
 

FACULDADE SETE DE SETEMBRO – FA7 

CURSO GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL ERVEDOSA SPANHOLI 

 

UM ESTUDO SOBRE A EXPECTATIVA DO CLIENTE EM RELAÇÃO 
AOS SERVIÇOS DE CENTROS AUTOMOTIVOS NA CIDADE DE 

FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – 2011 



PEDRO RAFAEL ERVEDOSA SPANHOLI 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE A EXPECTATIVA DO CLIENTE EM RELAÇÃO 
AOS SERVIÇOS DE CENTROS AUTOMOTIVOS NA CIDADE DE 

FORTALEZA 

 

Artigo apresentado à Faculdade 7 de 
Setembro como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Administração. 

 

Orientadora: Prof.ª Roseilda Nunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – 2011 



UM ESTUDO SOBRE A EXPECTATIVA DO CLIENTE EM RELAÇÃO 
AOS SERVIÇOS DE CENTROS AUTOMOTIVOS NA CIDADE DE 

FORTALEZA 

 

 

Artigo apresentado à Faculdade 7 de Setembro como requisito parcial para obtenção do 
título de Bacharel em Administração. 

 

 

________________________________	  

Pedro Rafael Ervedosa Spanholi 

 

 

 

Artigo aprovado em: ____/____/____. 

 

_______________________________ 

Prof.ª Roseilda Nunes. 

 

1º Examinador: _________________________ 

 

2º Examinador: _________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Hercílio Brito (FA7) 

Coordenador do Curso 



RESUMO 

 

Conseguir identificar os fatores que levam os usuários de automóveis em Fortaleza a 

escolherem um centro automotivo (oficina), é o objetivo do trabalho. Foi desenvolvido 

um questionário para compreender quais são os interesses dos proprietários quando 

levam seu veículo para revisão, manutenção e/ou conserto. Abordar as qualidades, os 

defeitos e obter um perfil dos que possuem carros e fazem uso do serviço de oficina. A 

obtenção dos resultados se deu por meio da realização de uma pesquisa quantitativa, que 

apresentou representações estatísticas significativas, tornando possível a conclusão de 

dados relacionados à escolha, qualidades, defeitos e fidelidade dos clientes que fazem 

uso do serviço de oficinas mecânicas. 

 

Palavras-chave: Centro automotivo. Oficina. Carros. Veículos. Comportamento do      

consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um estudo sobre a expectativa do cliente em relação aos Serviços dos Centros 

Automotivos na cidade de Fortaleza. 

1. Introdução 

 Com o crescente volume de automóveis na grande Fortaleza, surge o aumento da 

necessidade de serviços voltados aos mesmos. Segundo dados do jornal Diário do 

Nordeste entre os anos de 2001 e 2008 a frota de veículos, na capital cearense, cresceu 

45%, e segundo a última pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) consta que há em circulação um total de 396.774 automóveis nas ruas de 

Fortaleza. 

 Conforme aumenta a quantidade de veículos, cresce também a quantidade de 

oficinas e centros automotivos que buscam atender a demanda de serviços visando, 

muitas vezes, apenas o lucro imediato, se esquecendo de suprir as reais necessidades e 

expectativas desse público-alvo. Quando existe a preocupação em melhor atender e 

fornecer assim, qualidade, há também, probabilidade de ocorrer uma nova prestação de 

serviço e/ou fidelização do cliente.   

 
Os clientes avaliam a qualidade do serviço comparando aquilo que 
esperavam com o que receberam. Se suas expectativas são atendidas 
ou superadas, eles acreditam que receberam serviço de alta qualidade. 
Os clientes satisfeitos são mais propensos a repetirem as compras ou a 
serem fieis. (LOVELOCK, 2003, p. 89) 

 
 Torna-se importante salientar que serviço não é um produto, e sim um ato que se 

é ofertado de uma parte para outra, sendo assim uma atividade econômica que cria valor 

e fornece benefícios, podendo estar ligado a um produto físico ou não, possuindo seu 

desempenho de forma essencialmente intangível. (Lovelock, 2003) 

