumem um papel essencial dentro do contexto do 

marketing. De acordo com Kauffeld e Sauer (2008, p.89) “é importante que tanto 
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fabricantes como varejistas reconheçam o “poder da prateleira” e se disponham a 

explorar esse potencial – algo que só é possível por meio do esforço conjunto”. 

 Quanto à localização do ponto-de-venda, salienta-se a importância da 

visibilidade oferecida em cada situação, sendo “as esquinas os locais mais valorizados 

nesse aspecto, seguidas dos trechos de ruas voltados para praça, ou final e começo de 

rua” (UGAYA, 1993). 

 O papel da distribuição dentro de um mix de marketing é levar o produto até seu 

mercado-alvo. A atividade mais importante é acertar sua venda e a transferência da 

propriedade, do produtor ao consumidor final. 

 

 

3.3.4 Promoção 

 

 

 Para os autores McCarthy e Perreault (1997, p. 230) a promoção é tida como “a 

comunicação da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do canal 

para influenciar atitudes e comportamento”. 

 A função básica da promoção está em expor aos clientes que o produto desejado 

por eles está à disposição, apresentando um preço adequado aos seus benefícios, e que o 

referido produto está acessível em um determinado ponto-de-venda. 

 Na visão defendida por McCarthy e Perreault (op. cit., p. 234) “as necessidades e 

as atitudes dos consumidores-alvos são o que determina aquilo que o marketing 

comunica, portanto a maneira pela qual as mensagens são transmitidas depende da 

composição de vários métodos promocionais”. 

 É possível optar entre diferentes métodos promocionais, indo desde alternativas 

como venda pessoal, venda em massa e promoção de vendas; de modo que cada uma 

delas será analisada nas linhas que se sucedem. 
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3.4 Gestão de Pessoas e Marketing 

 

 

 De acordo com Oliveira (2008, p. 83), “a gestão de pessoas vem passando por 

um amplo processo de transformação, na medida em que os sistemas tradicionalmente 

utilizados como referencial - centrados em cargos - vem demonstrando fragilidades”. 

 Muitas vezes isso tem raízes no ambiente turbulento e mutável das organizações. 

Levando-se em conta que mudanças ocorrem a todo o momento, a organização precisa 

estar alinhada em torno de definições estratégicas claras, sustentadas por uma gestão 

com amplo envolvimento e participação. Para Solomon (2002, p.102), “uma 

organização que pretende ter de si mesma uma visão estratégica precisa levar em conta 

que há um fluxo de conhecimentos que afeta a produção como um todo”.    

 É preciso, portanto, estabelecer um compromisso com a força de trabalho, 

baseado em respeito mútuo em uma comunicação aberta, ou seja, com o envolvimento 

dos clientes internos e externos.    

 Ao gestor cabe aprender a criar novas formas organizacionais em torno de 

equipes e processo.    

 Oliveira (op.cit., p. 98) diz que “as duas formas principais de modelos de 

sucesso atualmente são a gestão por competências e o desenvolvimento de líderes”. Ao 

estabelecer um modelo de gestão por competências, faz-se necessário adotar algumas 

atitudes básicas relacionadas às ações gerenciais: 

 

 

1. Conscientização de que cada tipo de organização necessita de pessoas com 

perfis específicos e que cada posto de trabalho existente na empresa tem 

características próprias e deve ser ocupado por profissionais que apresentem 

um determinado perfil de competências.    

2. Reconhecimento de que aqueles que ocupam funções de liderança são 

responsáveis pela oferta de oportunidades que permitam o desenvolvimento e 

a aquisição de novas competências.    

3. Crença de que sempre haverá a demanda para o desenvolvimento de novas 

competências e o que hoje é exigido para a boa execução de um trabalho, 

poderá agregar novas exigências amanhã. (OLIVEIRA, op.cit, p. 100).    

 

 



20 

 

Estas premissas devem ser difundidas até que façam parte da cultura geral e 

serem internalizadas nas atitudes e comportamento de todos.    

O desenvolvimento de lideranças se baseia na arte de saber delegar, que cada 

vez mais é uma necessidade dentro de uma organização. Oliveira (op.cit., p.101) atribui 

ao líder “a definição de táticas, controle, tomada de ações e decisões”.  

 

 

3.5 Qualidade no Atendimento 

 

 

Para projetar qualidade em um serviço precisa-se não apenas entender o cliente, 

mas entender o próprio serviço. Na visão de Grönroos (2005, p. 52), “a especificação 

técnica de um serviço ou produto é frequentemente considerada a qualidade do produto, 

ou a característica mais importante da qualidade percebida”. Na realidade, os clientes 

percebem a qualidade como um conceito muito mais amplo, que vai além da qualidade 

do produto. 

Se um produto for muito bom, muito bem produzido, mas o tratamento do 

funcionário ou do vendedor perante o cliente for insatisfatório, a qualidade percebida 

pelo cliente não será boa. 

Ferreira e Sganzerlla (2000, p. 63) observam que “a única maneira de ser bem 

sucedido com os clientes é fornecer continuamente atendimento ao ponto da obsessão”. 

A obsessão significa ter em mente o atendimento ao cliente como prioridade hoje, 

amanhã e nos próximos anos. O atendimento é algo que jamais pode ser esquecido, 

sempre haverá novas chances, novos desafios. 

 

 

À medida que os consumidores passaram a ter mais poder aquisitivo nos anos 

90, seu critério de medida passou a depender mais do atendimento do que do 

produto e do preço. Com a disponibilidade cada vez maior da tecnologia 

moderna, as empresas consideraram relativamente fácil competir em termos 

de produto. O que elas vão achar difícil é competir em termos de 

atendimento, pois isso não depende só de tecnologia moderna, mas também 

da atitude das pessoas e, conseqüentemente, da capacidade dos gerentes. 

(FERREIRA; SGANZERLLA, op.cit., p. 65). 
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Lobo (1993, p. 123) observa que a qualidade do atendimento ao cliente reflete a 

eficiência e a eficácia de toda a organização, ou seja, da sua cultura, da sua integração, 

das relações e trabalho, de sua capacidade gerencial, da motivação de seus profissionais, 

da consciência da importância do trabalho em equipe. 

