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RESUMO  

  

As empresas do setor automotivo procuram estabelecer meios estratégicos que 

possibilitem o fortalecimento delas no mercado, sendo relevante desenvolver seus 

níveis de serviços logísticos, a fim de proporcionar melhor atendimento aos seus 

clientes. Ciente disso, esta investigação assumiu o seguinte problema de pesquisa: 

de que forma o nível de serviço logístico trabalhado pelos centros automotivos na 

cidade de Fortaleza/CE vem a refletir a satisfação dos seus clientes? Na tentativa de 

responder a esse problema de pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa coerente à 

natureza qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, assumido o estudo de casos 

múltiplos como estratégia. Com base nisso, buscou-se compreender assuntos 

referentes a níveis de serviço logístico, considerando as opiniões de clientes e 

gestores alcançados por meio da aplicação de questionários próprios, elaborados para 

o devido processo de levantamento de dados. Foram dois gestores de dois centros 

automotivos pesquisados e um total de sessenta clientes que contribuíram com o 

processo de levantamento de dados e, consequente, repercussão no alcance dos 

resultados da pesquisa. Os clientes pesquisados afirmaram que a o atendimento, a 

qualidade dos serviços prestados e dos produtos fornecidos e a confiança 

representam os principais fatores que levam em consideração antes de contratarem 

um serviço ou comprarem um produto automotivo. Também o prazo, com base nas 

respostas, deve ser um fator crítico a ser ponderado pelos participantes do segmento 

estudado. Com base nessa revelação, as empresas do segmento automotivo podem 

obter vantagens competitivas ao oferecerem um prazo cada vez mais veloz durante o 

desenvolvimento e a conclusão de seus serviços ofertados, podendo ser a agilidade 

um fator imprescindível não só para o atendimento dos clientes, mas também para a 

satisfação deles. E diante dessa revelação, os gestores dos centros automotivos 

estudados precisam trabalham, dentre tantos fatores, o níveis de estoque de peças e 

pneus, já que estes produtos possuem maior rotatividade, evitando, assim, possíveis 

falhas que se reverteriam em faltas de produtos, atrasos, custos desnecessários e 

impacto negativo no nível de serviço pelos seus centros automotivos prestados.  

Palavras-chave: Centros Automotivos. Níveis de Serviço Logístico. Perspectiva de  

Clientes  

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

Automotive companies seek to establish strategic means that make it possible to 

strengthen them in the market, and it is relevant to develop their levels of logistics 

services in order to provide better service to their customers. Aware of this, this 

investigation assumed the following research problem: how does the level of logistical 

service worked by the automotive centers in the city of Fortaleza / CE reflect the 

satisfaction of its customers? In an attempt to answer this research problem, a 

research that was coherent to the qualitative nature, exploratory and descriptive, was 

developed, assuming the study of multiple cases as a strategy. Based on this, we 

sought to understand issues related to levels of logistical service, considering the 

opinions of customers and managers reached through the application of their own 

questionnaires, prepared for the due process of data collection. Two managers from 

two automotive centers surveyed and a total of sixty customers contributed to the data 

collection process and, consequently, repercussions on the reach of the research 

results. The surveyed customers stated that the service, the quality of the services 

provided and the products provided and the trust represent the main factors that they 

take into account before hiring a service or buying an automotive product. Also, the 

term, based on the answers, must be a critical factor to be considered by the 

participants of the studied segment. Based on this revelation, companies in the 

automotive segment can obtain competitive advantages by offering an increasingly 

faster term during the development and completion of their offered services, and agility 

can be an essential factor not only for customer service, but also for their satisfaction. 

And in view of this revelation, the managers of the studied automotive centers need to 

work, among so many factors, the stock levels of parts and tires, since these products 

have greater turnover, thus avoiding possible failures that would result in product 

shortages, delays, unnecessary costs and a negative impact on the level of service 

provided by its automotive centers.  

 

Keywords: Automotive Centers. Levels of Logistic Service. Customer Perspective. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

     O setor automobilístico é constituído com a área de venda automotiva, marcado 

por montadoras e concessionárias, também centros automotivos, pequenas e 

médias oficinas, distribuidores de peças, indústria de pneus, entre outros, onde 

todos esses acabam se interligando numa possível cadeia de suprimentos.      