 Com o número considerável de concorrentes no setor de serviços 

automobilísticos uma empresa necessita se destacar das demais em todos os aspectos, 

desde a forma como recebe o cliente até a maneira como se porta com o mesmo após a 

conclusão do trabalho ofertado. Se faz necessário estar atento a tudo que acontece e 

surge de novidade no ramo automotivo, assim como perceber as necessidades reais do 

consumidor, que muitas vezes não sabe realmente o que precisa, ocorrendo sempre uma 

troca de valores e conhecimento entre as partes envolvidas no processo, gerando uma 

relação de confiança com o seu público-alvo.     
Enquanto os dois lados perceberem essa troca como uma troca 
equilibrada, haverá oportunidade para trocas posteriores. Se os 
clientes de uma empresa prestadora de serviços profissionais acharem 



que a troca foi mais do que justa e excedeu as suas expectativas, maior 
será a probabilidade dessa troca continuar. (KOTLER, HAYES, 
BLOOM, 2002, p. 35) 

 
 O histórico de confiança relacionado às oficinas e centros automotivos não é um 

dos melhores, há uma crença popular de que as oficinas são desonestas, isso se deve ao 

fato de existir muitas oficinas pequenas, consideradas de bairro, que não possuem 

equipamentos adequados e nem profissionais qualificados para exercerem a real função 

de um mecânico, existindo também as empresas que só visam o lucro e esquecem o que 

é a real proposta do seu trabalho. Empresas sérias, normalmente são as que se destacam 

e assim se tornam maiores, investem em seus profissionais e em equipamentos de 

qualidade, que diagnosticam o problema e explicam para o consumidor o que realmente 

acontece no seu automóvel, sem que este se sinta lesado, enganado e usurpado pelo 

serviço contratado. 

 Contando com todo esse estigma que carrega, os centros automotivos precisam 

se superar a cada dia para conseguir clientes, clientes esses que se sentem em risco 

sempre que vão dar início a uma negociação. Para tentar diminuir os riscos que correm 

ao fazer uma escolha, o consumidor normalmente busca informações a partir de fontes 

pessoais respeitadas, procuram por garantias e fianças, perguntam a funcionários bem 

informados sobre serviços concorrentes, dentre outros fatores que auxiliam no processo 

de decisão. (Lovelock, 2003) 

Tendo em vista tudo o que foi discutido até então, e que ainda será abordado, se 

deve a ter que o principal objetivo da realização deste trabalho está em conseguir 

responder: Quais fatores levam os usuários de automóveis a escolherem um centro 

automotivo (oficina) na cidade de Fortaleza?  

Objetivo Geral 

Identificar os fatores que levam os usuários de automóveis, na cidade de Fortaleza, a 

escolherem um centro automotivo (oficina). 

Objetivos Específicos 

1) Levantar conceitos e teorias, através de uma pesquisa bibliográfica, em livros e 

artigos. 

2) Levantar dados através da aplicação de um questionário, aplicado à proprietários 

de carros, que fazem parte do público-alvo. 

3)  Identificar o perfil e o comportamento dos consumidores desse serviço. 



4) Identificar os fatores que levam os usuários automotivos a escolherem um centro 

automotivo. 

 

2. O consumidor e seu comportamento. 

 O interesse pelo comportamento humano está diretamente relacionado à 

existência do homem, por volta de 1800 com o surgimento da psicologia, sociologia e 

antropologia cultural, essas consideradas ciências modernas, surgiu também um estudo 

sistemático do comportamento. 

 Toda e qualquer organização, para conseguir prosperar no mercado, necessita de 

forma indispensável estudar o comportamento do seu consumidor, para que assim possa 

satisfazer suas necessidades e despertar nele aquele desejo que nem o mesmo sabia 

existir. Para que esse estudo seja realizado, as empresas contam com o auxílio do 

Marketing, que trabalha diretamente com dois recursos: a classificação e a 

generalização, esses são utilizados para a qualificação do público-alvo. (Giglio, 2005) 

 
Em Marketing, os dois recursos são amplamente utilizados, por 
exemplo, na segmentação de mercado, que consiste em separar as 
pessoas em características comuns, buscando grupos que permitam 
generalizações sobre os que já pertencem a eles e aos que poderiam 
pertencer. (...) As classificações são infinitas, pois cada negócio e cada 
produto dentro dele pode ter um consumidor típico.  (GIGLIO, p.77-
78, 2005) 

 

 O Marketing possui inúmeras definições, vários autores o mostram de acordo 

com o seu modo de ver, porém para a melhor compreensão deste trabalho devemos 

buscar o conceito que se encontra enraizado na lógica da natureza e do comportamento 

humano, onde Kotler (1996) afirma que Marketing é uma atividade humana voltada 

para a satisfação dos desejos e necessidades, através de processos de troca.  