Os gerentes devem orientar os profissionais que trabalham direta ou 

indiretamente com o cliente de que forma procurar despertar a consciência, o respeito, o 

reconhecimento, e o pronto atendimento ao cliente. Esta preocupação é de vital 

importância para a qualidade do serviço. Pois, de acordo com Kotler (op.cit. p. 43), “as 

empresas hoje estão diante das novas realidades de marketing”. Uma demografia em 

mudança, uma economia de crescimento lento, concorrentes mais sofisticados e o 

excesso de produção de muitas indústrias são fatores que significam menos clientes 

novos.  

O incrível atendimento ao cliente só pode ser alcançado através de uma busca 

contínua de melhoria. Isto significa que a melhoria constante é sinônimo de chances 

ilimitadas. A cooperação entre os funcionários logo é notada quando se pensa que a 

provisão atual de serviços é adequada, quando se é iludido pensando que o seu alto 

nível de hoje trará satisfação ao cliente amanhã. Almeida (1997, p. 91) acrescenta ainda 

que “a empresa que busca encantar o cliente é inquieta é criativa. Supera-se a todo 

momento, tem como meta exceder sempre”. 

À medida que as pressões competitivas aumentam e o cliente se concentra no 

serviço além do produto, a necessidade de melhoria torna-se fundamental para sustentar 

o êxito, a longo prazo, de um negócio. Não melhorar terá como consequência uma 

queda visível nos padrões de comparação aos concorrentes. As empresas que não 

melhorarem o atendimento ao cliente criarão um pessoal desinteressado, que se 

interessará mais pelo conforto do status do que pela emoção do progresso. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, tendo como base livros. 

Segundo Köche (1997, p. 27) “a pesquisa bibliográfica levanta o conhecimento 

disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 

contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação”. É 

fundamental a todos os demais tipos de investigação, já que não se pode proceder ao 

estudo de algo, sem identificar o que já foi produzido sobre o assunto, evitando tomar 

como inédito o conhecimento já existente, repetir estudos já desenvolvidos, bem como 

elaborar pesquisas desguarnecidas de fundamentação teórica. Por ser etapa obrigatória a 

todos os demais tipos de pesquisa, não há unanimidade entre os autores sobre 

caracterização de estudos eminentemente bibliográficos como pesquisas científicas, 

embora esse tipo esteja presente na maioria das classificações. 

Para Cervo e Bervian (1983, p. 55) “a pesquisa bibliográfica procura explicar 

um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser 

realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental”. 

Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas 

do passado existentes sobre conhecimento de um determinado assunto, tema ou 

problema. 

Essa pesquisa serviu de apoio para possíveis explicações através de livros, 

revistas e artigos. 

Segundo Fachin (2002, p. 119) “a pesquisa bibliográfica é, por excelência, uma 

fonte inesgotável de informação, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o 
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conhecimento cultural em todas as formas do saber”. Pode-se dizer que é um tipo de 

pesquisa que ocupa lugar de destaque entre as demais. 

Esse tipo de pesquisa auxiliou muito, pois possui informações concretas e de 

diferentes fontes. 

Outra pesquisa a ser abordada é a pesquisa feita pela internet que para Severino 

(2007, p. 140) “como a internet se trata de uma enorme rede, com um excessivo volume 

de informações, sobre todos os domínios e assuntos, é preciso saber garimpar, sobre 

tudo dirigindo - se a endereços certos”. 

A pesquisa feita pela internet geralmente nos traz muitas informações e essas 

informações são contínuas, nos resta saber escolher. 

Segundo Mattar (2008, p. 178), “podemos encontrar tudo o que quisermos na 

internet. É possível que no futuro a internet torne-se o maior banco de dados e fonte de 

informações científicas disponíveis”. 

Através da internet conseguimos informações consideráveis e cada dia mais 

ficamos dependente dessas informações. 

E a terceira e última pesquisa abordada será a pesquisa de campo que, segundo 

Mattar (op.cit., p. 178) “a pesquisa de campo não deixa de ser uma pesquisa 

experimental, mas possui características próprias, que permitem extingui-las do 

universo da experiência”. Ela também exige uma intensa preparação teórica e prática. 

Mattar (op.cit., p. 178) ainda menciona que “a pesquisa de campo parte da 

construção de um modelo da realidade e  uma forma bastante comum de coleta de dados 

é a entrevista”. 

Ainda na pesquisa de campo Severino (op.cit., p. 123) ressalta que “a coleta dos 

dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim 

diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador”. 

Para Severino (op.cit., p. 123) “a pesquisa de campo abrange desde os 

levantamentos que são mais descritivos até os estudos mais analíticos”. 

Segundo Ruiz (2002, p. 50) “a pesquisa de campo é muito usada em sociologia, 

psicologia, política, economia e antropologia”. Não é experimental no sentido de não 

produzir os fatos ou de não produzir os fatos que estuda. A pesquisa de campo consiste 

na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no 

registro de variáveis presumivelmente relevantes para posteriores análises. 
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Essa pesquisa ajuda a analisar a variedade dos dados que são coletados. 

 

 

4.2 Abordagens 

 

 

Tendo em vista o objetivo de quantificar o mercado, gerar medidas precisas e 

confiáveis que permitam uma análise estatística, serão adotadas as pesquisas 

quantitativas. De acordo com Malhotra (2001, p. 155), “estas trabalham com uma 

amostra consideravelmente grande para apurar opiniões, atitudes e interesses 

compartilhados por uma determinada população e são representativas desse universo”. 

 Os dados são colhidos através de questionários com perguntas claras e objetivas, 

as quais garantem a uniformidade no entendimento dos entrevistados e também a 

padronização dos resultados. 

Como o foco estratégico é saber o que é importante para o cliente e por que, 

também será aplicada uma pesquisa qualitativa. Nesta, segundo Fachin (2006, p. 78) 

“são colhidas particularidades e interpretações individuais, podendo ser úteis na busca 

de um melhor posicionamento de comunicação para um produto ou serviço”. A 

pesquisa qualitativa envolve, portanto, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas 

ideias.  