     Nos últimos anos, este setor vem apresentando crescimento acompanhado de 

positivos resultados, entrada de novos players e notória competitividade entre 

aqueles que desse setor desejam participar. As empresas concorrem entre si e 

buscam diferenciação, fortalecer suas marcas, conquistar uma rentabilidade e 

posição de mercado, como defendido por Paganotti (2015).  

     Assim, é perceptível que atualmente as empresas do setor automotivo 

procuram estabelecer meios estratégicos que possibilitem o fortalecimento delas 

no mercado, sendo relevante desenvolver seus níveis de serviços logísticos a fim 

de proporcionar melhor atendimento as demandas de seus clientes, numa busca 

de  assegurá-los de que são confiáveis e que possuem um diferencial frente aos 

demais concorrentes.       

     Ainda, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA) até o ano de 2008, o mercado automobilístico crescia 

em vendas com base nos anos anteriores. Porém, de acordo com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2010), quando o país 

entrou em crise econômica, o ramo automotivo caiu de 73,2 milhões para 61,7 

milhões veículos produzidos e somente em 2010 começou a se alavancar 

novamente o mercado.        

     Apesar da melhora de resultados para o ramo em 2010, nos anos de 2014 e 

2015, o mercado automobilístico voltou a sofrer um enfraquecimento, que gerou 

cerca de 20 mil demissões sob a justificativa de reduzir custos e possibilitar a 

reestruturação financeira dos negócios (SEBRAE, 2015).  

     Devido a essa crise no país ter acontecido a alguns anos atrás, foi possível 

notar que muitas empresas tiveram problemas com questões financeiras graves e 

que não conseguiram se reestabelecer.  

     Em paralelo a isso, aquelas que conseguiram se reestabelecer, tiveram que 

lidar com a acirrada concorrência no contexto nacional, reconhecendo que a 
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atividade logística pode cada vez mais contribuir para criação e manutenção de 

vantagens competitivas, conquista de clientes e atração de novos investidores, sob 

a esperança de que o mercado poderá voltar a crescer nos próximos anos (AUTO 

INDÚSTRIA, 2019; SEBRAE, 2015; BNDES, 2010).   

     Em atenção aos centros automotivos, é possível analisar que esses buscam ter 

um diferencial entre os seus concorrentes diretos (outros centros automotivos, 

revendedora de pneus, distribuidores de peças) e indiretos (supermercados que 

vendem pneus e oficinas de pequeno e médio porte), tendendo a proporcionar 

melhores preços e condições de pagamento, com ofertas exclusivas, inovação e 

qualidade em atendimento aos clientes (SILVA; MACHADO; JOHN, 2018; NEIVA 

ET AL., 2019).   

     Todavia, para que isso ocorra de forma mais adequada, a área de logística deve 

ser considerada de suma importância para sustentação de diferenciais, tendo 

destaque decisões estratégicas tomadas pelos gestores dessa área quanto ao 

nível de serviço prestado e a desejável melhoria da satisfação dos clientes.  

     Diante do exposto, o presente projeto de pesquisa assume com a problemática 

a seguinte indagação: de que forma o nível de serviço logístico trabalhado pelos 

centros automotivos na cidade de Fortaleza/CE vem a refletir a satisfação dos seus 

clientes?  

     No tocante aos objetivos, assume como objetivo geral: analisar a satisfação dos 

clientes dos centros automotivos pesquisados com relação aos seus níveis de 

serviço logístico prestado. Com objetivos específicos tem-se: investigar o perfil dos 

centros automotivos pesquisados; levantar a opinião dos clientes acerca dos 

fatores para sua satisfação frente os produtos oferecidos pelos centros 

automotivos pesquisados; analisar reações dos pesquisados frente a experiências 

vivenciadas quando em contato com o segmento automotivo.   