 Buscando um conceito mais administrativo, pode se dizer que, 

 
Conceitua-se Marketing como uma orientação da administração 
baseada no entendimento de que a tarefa primordial da organização é 
determinar as necessidades, desejos e valores de um mercado visado e 
adaptar a organização para promover as satisfações desejadas de 
forma mais efetiva e eficiente que seus concorrentes. (KOTLER, p. 
42, 1996) 

 

 A organização pode exercer influencia direta sobre o gosto do consumidor 

através dos modelos e das características dos produtos ofertados por ela, isso se dá pelo 



fato de que as pessoas aprendem a gostar das coisas pelo simples contato que se 

mantêm. Sabendo dessa característica e tendo em vista o conceito e os recursos 

utilizados pelo Marketing para se conhecer o público-alvo, aprimorando a forma de se 

encarar o mercado, a empresa tende a melhor servir o seu cliente. 

 

2.1 O consumidor e sua classificação 

 Existem várias formas de se classificar o consumidor, porém nem todas formam 

um esquema que seja possível de se apresentar de maneira clara e precisa, mas baseado 

na abordagem da situação de compras, Woods (1960) apresenta seis tipos de 

consumidor: 

 
� Levados pelo costume – consumidores satisfeitos com a última 

compra do produto, são fiéis a certa marca. 
� Racionais – consumidores sensíveis a anúncios racionais e são 

apenas condicionalmente fiéis a marca (seriam os de maioria no 
mercado). 

� Movidos pelo preço – consumidores que decidem principalmente 
à base do preço ou comparação de ordem econômica. 

� Impulsivos – consumidores que compram baseados na atração 
física e são relativamente insensíveis a marcas. 

� Emocionais – consumidores que reagem ao que os produtos 
simbolizam e são altamente influenciados por imagens. 

� Novos – consumidores ainda não definidos em relação às 
dimensões psicológicas do comportamento do consumidor. 
(WOODS, 1960, apud COSTA, 2001, p. 121 – 122) 

 

Por se tratar de um serviço, podem achar que os clientes não se encaixam na 

categorização descrita (acima), mas, se aplicarmos a realidade existente com as oficinas, 

veremos que o cliente levado pelo costume é aquele que frequenta pela comodidade do 

que já estão acostumados a receber, os racionais são aqueles que procuram a oficina 

pelo serviço, os movidos pelo preço não estão preocupados com a qualidade do serviço, 

impulsivos podem ser categorizados como aqueles que param na oficina que estiver 

mais próxima para que seja prestado o serviço que procuram, os emocionais são aqueles 

que criam vínculos com a oficina, e os novos são aqueles que devem ser conquistados, 

assim como em quaisquer outros setores que se prestem serviços.  

Com o conhecimento dos consumidores e a sua classificação é de suma 

importância saber as atitudes dos clientes, pois as decisões de compra se baseiam 

diretamente na atitude existente na ocasião da compra.  

 

 



3. Serviço versus Produto 

 

 A diferença entre serviço e produto nem sempre se faz presente na mente do 

consumidor, pois é bem verdade que é muito difícil, se não impossível, fornecer um 

serviço sem um produto ou vice-versa, já que todo serviço apresenta algum bem 

tangível, constituindo assim um produto. Um claro exemplo disso é quando a pessoa 

quer saber apenas o seu saldo bancário, e mesmo assim recebe um papel impresso onde 

estão todas as informações desejadas, esse material constitui o produto que foi ofertado 

pelo serviço prestado por uma máquina e/ou funcionário do banco. (Hoffman, 2009) 