Com vistas a responder ao problema do trabalho e seus objetivos utilizou-se 

como método a pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Foi usada abordagem quantitativa, pois foi coletada uma grande quantidade de  

dados para analisar. E a abordagem qualitativa porque foi qualificado os dados para 

obter os resultados. 

A pesquisa quantitativa segundo Fachin (op.cit., p. 78) é uma forma de atribuir 

números a propriedades, objetos, acontecimentos, materiais de modo a proporcionar 

informações úteis.  

Para Fachin (op.cit., p. 81) as variáveis qualitativas são definidas por meio de 

uma descrição analítica, e não medidas ou contados. Convém mencionar que os 

atributos são aspectos qualitativos nas variáveis da pesquisa, e em sua descrição não se 

utilizam números. 



25 

 

4.3 Métodos 

 

 

Para a realização do trabalho serão adotados os métodos indutivos e dedutivos, 

que para Lakatos e Marconi (1986, p.64), “os dois tipos de argumentos têm finalidades 

diversas: o dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas; o indutivo 

tem o desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos”. 

Como afirmam Cervo e Bervian (1996, p. 30), “a indução e a dedução são, antes 

de mais nada, formas de raciocínios ou de argumentações e, como tais, são formas de  

reflexão e não de simples pensamento”.  

Para Cervo e Bervian (1983, p. 40) dedução é a argumentação que torna 

explicitas verdades particulares contidas em verdades universais. O ponto de partida é o 

antecedente, que afirma uma verdade universal, e o ponto de chegada é o consequente, 

que afirma uma verdade menos geral ou particular contida implicitamente no primeiro. 

Segundo Cervo e Bervian (op. cit., p. 34) a indução e dedução são, antes de mais 

nada, formas de raciocínio ou de argumentação e como tais, são formas de reflexão e 

não de simples pensamento. 

Segundo Ruiz (op. cit., p. 139) a indução é um processo de raciocínio inverso ao 

processo dedutivo, enquanto a dedução parte de enunciados mais gerais para chegar a 

conclusão particular ou menos geral, a indução caminha do registro de chegar a 

conclusão desdobrado ou ampliado em enunciados mais geral. 

Para Ruiz (2002, p. 138) dedução é quando, a partir de enunciados mais gerais 

dispostos ordenadamente como premissas de um raciocínio, chega a uma conclusão 

particular ou menos geral. 

Para Marconi e Lakatos (2006, p.53) indução é um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

interfere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. 

Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusão cujo conteúdo é muito mais 

amplo do que o das premissas nos quais se baseavam.  

Segundo Marconi e Lakatos (op. cit., p.63) no argumento dedutivo, para que a 

conclusão “todos os cães tem um coração” fosse falsa, uma das premissas teria de ser 

falsa: ou nem todos os cães são mamíferos ou nem todos os mamíferos tem um coração. 
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 Por outro lado, no argumento indutivo é possível que a premissa seja verdadeira 

e a conclusão falsa: o fato de não ter até o presente, encontrado um cão sem coração, 

não é garantia de que todos os cães tenham um coração. 

 Os métodos indutivos e dedutivos foram usados para verificar a satisfação dos 

clientes da loja Meirelles com o produto e atendimento, através do método indutivo. E 

deduzir se realmente há uma satisfação, através do método dedutivo. 

 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

 

De acordo com Vasconcelos (2002, p.131) “os dados ligam-nos ao mundo 

empírico e quando sistemática e cuidadosamente coletados fornecem esteio para a 

produção intelectual”. A construção do projeto de pesquisa implica um conhecimento 

mínimo da realidade a ser analisada e de metodologia da pesquisa. 

 Segundo Bervian e Cervo (op.cit., p.138), “o questionário é a forma mais usada 

para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”. 

Nos questionários aplicados aos clientes foram coletados dados referentes ao 

atendimento e à qualidade dos produtos. O cliente preencheu o questionário na empresa. 

Continha questões objetivas e descritivas, as quais solicitavam dados de identificação 

como idade, sexo, grau de escolaridade, como conheceu a loja, cujo objetivo foi traçar o 

perfil do cliente, além de dados referentes à satisfação funcional como: confiança, 

compromisso, empatia, receptividade, reconhecimento da marca, satisfação. 

Solicitou-se também opinião sobre a satisfação de informações técnicas 

respondidas pelo sócio proprietário da empresa, tais como dúvidas a respeitos dos 

produtos. 

Participaram da pesquisa os clientes que possuiam cadastro na empresa. Foram 

entrevistados 92 clientes conforme o cálculo a baixo que será representado através da 

fórmula de (BARBETTA, 2002, p. 60): 

 

N = 1.180 x 100 = 118.000 = 92 clientes 

              1.180 + 100 = 1.280 
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Os clientes foram orientados pela pesquisadora a preencherem os questionários 

livremente, com total autonomia, inclusive para desistir, sem provocar nenhum dano na 

sua relação com a empresa. Foi ressaltado que o trabalho poderá contribuir no sentido 

de melhorar o atendimento aos clientes e serviços prestados. 

A técnica de coleta de dados foi de documentação indireta, que é a fase da 

pesquisa para coletar informações prévias sobre o campo de interesse, e documentação 

direta que levanta dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Na qualitativa foi 

feita analise de conteúdo. Através de transcrição da entrevista junta a um dos diretores 

da empresa com o intuito de demonstrar o nível de satisfação dos clientes da Meirelles 

Auto Peças. 

 

 

4.5 Análise e interpretação dos dados 

 

 

Foi abordada a descrição da análise e interpretação dos dados coletados na 

pesquisa feita com os clientes da Meirelles Auto Peças. Foi realizado através de 

ilustração, consistem questões formuladas pelo pesquisador que foram respondidos 

pelos sujeitos pesquisados, os dados obtidos pela pesquisa são apresentados por meio de 

gráficos, no intuito de demonstrar o nível de satisfação dos clientes da Meirelles Auto 

Peças, identificando os pontos fortes e fracos. 