     A pesquisa, em sua justificativa, assume as recomendações de Richardson 

(2015), sendo justificada a partir de suas possíveis contribuições: seja de ordem 

prática, seja de ordem teórica. Logo, a primeira justificativa do presente trabalho 

de pesquisa condiz com a possível evidenciação da importância do nível de serviço 

logístico nas empresas que irão servir como casos de estudo, tendo também como 

base o reconhecimento da percepção do cliente frente a possíveis fatores para seu 

melhor atendimento e satisfação. Com isso, os resultados da pesquisa poderão 

contribuir com a melhoria das práticas adotadas por empresas atuantes no 
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segmento logístico, maior conscientização dos gestores e outros profissionais que 

se responsabilizarão pelo desenvolvimento dessas práticas, de forma 

comprometida a ocasionar satisfação aos clientes por eles atendidos. E é 

esperado que a pesquisa e seus resultados alcançados possam servir como 

possível referência para futuros estudos e pesquisas, pertinentes ao âmbito da 

gestão aplicado à logística, bem como as empresas atuantes no segmento 

automotivo.   

     O trabalho está dividido em quatro seções: primeiramente apresenta-se a 

introdução contendo a contextualização, problemática, objetivos gerais e 

específicos; em seguida discorre acerca do referencial teórico, firmado por uma 

pesquisa bibliográfica realizada sobre logística, gestão da cadeia de suprimentos 

e nível de serviço logístico; posteriormente vem a metodologia apresentando o 

ambiente, a natureza, a tipologia da pesquisa e o instrumento de coleta e análise 

de dados. Por fim, a análise dos resultados advindos do tratamento e análise dos 

dados oriundos do processo de aplicação do instrumento de pesquisa construído, 

esse que será acompanhado do capítulo de considerações finais.    
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2. REFERENCIAL TEORICO  

  

     Neste capítulo será apresentado inicialmente o conceito de logística desde sua 

origem e como se desenvolveu durante essas décadas, bem como a evidenciação 

de sua importância para as organizações. Para isso, será também enfatizado a 

definição das atividades logísticas e como é estabelecido o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos. Por fim, o nível de serviço logístico será contemplado e 

terá um enfoque maior nesse capítulo devido a pesquisa ser direcionada a essa 

temática, visando que essas temáticas uma vez contempladas pela pesquisa, 

venham servir como base para análise e discussão de seus resultados.    

2.1 LOGÍSTICA  

  

     A palavra logística é de origem francesa loger e significa alojar ou acolher, suas 

atividades foram iniciadas antes de Cristo, através do exército persa, onde eles 

eram grandes líderes que utilizavam seus navios de transporte para agilizar suas 

atividades e sustentar o exército (OLIVEIRA; FARIAS, 2010).  

     A logística é utilizada também na parte da álgebra e filosofia (lógica matemática) 

que se torna uma oposição da lógica abordada por Aristóteles. Em 1888, a 

definição de logística passou a ser reconhecido como “a ciência dos detalhes 

dentro dos Estados-Maiores” e o início dos estudos logísticos aconteceu na Escola 

de Guerra Naval dos Estados Unidos (MULTILOG, 2017).   

     A aplicação da prática logística conquistou maior visibilidade e reconhecimento 

de fato, durante a Segunda Guerra Mundial, nessa sendo utilizada a fim de 

melhorar os transportes e de obter mantimentos da mesma forma em que o 

exército persa antes realizava suas operações. Porém, agora com tomadas de 

decisões mais estratégias e contendo menos chances de ter algum erro durante a 

atividade. Para que isso acontecesse com o mínimo de erro, foi essencial a busca 

de conhecimentos a fundo sobre a logística, sob o intuito de implementar isso não 

só durante a guerra, como também para futura atuação no mercado para atender 

melhor os clientes (OLIVEIRA; FARIAS, 2010).  

     Após o fim da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950, a economia mundial 

começou a se desenvolver constantemente devido as inovações tecnológicas, 

assim,  gerando um fornecimento maior de mercadorias aos novos consumidores 
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e sendo necessário a implementação estratégica da logística em prol de obter 

vantagem competitiva as empresas (GRANT, 2014).  

     Como foi aludido a partir das afirmações de Grant (2014), Oliveira e Farias 

(2010), a logística passou a ser uma atividade essencial para o desenvolvimento 

do mercado, contendo em seu âmago o intuito de favorecer as tomadas de 

decisões e definições de estratégias a respeito aos fluxos de mercadorias, 

atendimento aos clientes e conquista de competitividade por parte das empresas. 

E, com isso, contribuindo para conquistas e, consequente, ampliação de 

mercados.    