Outro exemplo que pode ser aplicado e faz menção direta ao que está sendo 

discutido nesse trabalho é o serviço prestado por uma oficia mecânica, aonde o 

consumidor chega procurando um serviço, mas são utilizados produtos de forma direta e 

indireta, ou seja, quando se é preciso colocar alguma peça nova é uma forma de uso do 

produto direto, ou quando tem que fazer alguma limpeza no sistema de injeção 

eletrônica se faz uso de produtos que nem sempre são cobrados diretamente, mas o 

produto está presente no serviço. 
Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 
benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 
decorrência da realização de uma mudança desejada – ou em nome do 
– destinatário do serviço.  (LOVELOCK, p.5, 2003) 

 

 As características que diferem serviços de produtos são a intangibilidade, a 

indivisibilidade, a variabilidade e a perecibilidade, onde os critérios de satisfação são 

diferentes, e o cliente participa desse processo. A intangibilidade dos serviços 

caracteriza o fato de que eles não podem ser observados, provados, apalpados, ouvidos 

ou cheirados antes de serem adquiridos. Por o serviço não poder ser separado do 

prestador dos serviços e da forma como este é percebido, seja no seu profissionalismo, 

sua aparência e na sua conduta, ambos serão utilizados na avaliação da qualidade da 

empresa, caracterizando assim a indivisibilidade. Sendo o serviço inseparável da pessoa 

que o presta, qualidade do mesmo pode variar, já que se trata de um ser humano esse 

pode não estar no seu melhor momento ao ser contratado. E a perecibilidade do serviço 

vem deixar claro que esse não se é armazenado para venda, nem mesmo utilizado 

posteriormente. (Kotler, Hayes, Bloom, 2002)  

 

 



4. Administrar o relacionamento com o cliente – CRM 

 Conseguir identificar, atrair, diferenciar e conservar os clientes é a forma de 

administrar o relacionamento com o cliente (CRM). Quando a empresa focaliza seus 

esforços nos clientes mais lucrativos, isso é chamado de CRM, pois o mesmo se baseia 

no velho dito que afirma que 80% dos lucros vêm de 20% dos seus clientes, sendo 

assim, 20% dos seus clientes precisam receber melhor serviço que o restante. (Hoffman, 

2009) 

 Há um crescente aumento nas práticas de CRM, devido a várias tendências, mas 

basicamente um CRM eficaz desempenha as seguintes tarefas, tidas como muito 

valiosas: 
 

� Reúne, processa e analisa informações sobre clientes 
� Oferece insight em como e por que clientes fazem compras 
� Otimiza os processos da empresa, o que facilita a interação do cliente 

com a empresa 
� Oferece acesso a informações sobre o cliente para toda a empresa 

(HOFFMAN, p.328, 2009) 
 

Os resultados obtidos tipicamente com a prática de CRM são a codificação, que 

é quando os clientes são classificados de acordo com a lucratividade dos negócios que 

mantêm com a empresa de serviços, o encaminhamento, se caracteriza pelo fato de as 

mesas telefônicas encaminharem as chamadas de acordo com o código do cliente (mais 

lucrativo tem preferência), a segmentação, onde os clientes lucrativos não pagam taxas e 

são segmentados para promoções especiais, o compartilhamento, que se constitui de 

informações sobre o cliente que são compartilhadas com outras áreas da organização e 

vendidas para outras empresas. (Hoffman, 2009) 

 Com o CRM, sendo realizado de forma consciente ou inconsciente, o bom 

relacionamento com os clientes potencial e os futuros clientes deve ser cultivado, 

ampliado e estrategicamente gerenciado. A empresa tem por obrigação fazer uso das 

informações disponíveis para identificar aqueles clientes que são lucrativos não apenas 

agora, mas também no futuro. Se um cliente é considerado pela empresa como não-

lucrativo, mas pode vir a ser no futuro, a organização deve adotar a estratégia 

disciplinadora, que pode incluir honorários maiores devido à falta de lucratividade. A 

partir do momento que o cliente perceber que o relacionamento com a empresa é 

importante e assim demonstrar interesse na modificação de suas práticas, tornando-se 

lucrativo e passando assim a não pagar mais taxa extra, a empresa terá conseguido seu 

objetivo. (Kotler, Hayes, Bloom, 2002) 