Na quantitativa foi realizado através de ilustração, consistem questões 

formuladas pelo pesquisador que foram respondidos pelos sujeitos pesquisados, os 

dados obtidos pela pesquisa foram apresentados por meio de gráficos, no intuito de 

demonstrar o nível de satisfação dos clientes e na qualitativa através de transcrição da 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A Meirelles Auto Peças foi fundada em dezessete de dezembro de dois mil e sete 

pelos sócios proprietários Cristiano da Silva, Daniel Vian e Eleandro Braga Meirelles. 

Localizada na Avenida 7 de Setembro, 1465, no centro de Tapejara – RS, atua no ramo 

de autopeças, acessórios e materiais para chapeação. A Meirelles trabalha com produtos 

tais como: lanternas para carros, correias, faróis, tapetes para carros, lâmpadas, baterias 

e acessórios em geral, óleo para motor, cola plástica, toda linha de suspensão, freios, 

latarias, para choques, pneus, extintores, palhetas e toda linha de limpeza e perfumes 

para carros. 

Meirelles Autopeças foi idealizada para ser um local de referência na área de 

auto peças, dessa forma, associado aos profissionais extremamente capacitados a loja 

oferece produtos de excelente qualidade, e com isso cativando cada vez mais clientes, 

ocupando um espaço entre seus concorrentes e tem como: 

 Visão: ser a melhor empresa de autopeças e acessórios de Tapejara e região.  

 Missão: prestar os melhores serviços em autopeças e acessórios, priorizando a 

excelência no atendimento com satisfação plena do cliente. Fortalece parcerias com os 

profissionais, fornecedores e colaboradores visando a consolidação do negócio. 

  A empresa possui sete funcionários, sendo que tem o sócio gerente que atua na 

parte de compras, gestão de pessoas e faturamento de mercadorias, um vistoriador que 

faz as vistorias nos carros segurados, uma caixa que é responsável pelo recebimento, 

pagamentos, cobranças, e notas, uma funcionária no setor administrativo onde essa é 

responsável pelas contas a receber e contas a pagar, relatórios e lançamentos diversos, 

um funcionário que faz os atendimentos internos na loja, e faz vendas através de 

ligações e faz entregas na cidade, outro vendedor que faz as vendas externas, vendas 

através de ligações e entregas na região, a empresa também tem uma pessoa responsável 
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pelo estoque, onde o mesmo recebe as mercadorias, confere, codifica e guarda, é ele 

também que separa toda mercadoria vendida para a entrega na cidade e região. 

A empresa oferece participação dos resultados da empresa para seus 

funcionários, linha telefônica com plano empresarial, uma folga mensal para os 

funcionários, desconto especial nas mercadorias adquiridas na loja. 

Atualmente a empresa atende três regiões, sendo essas feitas em três dias 

diferentes, começando na terça – feira a primeira região QUE S são atendidos os 

clientes de Santa Cecília do Sul, caseiros, Ibiraiaras, São Jorge, Davi Canabarro, 

Ciríaco, Gentil, Água Santa. A segunda região é feita na quarta- feira nas cidades de 

Ibiaçá, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São José do Ouro, Cacique Doble, Paim e 

Filho, São João da Urtiga. E a terceira e ultima região é feita na sexta- ferira nas cidades 

de: Vila Lângaro, Coxilha, Sertão, Estação, Getúlio Vargas e Charrua. 

A figura 1 mostra a fachada da empresa. 

 

 
Figura 1 – Fachada da Meirelles Auto Peças. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 
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A figura 2 mostra a parte das promoções feitas na loja. 

 

 
Figura 2 - Parte das promoções de acessórios. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 A figura 3 mostra os produtos para motores, colas e perfumes em geral. 

 

 
Figura 3 - Parte dos produtos para motores, colas e perfumes para carros. 
Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 
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 A figura 4 representa as promoções dos produtos Maxi Ruber. 

 

 
 Figura 4 - Promoção produtos maxi rubber. 

 Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

A figura 5 é das prateleiras da loja onde os produtos ficam para ser vendidos. 

 

 
Figura 5 - Produtos nas prateleiras da loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 
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 A figura 6 é onde os clientes da loja Meirelles tem estacionamento exclusivo 

para deixar seus carros. 

 

 
Figura 6 - Estacionamento exclusivo para os clientes da loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 A Meirelles Auto Peças foi idealizada para ser um local de referência na área de 

Auto Peças, dessa forma, associado aos profissionais extremamente capacitados e aos 

produtos de ótima qualidade cativa cada vez mais clientes, ocupando um espaço entre 

seus concorrentes. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

6.1 Análise Qualitativa Clientes  

 

 

 A pesquisa de marketing realizada teve como objetivo geral identificar o grau de 

satisfaço dos clientes cadastrados da Meirelles Auto Peças e a importância que estes 

deram aos atributos pesquisados.  

 As informações obtidas, resultantes da pesquisa de marketing, poderem ser 

utilizadas pelos proprietários nas tomadas de decisões  e  para qualquer modificação que 

se faça  necessário.  

 Para uma melhor compreensão e visualização dos resultados, foram utilizados 

gráficos para cada uma das perguntas contidas no questionário. Após cada gráfico 

apresenta - se análise descritiva dos dados. 
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 Representa-se no gráfico1 o sexo dos entrevistados 

 

Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Dos clientes entrevistados percebe-se que 98% dos clientes são do sexo 

masculino e apenas 2% do sexo feminino, esse resultado é devido que os clientes são a 

maioria proprietários de mecânicas e chapeações. 
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 Representa-se no gráfico 2 a idade dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 2 - Idade dos entrevistados. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Dos entrevistados percebe-se que 44% dos entrevistados têm entre 31 e 40 anos, 

enquanto 33% dos entrevistados têm entre 41 e 50 anos, 17% têm entre 21 e 30 anos e a 

minoria fica com 4% são pessoas com mais de 50 anos e somente 2% com idade até 20 

anos. 
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 Representa-se no gráfico 3  o estado civil dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 3 - Estado civil dos entrevistados. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Quanto ao estado civil dos entrevistados a maioria que são 65% são casados, 

27% solteiros e apenas 8% separados e 0% são viúvos. 
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 Representa-se no gráfico 4 o grau de escolaridade dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 4 - Grau de escolaridade dos entrevistados. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Nota–se que a maioria dos entrevistados com 40% possuem o ensino médio 

completo, logo após vem os que possuem ensino fundamental completo com 33%, logo 

em seguida com 21% os que possuem ensino superior completo e apenas 6% com 

ensino superior completo. 
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 Representa-se no gráfico 5 a frequência que os clientes compram na loja 

Meireles auto Peças. 