     Desde então a logística passou a ser disseminada gradativamente no decorrer 

das décadas até atualmente ser estabelecida e mais desenvolvida de acordo com 

os seguintes fatores: globalização; aumento da concorrência; maiores exigências 

de serviço pelo cliente; forte tendência de fusões entre companhias; incerteza 

econômica; foco no planejamento e atendimento ao cliente; necessidade de inovar 

(OLIVEIRA; FARIAS, 2010).   

     Pode-se dizer que uma das estratégias logísticas, de acordo com Grant (2014) 

e com Corrêa (2010), é proporcionar uma vantagem competitiva maior as 

empresas que executam a operação com base no aprovisionamento dos materiais 

utilizados pela empresa e com relação a venda e entrega do produto ao cliente de 

forma correta.  

     Entendimento também compartilhado por Bowesox, Closs e Cooper (2014) 

quando definem a logística a partir de suas responsabilidades bases, a se 

preocupar com o atendimento dos clientes finais de uma organização ou cadeia 

de suprimentos:   

A logística envolve a gestão do processamento de pedidos, 

estoques, transportes e a combinação de armazenamento, 

manuseio de materiais e embalagem, todos integrados por uma 

rede de instalações e que seu objetivo é apoiar as necessidades 

operacionais de suprimento, manufatura e atendimento ao cliente 

na cadeia de suprimentos [...] expõe que dentro de uma empresa, 

o desafio é coordenar a competência funcional em uma cadeia de 

suprimentos integrada voltada para o serviço aos clientes 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014, pág. 32).  

  

     Ainda, de acordo com o que foi definido por Bowesox, Closs e Cooper (2014), 

pode-se afirmar que a logística é um conjunto de atividades que são realizadas 

nas empresas com o intuito de sustentar desde o ciclo inicial da operação e 

produção até a entrega final do produto ou serviço do cliente, com o intuito de 
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realizar tudo conforme o pedido feito a fim de manter uma competência 

empresarial estabelecida voltada para o devido atendimento e satisfação dos 

clientes.   

     Também é válido alinhar o atendimento e a satisfação dos clientes com a 

disposição dos produtos, pois os produtos agregam valor maior a cada entrega 

realizada aos clientes, de acordo o prazo definido e a qualidade. Com base nisso, 

a logística é estabelecida não só para agregar valor ao produto, como também 

para os clientes, fornecedores e acionistas. E, assim, mantendo uma boa relação 

entre empresa e parceiros (LUDOVICO; MELO; PENOF, 2013; BOWESOX; 

CLOSS; COOPER, 2014).  

     É preciso lembrar que a logística é responsável pelo gerenciamento do fluxo da 

armazenagem de bens e serviços do início da preparação até a entrega ao 

consumidor final, sendo atribuída grande importância às necessidades ditas pelos 

clientes (CRUZ, 2016).  

     Em respeito à definição do termo logística e suas responsabilidades, Brandalise 

e Novaes (2017, pág. 27) utilizaram em seu livro das contribuições proferidas pela 

Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML) e pela Associação 

Brasileira de Logística (ASLOG), sendo a Logística uma “parte da cadeia de 

suprimentos que planeja, implementa e controla com eficácia o fluxo e a 

armazenagem dos bens, dos serviços e das informações entre o ponto de 

consumo destes itens, a fim de satisfazer todas as exigências dos consumidores 

em geral”.        

      Para Bowersox; Closs e Cooper (2014), a logística pertence as áreas de projeto 

e sistemas com o intuito de coordenar, controlar e gerenciar de forma mais 

consistente a parte de estoques em gerais, como por exemplo: dos produtos 

iniciais aos acabados e a matéria-prima, tudo contendo um custo menor para a 

empresa a fim de obter um lucro maior em cima do que é fabricado e vendido.   

     Ainda, Bowersox, Closs e Cooper (2014) expõem basicamente dois lados da 

logística, contendo um o foco maior no que os clientes desejam receber após 

realizar o pedido a empresa e o outro: a base da empresa, que no caso é o controle 

de estoque, onde é nessa área em que se deve ter uma atenção maior para evitar 

falhas durante o processo de guarda de material e na parte operacional.  