 As empresas precisam compreender que é mais barato e rentável manter um 

cliente fiel, do que ficar a prospectar novos clientes, que muitas vezes causam mais 

desgastes e perda de tempo. O cliente já conquistado representa uma maior 

probabilidade de ser um cliente em potencial, assim como satisfazê-lo é mais barato que 

um novo cliente. Após confiarem na capacidade da empresa, esses clientes já 

conquistados estão mais propensos a voltar e fazer outros tipos de serviços, e quando 

esse cliente estiver satisfeito, existe uma maior chance de ele indicar novos clientes, 

beneficiando assim a empresa, tanto no custo com a captação de novos clientes, como 

esse novo cliente que chega por meio de indicação já vem com uma opinião mais 

elevada do profissional e certo grau de confiança prévia, pois foi recomendado por 

alguém de confiança, para ele. (Kotler, Hayes, Bloom, 2002) 

  

5. Metodologia  

 Existem poucos estudos a respeito de oficinas mecânicas, mas, mesmo com esse 

fato a opção de realizar uma pesquisa de Marketing descritiva e quantitativa aparentou 

ser a mais indicada por termos a necessidade de fazer uma análise mais detalhada, onde 

busca-se estabelecer relações entre as variáveis, para que assim se tenha uma melhor 

compreensão através do resultado obtido. 

 
Pesquisa de Marketing é a identificação, coleta, análise e 
disseminação de informações de forma sistemática e objetiva e o uso 
de informações para melhorar a tomada de decisões relacionada com a 
identificação e solução de problemas e oportunidades em Marketing. 
(MALHOTRA, p.36, 2006) 

  

 A pesquisa quantitativa foi escolhida por conseguir, através dela, quantificar os 

dados e generalizar os resultados da amostra para a população-alvo, seus resultados 

poderem ser representativos, com gráficos, ser uma fonte estatística e por, assim, 

conseguir traçar uma linha de ação final, sobre o assunto. (Malhotra, 2006) 

 Para coletar os dados secundários utilizou-se de informações em livros, artigos, 

internet e em órgãos especializados, e para a coleta de dados primários foi utilizado o 

método do questionário, estruturado com questões de única ou de múltiplas escolhas. 

 Foram aplicados 100 questionários, com os donos e usuários de automóveis da 

capital cearense, em suas mais variadas facetas, os mesmos foram aplicados de duas 

formas: de forma direta e convencional, onde a pessoa foi abordada e respondeu as 

questões solicitadas em forma impressa, e a outra de forma online, onde através de uma 



ferramenta do Google, o Google Docs, as pessoas tiveram acesso à pesquisa, com a 

divulgação sendo realizada através do Twitter e Facebook. 

 Devido ao universo grandioso de números de veículos na cidade de Fortaleza 

não foi possível realizar o cálculo real da margem de erro amostral, que considera o 

tamanho da amostra, o tamanho do universo considerado e a proporção da população 

com características semelhantes e diferentes. O tipo de amostra utilizada foi não 

probabilística acidental que segundo Gil (1991) é composto por acaso, com pessoas que 

vão aparecendo.  

 

6. Resultados e Discussões 

6.1Perfil dos entrevistados 

 Quando realizado a tabulação dos dados, observou-se que 56% dos questionários 

foram respondidos por homens, ficando 44% dos questionários para as mulheres, 

tornado, assim, um trabalho equilibrado, já que atualmente as mulheres têm ocupado 

cada vez mais o papel de provedora do lar, e assim tendo acesso ao que antes era tido 

como papel masculino, como por exemplo, levar um carro a oficina. Conseqüentemente, 

as conclusões obtidas nesse trabalho poderão se assemelhar a realidade existente na 

capital cearense. 

 Com relação à faixa-etária dos pesquisados 64% dos questionários foram 

respondidos por pessoas com idade entre 18 e 25 anos, seguidos por 23% que afirmou 

ter entre 26 e 35 anos, 7% disse ter de 36 a 45 anos, ficando 6% para as pessoas que 

informaram estar entre 46 e 60 anos. Infelizmente, no grupo amostral não foi registrado 

nenhuma pessoa com idade superior a 60 anos. 

 O grau de escolaridade é de 1% com o 1º grau, 2% com o 2º grau completo, 59% 

estão cursando o nível superior, 26% com o nível superior completo e 12% são pós-

graduados. 