 

 
Gráfico 5 - Frequência de compra na loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Nesse gráfico consegue-se perceber que a maioria dos clientes com 49% 

costuma comprar de 3 a 4 vezes por mês, 21% compra até 2 vezes por mês,14% compra 

semanalmente,  6% diariamente e empatados com apenas 5% os que compram de 5  7 

vezes por semana e os que compram quando precisam. 
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 Representa-se no gráfico 6 a avaliação do atendimento na loja. 

 

 
Gráfico 6 - Avaliação do atendimento. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Percebe-se que com 61% a maioria dos entrevistados acha o atendimento da loja 

bom, em seguida 33% acham ótimo e somente 6%acham o atendimento regular, 

nenhum cliente respondeu ruim ou regular. 

 Para Kotler (2000, p.68) “os clientes de hoje são mais difíceis de agradar. São 

mais inteligentes, mais conscientes em relação a preços, mais exigentes, perdoam menos 

e são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou melhores”. 
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 Assim pode-se concluir que para satisfazer os clientes deve-se estar sempre bem 

informado e ter um atendimento qualificado para tentar fidelizar os mesmos. 

 Representa-se no gráfico 7 a avaliação do ambiente da loja. 

 

 
Gráfico 7 - Avaliação do ambiente físico. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Através do questionário percebemos que a maioria dos clientes que são 54% 

acham o ambiente físico da loja bom, 24% dos clientes acham ótimo, 16% disseram não 

poder avaliar, pois o vendedor liga, vende os produtos e depois faz a entrega, portanto 

os clientes não conhecem a loja, 6% doa clientes acham regular e nenhum cliente 

respondeu ruim. 

 Para Solomon (2002, p. 234) “as dimensões do ambiente físico, como 

decorações, aromas e até mesmo a temperatura podem influenciar significativamente o 

consumo”. O autor também comenta que a presença de outras pessoas pode ter um valor 

positivo”. 
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 Segundo o autor o ambiente físico é um fator que também influencia para o 

cliente voltar a comprar da loja. 

 Representa-se no gráfico 8 a avaliação dos produtos da loja. 

 

 
Gráfico 8 - Avaliação dos produtos da loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Na avaliação dos produtos da loja Meirelles Auto Peças obteve-se 71% dos 

clientes que responderam que os produtos são bons, 22% disseram que os produtos são 

ótimos e 7% responderam regular. Nenhum cliente respondeu que os produtos são ruins 

ou que não poderiam avaliar. 

 Segundo Kotler (2000, p. 58) “satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho percebido de um produto em 

relação às expectativas do comprador”. 
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 Nota-se que para os clientes o que interessa é a sensação de adquirir um produto 

de qualidade e que supere as expectativas. 

 Representa–se no gráfico 9 os fatores que deixam os clientes da loja satisfeitos. 

 

 
Gráfico 9 - Fatores que deixam os clientes da loja satisfeitos. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Nessa pergunta sobre os fatores que deixam os clientes satisfeitos tivemos 34% 

dos clientes entrevistados que responderam a cordialidade dos atendentes ser um fator 

que satisfaz, 44% a eficiência e rapidez no atendimento e 22% a presteza no 

atendimento, nenhum cliente usou a resposta não posso avaliar. 

 Para Kotler (2000, p. 58) “muitas empresas estão objetivando a alta satisfação 

porque clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece 

uma oferta melhor. Os que estão altamente satisfeitos são muito menos propensos a 

mudar”. 

 Portanto através da citação do autor conclui-se que é necessário garantir a 

satisfação do cliente para que ele não procure o concorrente. 
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 Representa–se no gráfico 10 os fatores que deixam os clientes da loja 

insatisfeitos. 

 

 
Gráfico 10 - Fatores que deixam os clientes da loja insatisfeitos. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Percebe-se sobre os fatores que deixam os clientes insatisfeitos 42% dos clientes 

escolheram outros, os mesmos justificam com as seguintes respostas: que não tem 

fatores que deixam insatisfeito,  que estão muito satisfeitos com tudo, que não tem 

reclamações, por causa dos preços e ainda tem 39 clientes que colocaram somente 

outros , sem responder quais seriam esses outros motivos, 33% escolheram a opção não 

posso avaliar, 21% responderam a constante falta de produtos, 4% a falta de vontade em 

atender e nenhum cliente respondeu a opção demora no atendimento. 
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 Representa-se no gráfico 11 a satisfação quanto aos produtos adquiridos na loja. 

 

 
Gráfico 11 – Satisfação dos clientes quanto aos produtos adquiridos na loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Nessa resposta a maioria dos clientes com 98% dos clientes responderam que 

sim justificando que os produtos são bons, facilidade de entrega, tem opções de 

produtos diversificadas, agilidade dos atendentes, ter promoções, preços, a originalidade 

das peças, simpatia dos atendentes principalmente do vendedor Mateus que faz as 

vendas e entregas da região, as marcas são de qualidades, os atendentes sempre estão 
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prontos para atender as necessidades dos clientes, somente 2% dos clientes responderam 

que não, justificando que acham as peças ruins. 

 Para Kotler (2000, p.78) “um dos maiores valores que os clientes esperam dos 

fornecedores é a alta qualidade dos produtos e serviços”. 

 Percebe-se que a qualidade nos produtos é um dos fatores que influenciam na 

hora da compra, pois o cliente que adquire um produto de qualidade certamente voltará 

na loja. 