 A renda mensal dos entrevistados discorre da seguinte forma: 49% ganha até 03 

salários mínimos, 20% recebem de 04 a 08 salários mínimos, 11% ganha de 09 a 12 

salários mínimos, 10% recebem de 13 a 16 salários mínimos, outros 10% recebem 

acima de 17 salários mínimos conforme descrito em Gráfico 1 a seguir: 

 

Gráfico 1: Renda mensal  



 
          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

6.2 Sistematização e análise dos dados 

 O processamento dos dados se deu de forma manual, através de um plano de 

tabulação. A análise dos dados obtidos revelou que 83% dos entrevistados utilizam seu 

automóvel para uso geral, enquanto que 11% fazem uso do seu veículo apenas no 

horário de trabalho e para o trabalho, e 6% utilizam o carro apenas para passeio. 

 Homens e mulheres demonstraram não gostarem de correr risco, em sua grande 

maioria, tendo 79% seguro além do obrigatório no seu veículo. Já quando o 

questionamento foi sobre à manutenção apenas 38% afirmou realizar revisão no prazo 

ideal de tempo, que é de 06 em 06 meses, já os 37% que fazem revisão apenas uma vez 

por ano e os 13% que fazem apenas uma vez a cada 02 anos estão mais propensos a 

terem maiores gastos e perda de tempo, com motor e suspensão, por não realizarem a 

manutenção preventiva. Maior despesa ainda terá os 12% que afirmaram não fazerem 

nenhum tipo de manutenção, correndo o risco maior de ter problemas sérios no seu 

automóvel. 

 Ao serem questionados sobre quanto tempo costumam permanecer com um 

carro, 18% informou trocar de carro de 02 em 02 anos, 26% passam 03 anos com o 

carro, 21% trocam carro de 04 em 04 anos, 10% permanecem 05 anos com o veículo, e 

25% só trocam o carro com mais de 05 anos de uso.  Para melhor visualização e 

entendimento dos resultados apresentados acima segue Gráfico 2. 

 

 

 

 

 



Gráfico 2 - Freqüência da troca de carro. 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A indicação de amigos (44%) é apontada pela pesquisa como a principal fonte 

de confiança para a escolha de uma oficina, seguida pela opção que fornecia ao 

entrevistado a idéia de que ele utilizava a mesma oficina que o seu pai (27%), ficando a 

eficiência no serviço prestado (12%) somente em terceiro, seguido pela pesquisa de 

mercado, com profissionais de confiança no assunto (9%), a minoria disse optar pela 

oficina de melhor atendimento (3%) e 5% afirmou escolher uma oficina por outros 

motivos, dentre os mais citados estava a resposta que afirmava levar seu carro na oficina 

que o marido utiliza. 

 Questionados sobre as principais qualidades que uma oficina pode ofertar, 

evidencia-se os seguintes dados: 41% afirmaram ser honestidade e confiança, 33% 

afirmaram preferir serviço eficiente e que satisfaça, 16% prefere capacitação e 

profissionalismo, 9% querem rapidez e pontualidade na entrega e 1% prefere o bom 

atendimento. 

 

Verifica-se no Gráfico 3 as principais qualidades  que uma oficina pode oferecer, 

conforme resposta dos entrevistados a honestidade e confiança seguido da capacitação e 

profissionalismo do local como segundo fator mais importante. 

 

Gráfico 3 - Principais qualidades que uma oficina pode ofertar.  



       
          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao serem questionados sobre as principais defeitos de uma oficina, conforme 

Gráfico 4 tem-se que, 33% dos homens e mulheres afirmaram que o pior é a 

desonestidade, 21% afirmaram ser o serviço insatisfatório e ineficiente, outros 21% 

disseram que é o desrespeito e o descaso com o cliente, 8% falaram que é a exploração e 

o descumprimento do orçamento, 7% acham a demora na entrega, 6% disseram que a 

falta de capacitação e profissionalismo é o pior defeito, 4% defenderam a idéia de ser o 

mau atendimento. 

Gráfico 4 - Principal (is) defeito(s) que uma oficina pode ter. 

  
          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Demonstrando certa falta de paciência, 54% dos entrevistados afirmaram que ao 

se sentirem insatisfeitos com o serviço prestado por uma oficina eles reclamam, mas 

trocam de oficina, enquanto que 25% disseram que reclamam, mas dá uma segunda 



chance a oficina, outros 18% falaram que não reclamam, mas trocam de oficina, e 

apenas 3% afirmaram não reclamar e dar uma segunda chance a oficina. 

Ao se sentir insatisfeito com o serviço prestado pela oficina. Qual o seu 

posicionamento? 

GRÁFICO 5 – Posicionamento quando Insatisfeito 

  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Com as opiniões divididas quase que igualmente, homens e mulheres 

demonstraram não serem fieis as oficinas que os atendem, 51%  afirmou não freqüentar 

sempre a mesma oficina, os outros 49% são fieis as suas oficinas, porém, a grande 

maioria demonstra ser fiel pelo fato de utilizarem serviços de autorizadas. 

 

6.3 Discussão dos resultados 

 Quando se confronta os resultados obtidos na pesquisa, com o que se diz na 

teoria, percebesse que o consumidor mantém um padrão de comportamento dentro do 

que se foi descrito, obedecendo a critérios de que decisão de compra é racional, onde o 

preço não desempenha o papel principal, já que dentre as principais qualidades, de uma 

oficina, questionadas se encontra a honestidade e confiança como fator primordial e o 

chamado bom preço não foi nem mesmo votado. 

 Podemos confirmar também que a escolha do local onde será realizado o serviço 

é feita em sua grande maioria por indicação daqueles que são de nossa confiança e que 

já possuíram alguma experiência com a oficina, reforçando uma atitude que é típica da 

tomada de decisão racional. 

 O comportamento extremamente exigente do consumidor que faz uso de oficinas 

mecânicas mostra o quando o mercado de serviços automotivos deve se ater as 



necessidades, pressões e cobranças realizadas por esse público, para que possa melhor 

atendê-los sempre que o seu trabalho for solicitado.  

 

7. Considerações finais. 

 A partir de todo o estudo realizado, durante todo o primeiro semestre de 2011, 

com dedicação a entender o que realmente acontece com as pessoas para que elas 

escolham suas oficinas mecânicas, foi possível perceber, com o auxílio do questionário 

aplicado, que a “fama” que recai sobre esse setor de serviços ainda é muito presente na 

mente do consumidor. 

 Apesar de todo o progresso do setor, e de existir no mercado empresas sérias, 

dedicadas e que querem servir bem, a maioria acredita que há desonestidade nesse meio 

sim, tornando de fácil compreensão o motivo que os fazem não serem fieis a uma 

oficina, e quando se é fiel normalmente essa é uma autorizada. 

 Em uma entrevista informal, para obtenção de dados, com proprietário de 

oficina, eles explicam que a oficina tem que conquistar cliente novo de maneira 

contínua, pois, por mais que o cliente seja fiel a ela chega uma hora que ele troca de 

carro por um novo, e pelo menos nos dois primeiros anos fará uso de uma autorizada 

para poder assim assegurar a garantia do veículo. 

 Outro fator considerável é a precariedade dos meios de transportes coletivos e o 

calor constante na cidade de Fortaleza, que faz com que o uso do veículo particular seja 

indispensável, tornando o carro um objeto de importância impar na vida das pessoas, e é 

essa importância que deve ser compreendida pelos administradores e funcionários dos 

centros automotivos. 

 Com os resultados da pesquisa, principalmente no que diz respeito à qualidade e 

defeitos de uma oficina, esses podem se encaixar facilmente numa aplicação de CRM 

para ampliar os conhecimentos dos seus clientes, e poder melhorar o relacionamento 

com os mesmos. Pois, é preciso não apenas ser honesto, eficiente e eficaz, é de extrema 

importância deixar isso transparecer para o cliente de forma segura e clara, de 

preferência no exato momento em que estiver diagnosticando o problema existente no 

automóvel do mesmo, explicando o que acontece com o veículo e retirando as dúvidas 

existentes por parte do cliente, para que este se sinta seguro em seu relacionamento com 

a empresa prestadora de serviço. 