 Representa-se no gráfico 12 as possíveis mudanças na loja Meirelles Auto Peças. 

 

 
Gráfico 12 – Avaliação dos clientes quanto aos pontos a serem melhorados na loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 
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 Quando se perguntou para os clientes o que eles acham que precisa melhorar na 

loja 63% dos clientes responderam a opção outros, dizendo que está bom assim, que 

precisa ter mais variedades de produtos, profissionalismo, experiência e ainda alguns 

que responderam que nada precisa mudar, 16% dos clientes responderam a qualidade 

dos produtos, 11% responderam a eficiência e rapidez no atendimento, 6% a 

cordialidade dos atendentes, e ainda 4% dos clientes responderam a presteza no 

atendimento.   

 Representa- se no gráfico 13 a avaliação da variedade dos produtos da loja. 

 

 
Gráfico 13 - Avaliação da variedade dos produtos da loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 
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 Quanto a variedade dos produtos 61% dos clientes responderam estar bom, 17% 

regular, 15% ótimo e 7% responderam não posso avaliar, nenhum cliente respondeu 

ruim. 

 Segundo Kotler (2000, p.416) “um produto é algo que pode ser oferecido a um 

mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo”. 

 Portanto, os fornecedores devem preocupar-se em satisfazer todos os clientes 

colocando na loja variedades de produtos, para atender a necessidade de todos os 

clientes. 

 Representa–se no gráfico 14 a nota de forma geral na para a loja. 

 

 
Gráfico 14 - Nota de forma geral para a loja. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Sobre a nota para a loja de forma geral, 53% atribuíram a nota de 6 a 8, 41% de 

9 a 10 e 6% de 3 a 5, nenhum cliente atribuiu a nota de 0 a 2. 
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 Representa-se no gráfico 15 a preferência pela prioridade dos clientes na hora do 

atendimento. 

 

 
Gráfico 15 - Preferência pela prioridade na hora do atendimento. 

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Quanto a prioridade dos clientes na hora do atendimento 44% dos clientes 

responderam conhecimento do produto, 30% responderam agilidade, 25% simpatia e 

apenas 1% respondeu outros, justificando ser extremamente importante todos os outros 

itens citados. 
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 Representa- se no gráfico 16 a indicação dos clientes para seus contatos. 

 

 
Gráfico 16 - Indicação da loja para contatos.  

Fonte: (MAZZONETTO, 2012). 

 

 Sobre indicação da loja para os contatos 98% dos clientes responderam que 

indicariam sim, justificando ser bom de negociar com  os atendentes da loja e alguns 

falaram já ter indicado várias vezes, 2% dos clientes falaram que não indicariam sem ter 

justificativa para esta resposta. 

 E na décima quarta questão referente aos dados da pesquisa pedia a opinião dos 

clientes sobre medidas que poderiam ser adotadas para melhorar o atendimento da loja 

Meirelles Auto Peças onde as respostas foram variadas conforme se observa na tabela 1. 
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Tabela 1 - Opinião dos clientes sobre medidas que poderiam ser adotadas para melhorar 

o atendimento da loja Meirelles Auto Peças. Tapejara, 2012. 

Quantidade de clientes: Sugestões e comentários coletados: 

72 clientes  “responderam que o atendimento está bom assim.” 

02 clientes  “sugeriram fornecer palestras e cursos para os 

funcionários sobre os produtos.” 

01 clientes  “sugeriu que a loja disponibilize mais opções de marcas.” 

01 cliente  “sugeriu mais profissionalismo.” 

01 cliente “comentou sobre a falta de determinados produtos.” 

01 cliente “sugeriu que a loja disponibilizar uma lista de produtos 

em promoções” 

03 clientes “falaram que não teriam sugestões.” 

02 clientes “disseram estar ótimo o atendimento não precisando dar 

sugestões” 

01 cliente “sugeriu mais agilidade por parte de alguns atendentes e 

mesmo quando não for possível agilizar pelo menos 

cumprimentar o cliente” 

03 clientes “sugeriram ter 2 linhas de cada produto” 

01 cliente “sugeriu que a loja possua um bom estoque para que não 

haja falta de mercadorias” 

01 cliente “sugeriu que a qualidade dos produtos que poderia ser 

melhorar” 

01 cliente “comentou sobre  a comodidade através das entregas na 

região” 

01 cliente “sugeriu que os proprietários disponibilizem de mais 

acessórios” 

01 cliente “comentou que deveria haver mais conhecimento sobre os 

produtos por parte dos atendentes” 
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Portanto percebe-se que quando se fala de satisfação as pessoas tem gostos 

variados e cada clientes tem suas preferências, sendo assim os proprietários das 

empresas devem conhecer bem seus clientes para não deixarem falhas e assim não 

correr o risco de seus clientes conhecer os produtos do concorrente. Pois através da 

satisfação com produtos, preços, qualidades e quando os clientes têm suas necessidades 

supridas geralmente tornam-se clientes fieis. 

 

 

6.2 Análise Qualitativa Diretor 

 

 

Essa pesquisa teve o objetivo de analisar a visão do diretor da empresa em 

relação o atendimento prestado aos clientes. A coleta dos dados foi através de uma 

entrevista com o diretor, onde a pesquisadora gravou as respostas, essa entrevista foi na 

própria empresa no dia vinte e três do mês de outubro. 

 

1. O que é um bom atendimento? Explique: 

Segundo o diretor da loja, “um processo de atendimento começa com a 

identificação das necessidades e desejos dos clientes e passa por questões importantes, 

como a comunicação da empresa, a identificação e a definição dos produtos oferecidos, 

a estrutura da loja , as formas de pagamentos e a capacitação da equipe de vendas. Além 

disso, é preciso pensar no pós-vendas e nas políticas para fidelização dos clientes”. 

Para o diretor, “cada empresa tem suas características específicas e com certeza, 

seus processos de atendimento irão refletir essas diferenças. No entanto as questões 

listadas a cima são essenciais em qualquer lugar e devem ser comprometidas e 

colocadas em prática da forma mais adequada ao seu negocio”. 