 Aparentemente as necessidades do consumidor estudado são fáceis de atender, 

porém todo cliente é carente de atenção e necessita saber tudo que se passa com o seu 



carro, buscando sempre estar em um local onde se sinta seguro o suficiente, a partir do 

momento que a empresa entende e absorve essa idéia a forma de tratar sua clientela 

muda, e a conseqüência disso será a provável fidelização do cliente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE EXPECTATIONS OF THE COSTUMER RELATED TO WORKSHOP 
SERVICE IN THE CITY OF FORTALEZA 

 

ABSTRACT 

 

Manage to identify the factors that make the car users in Fortaleza a garages the 

articule’s objective. Questionnaire was developed to understand what are the repair. 

Approaching the qualities defects and obtain a profile of those who own cars and make 

use of a garage service. Delivery of the results conducting a quantitative survey, which 

showed significant statistical data related to choice, quality, defect sand customer 

loyalty that use of the o garage services. 
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APÊNDICE A 

Qual a expectativa do cliente em relação ao atendimento nos Centros Automotivos. 

Este questionário corresponde a uma etapa correspondente ao trabalho de conclusão de 

curso, que tem como objetivo descobrir os fatores que levam aos donos de automóveis 

na cidade de Fortaleza a escolherem determinada oficina mecânica. 

Deve ser marcada apenas uma opção em cada questão. 

01. Sexo: 

( )Feminino. ( )Masculino.  

02. Faixa etária: 

( ) 18 a 25 anos.   ( ) 26 a 35 anos.  ( ) 36 a 45 anos.  ( ) 46 a 60 anos.   

( ) acima de 60 anos. 

03. Grau de escolariade: 

( ) 1º grau completo. ( ) 2º grau completo. ( ) Nível superior, cursando. 

( ) Nível superior completo. (  ) Pós-graduado. 

04. Sua renda mensal corresponde a: 

( ) até 03 salários mínimos. ( )de 04 a 08 salários mínimos.  

( ) de 09 a 12 salários mínimos. ( ) de 13 a 16 salários mínimos. 

( ) acima de 17 salários mínimos. 

05. O seu automóvel é utilizado para: 

( ) Uso geral.  ( ) Uso no horário de trabalho, e para o trabalho.  

( ) Somente para passeio. 

06. Seu veículo possui seguro, além do obrigatório? 

( ) Sim.  ( ) Não. 

07. Você costuma fazer revisão no seu carro periodicamente? 

( ) Sim, pelo menos uma vez a cada 6 meses.   

( ) Sim, pelo menos uma vez por ano. 

( ) Sim, pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

( ) Não. 

08. Com quê freqüência você costuma trocar de carro? 

( ) ano em ano.  ( ) 02 em 02 anos.  ( ) 03 em 03 anos. ( ) 04 em 04 anos. 

( ) 05 em 05 anos.  ( ) mais de 05 anos. 

 



 

09. Qual motivo te leva a escolher uma oficina? 

( ) Indicação de amigos. 

( ) Pesquisa de mercado, entre pessoas de confiança no assunto. 

( ) Atendimento ofertado pela oficina. 

( ) Frequento a oficina que meu pai freqüentava. 

( ) Eficiência no serviço prestado. 

( ) Outros. Qual: _____________________ 

10. Quais as principais qualidades que uma oficina pode ofertar: 

( ) Honestidade e confiança. 

( ) Capacitação e profissionalismo. 

( ) Rapidez e pontualidade na entrega. 

( ) Serviço eficiente e que satisfaça. 

( )Bom atendimento. 

( ) Instalações organizadas e limpas. 

( ) Bom preço. 

11. Qual (is) o(s) principal(is) defeito(s) que uma oficina pode ter? 

( ) Desonestidade. 

( ) Serviço insatisfatório e ineficiente. 

( ) Falta de capacitação e profissionalismo. 

( ) Mau atendimento. 

( ) Demora na entrega. 

( ) Desrespeito e descaso com o cliente. 

( ) Exploração e o descumprimento do orçamento. 

12. Ao se sentir insatisfeito com o serviço prestado pela oficina. Qual seu 

posicionamento? 

( ) Reclamo e dou uma segunda chance a oficina. 

( ) Reclamo, mas troco de oficina. 

( ) Não reclamo, mas troco de oficina imediatamente. 

( ) Não reclamo, mas dou uma segunda chance a oficina. 

13. Você freqüenta sempre a mesma oficina mecânica? 

( )Não. 

( ) Sim. Qual? ______________________________. 

Obrigado pela colaboração. 