Percebe-se na resposta a cima que quando um cliente foi bem atendido através 

da fidelização, pois um cliente satisfeito certamente voltará a comprar na loja. 

 

2. O que é um atendimento ruim? Explique: 

Segundo o diretor, “atendimento ruim é aquele que não satisfaz a necessidade 

dos clientes, muito menos causa encantamento ou fidelização, quase sempre se perde os 
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clientes e o principal motivo do mal atendimento é profissionais desmotivados ou 

despreparados”. 

Diante das respostas nota-se que atendimento ruim é quando as pessoas não se 

empenham em solucionar o problema do cliente. 

 

3. O que faz com que o cliente volte a comprar de nossa empresa? 

Para o diretor os fatores que fazem os clientes voltarem para a loja são: 

“atendimento, preço, variedade de produtos, condições de pagamento, localização e 

propaganda”. 

Percebe-se através da resposta do diretor que cliente voltará a loja certamente se 

sentir que as pessoas que estão atendendo se preocupam em solucionar seus problemas. 

 

4.Quais são os elementos do atendimento de nossa empresa superiores a 

concorrência? Explique: 

 Para o diretor os elementos são: “Tele entrega: pois os mecânicos não precisam 

sair do seu trabalho para buscar mercadorias”. 

O diretor ainda comenta que: “na região tendemos vinte e dois municípios, 

levando os produtos na casa do cliente”. 

Ele ainda complementa dizendo: “Além da auto peças disponibilizamos do 

serviço completo de manutenção”. 

Através da resposta do diretor percebe-se que tudo o que beneficia o cliente, faz 

com que o mesmo procure a empresa, pois não precisa se deslocar do trabalho para 

adquirir mercadorias. 

 

5. O que precisamos melhorar no nosso atendimento? Explique: 

O diretor da loja comenta em relação ao conhecimento Técnico: “Precisamos 

estudar mais os produtos que vendemos para saber orientar melhor sobre a forma de 

aplicação, qualidades e benefícios (vendedores)”. 

 Ele ainda fala que: “precisamos ampliar nossos estoques para que possamos ter 

sempre disponíveis produtos de alto giro, e melhores preços”. 

 Segundo o diretor o “Lay Out: Precisamos melhorar nossa apresentação visual 

tanto interna como externa”. 
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Após observar-se a resposta acima se conclui que é sempre bom inovar, pois os 

clientes gostam de novidades, de diversificação, vendedores bem preparados e sempre 

bem humorados, mas é indispensável um bom preço e um produto de qualidade. 

Através da coleta juntamente com o diretor da empresa percebe-se que é 

necessário inovar continuamente, pois toda empresa possui a sua estratégia, podendo ela 

estar  explícita em um plano de negócio, ou implícita na mente do empresário. Esta 

estratégia é para lidar com as oportunidades e ameaças existentes no ambiente. As 

empresas podem conquistar clientes e superar a concorrência realizando um melhor 

trabalho de atendimento e satisfazendo as necessidades do cliente. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Nota-se que muito que se trabalhar para que a empresa possa satisfazer 

plenamente as expectativas de seus clientes. No gráfico exposto nos resultados do 

objetivo, é possível constatar que tais diferenças diminuem significativamente na 

maioria dos aspectos abordados, deixando apenas a desejar nos itens de treinamento dos 

atendentes em relação aos produtos, preços, constante falta de produtos e variedade de 

produtos. Com base nos dados coletados durante o estágio I, desenvolveremos a 

proposta de intervenção, que são sugestões de estratégias possíveis para serem 

implementadas na Meirelles Auto Peças. 

 Seguem algumas sugestões que podem ser aplicadas para melhorar ainda mais 

os pontos positivos: 

 Oferecer cursos motivacionais para incentivar ainda mais os atendentes, 

pois são muito simpáticos e prestativos. Isso ficará a cargo do diretor da loja, onde o 

mesmo definirá qual será o investimento nesses cursos. 

 Inovação no ambiente da loja para tornar mais aconchegante para que os 

clientes se sintam cada vez melhor, com a colaboração de todos os funcionários. 

 Manter os produtos que já possui de qualidade e inovar com marcas 

diferentes, procurando satisfazer a necessidade dos clientes, o diretor da empresa estará 

responsável pelas possíveis alterações. 

 Procurar inovar as marcar de produtos para satisfazer a necessidade de 

cada cliente, pois quanto mais marcas e modelos, mais público conseguirá atingir. O Sr. 

Cristiano será o responsável pelas pesquisas de novas marcas e modelos. 

Seguem algumas sugestões que podem ser aplicadas para neutralizar os pontos 

negativos: 
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 A empresa poderá investir em cursos oferecidos na própria cidade para treinar 

os atendentes em relação aos produtos, o diretor da empresa deverá se manter informado 

para que inicie imediatamente os treinamentos. 

 O Diretor deve procurar parcerias com os fornecedores, para que através 

disso consiga melhorar os preços de seus produtos. 

 O estoquista da empresa deverá rever os estoques para que não faltem 

produtos quando os clientes necessitarem, o mesmo deverá ficar atento as peças que tem 

mais saída. 

 Aumentar a variedade de marcas, assim terá produtos mais acessíveis para os 

clientes que desejarem gastar menos. 

Todas as mudanças necessárias serão feitas para satisfazer os clientes da loja, 

portanto, a empresa se voltará para o desenvolvimento de novas ferramentas e métodos 

de gestão direcionados ao aperfeiçoamento e melhoria contínua do seu nível de 

desempenho frente às novas exigências de seus clientes. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

 Para finalizar o trabalho, é importante destacar algumas observações sobre o 

atendimento prestado pela loja. Em uma análise  verifica-se que  para a Meirelles Auto 

Peças  o  conhecimento de que  o cliente, além dos produtos, compra também  o seu 

bem estar.  E mais, demonstra em suas ações preocupação em oferecer um atendimento 

de qualidade visando um relacionamento duradouro e mostra disposição em fazer  o que 

for preciso para conseguir fidelizar seus clientes. 

  A razão de ser de uma empresa evolutiva são os seus clientes. Portanto, toda sua 

administração deve estar voltada para a qualidade e a busca contínua da satisfação das 

necessidades dos clientes. Este processo de inovação contínua tem como referência o 

cliente e os concorrentes e se constitui na garantia da própria sobrevivência da empresa. 

Vale ressaltar que o atendimento é um grande diferencial, pois os produtos e preços 

estão quase sempre em um mesmo nível, portanto quando há um bom atendimento 

Percebe-se que os clientes estão dispostos a pagar até um pouco mais para ter seus 

problemas resolvidos. 

  De uma maneira geral diante dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se dizer 

que a Meirelles Auto peças tem, até  o momento, um desempenho bastante satisfatório, 

porém, como dito anteriormente, a busca do aperfeiçoamento deve ser uma constante no 

desenvolvimento das atividades da organização. Para tanto, é necessário que os 

funcionários incorporem a filosofia da empresa buscando sempre as atualidades dos 

produtos e lembrando de que o cliente deve ser tratado com atenção, respeito e simpatia, 

e por parte dos proprietários, faz-se necessário desenvolver ações que possibilitem ter 

funcionários mais bem dispostos e satisfeitos. Assim sendo, pode-se esperar clientes 

satisfeitos e fiéis à organização.  
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 Cabe lembrar que os empresários de visão cultivam o relacionamento com seus 

clientes e não se devem esperar resultados imediatos, mas sabe-se certamente que os 

bons resultados virão, pois pra uma empresa ter sucesso os proprietários precisam ser 

inovadores, investir no material humano, treinando-os continuamente e assim alcançar a 

excelência.  

  O objetivo seria elaborar estratégias de melhorias em relação ao atendimento, 

então se sugere que melhorem os aspectos que foram identificados como, preço, 

variedade de produtos e treinamento para funcionários sobre produtos. 

 No entanto, conclui-se que a avaliação em relação ao atendimento prestado pela 

Meirelles Auto Peças foi positiva, pois com os resultados obtidos com a pesquisa 

percebeu-se que a maioria dos clientes estão satisfeitos com o atendimento da loja. 
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APÊNDICE A - Questionário Aplicado aos Clientes da Empresa Meirelles Auto Peças 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1. Sexo 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

2. Idade 

( ) Até 20 anos 

( ) Entre 21 e 30 anos 

( ) Entre 31 e 40 anos 

( ) Entre 41 e 50 anos 

( ) Mais de 50 anos 

 

3. Estado Civil 

( ) Solteiro(a) 

( ) Casado(a) 

( ) Separado(a) / desquitado(a) / divorciado(a) 

( ) Viúvo(a) 

 

4. Grau de escolaridade 

( ) Até o ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) 

 

 

2) DADOS DA PESQUISA 

1. Qual a frequência que você compra na loja Meirelles Auto Peças? 

( ) Diariamente 

( ) Até 2 vezes por mês 
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( ) De 3 a 4 vezes por mês 

( ) De 5 a 7 vezes por mês 

( ) Semanalmente 

 

2. Qual o motivo que o leva a comprar na Meirelles Auto Peças? 

( ) Preço 

( ) Qualidade dos produtos 

( ) Qualidade de atendimento 

( ) Localização 

( ) Outras. Quais?______________________________________________ 

 

3. Como você avalia o atendimento da Meirelles Auto Peças? 

( ) Ótimo 

( ) Bom 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Não posso avaliar 

 

4. Como você avalia o ambiente da Meirelles Auto Peças? 

( ) Ótimo 

( ) Bom 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Não posso avaliar 

 

5. Como você avalia os produtos da Meirelles Auto Peças? 

( ) Ótimo 

( ) Bom 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Não posso avaliar 
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6. Quais fatores lhe deixam satisfeitos com o atendimento da Meirelles Auto 

Peças? 

( ) A presteza no atendimento 

( ) A cordialidade dos (as) atendentes 

( ) A eficiência e rapidez no atendimento 

( ) Não posso avaliar 

 

7. Quais fatores lhe deixam insatisfeitos com o atendimento da Meirelles Auto 

Peças? 

( ) A falta de vontade em atender 

( ) Demora no atendimento 

( ) A constante falta de produtos 

( ) Não posso avaliar 

( ) Outros. Quais?______________________________________________ 

 

8. Você gosta dos produtos da Meirelles Auto Peças? Por quê? 

( ) Sim 

( ) Não 

Por que? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. O que você acha que poderia melhorar nos produtos da Meirelles Auto Peças  

( ) A presteza no atendimento 

( ) A cordialidade dos (as) atendentes 

( ) A eficiência e rapidez no atendimento 

( ) A qualidade dos produtos 

( ) Outros. Quais?______________________________________________ 

 

10. Como você avalia a variedade de produtos da Meirelles Auto Peças? 

( ) Ótimo 

( ) Bom 

( ) Regular 

( ) Ruim 
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( ) Não posso avaliar 

 

11. Qual a sua nota  de uma forma geral na Meirelles Auto Peças ? 

( ) de 0 a 2 

( ) de 3 a 5 

( ) de 6 a 8 

( ) de 9 a 10 

 

12. Quanto ao atendimento, qual a sua prioridade? 

( )Agilidade   

( )Conhecimento do produto  

( )Simpatia 

 

13. Você indicaria a loja aos seus contatos? 

( ) Sim     

( ) Não 

 

14. Dê sua opinião sobre medidas que podem ser adotadas para melhorar o 

atendimento: 
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APÊNDICE B - Questionário Aplicado ao Diretor da Empresa Meirelles Auto Peças 

 

 

1. O que é um bom atendimento? Explique: 

 

2. O que é um atendimento ruim? Explique: 

 

3. O que faz com que o cliente volte a comprar de nossa empresa? 

 

4. Quais são os elementos do atendimento de nossa empresa superiores a concorrência? 

Explique: 

 

5. O que precisamos melhorar no nosso atendimento? Explique: 