     Quanto essa base da empresa, Grant (2014) complementa Bowersox, Closs e 

Cooper (2014), ao defender que as principais atividades logísticas correspondem: 



18  

  

estoque, armazenagem ou estocagem, gerenciamento de transporte, de produção 

e operações e a tecnologia da informação.  

     Essas atividades estão diretamente correlacionadas ao entendimento da 

logística, suas responsabilidades e contribuições para o alcance de vantagem 

competitiva de uma organização ou cadeia de suprimentos. E com base nessas é 

possível também entender cada atividade logística que no próximo ponto que 

neste trabalho serão expostos, bem como compreender que todas elas são 

essenciais nas tomadas de decisões empresariais durante as operações desde a 

compra de matéria-prima do produto até a entrega do mesmo ao cliente, 

impactando em fatores de natureza financeira.   

  

2.1.1 ATIVIDADES LOGÍSTICAS   

  

     As atividades logísticas podem ser consideradas serviços, uma vez que exibem 

as características fundamentais de serviços em comparação com as de produto 

(GRANT, 2014). Entende-se que essas atividades correspondem aos serviços 

realizados que estão interligados com produtos e mercadorias, de acordo com a 

atividade a ser exercida.   

     Destaca-se algumas etapas dos processos das atividades logísticas, 

consideradas mais importantes por Goldenstein, Alves e Barrios (2010): gestão de 

estoque, armazenagem, atendimento de pedidos, manuseio de materiais, gestão 

de serviços terceirizados.  

     Com base nas considerações de Goldenstein, Alves e Barrios (2010) e também 

de Corrêa (2010) e Guidolin, Monteiro Filha (2010), uma das principais atividades 

logísticas é a gestão de estoque, pois se em uma empresa o estoque estiver com 

excesso de matérias-primas ou de produtos acabados, torna-se um capital de giro 

indisponibilizado e um custo de oportunidade, afetando o resultado financeiro da 

empresa já que os mesmos estão com produtos parados e que acumulam gastos 

substanciais. O ponto positivo de se ter um estoque bem organizado e com um 

médio ou alto giro de produtos é que gera uma vantagem competitiva entre as 

demais empresas, além de proporcionar um equilíbrio entre o custo operacional e 

o nível de serviço ao cliente.   

     Outra atividade a ser ressaltada são os meios de transporte utilizados, desde a 

busca de matérias-primas até o ato da entrega da mercadoria, sendo essas 
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movimentações geradoras de custos para a empresa. Portanto, é de 

responsabilidade do setor logístico avaliar qual é o meio de transporte mais 

adequado para a empresa e que possa gerar menos custo, sendo ainda possível 

que as cargas transportadas sejam entregues no prazo estabelecido (GUIDOLIN; 

MONTEIRO FILHA, 2010).  

     A logística também está compreendida como toda a parte de planejamento, 

gestão operacional e parte tática da empresa. Ou seja, é responsável por 

coordenar as atividades anteriormente citadas, como também outros níveis de 

atividades que são executadas no dia a dia empresarial, que precisam ser 

otimizadas e estruturadas de forma correta pelos gestores.   

     Diante disso, as empresas buscam realizar todas as etapas de atividades 

logísticas. Porém para que elas sejam executadas de forma correta - sem até 

mesmo ter imprevistos acontecendo para atrasá-las -, é necessário ter um 

posicionamento da gestão em saber administrar a empresa, implementando um 

conectivo das atividades essenciais com a parte tecnológica, além de colocar em 

prática a execução do trabalho realizado pelo setor de marketing e compras 

(BOWESOX; CLOSS; COOPER, 2014; GOLDENSTEIN; ALVES; BARRIOS, 2010; 

CORRÊA, 2010).  

     Pode-se dizer que o setor de marketing também atua diretamente com o setor 

produtivo da empresa em busca de realizar um gerenciamento das atividades de 

forma competente e organizada para que possa ser atingido as expectativas da 

empresa e ao mesmo tempo sem ter gastos adicionais. Assim, o marketing atua 

de acordo com suas variáveis que influenciam na tomada de decisões, juntamente 

com os processos variáveis de atividades logísticas exigidas pela maioria das 

empresas (GRANT, 2014; LUDOVICO; MELO; PENOF, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

  

Figura 1: Interface entre Variáveis do Mix de Logística e Variáveis do Mix de Marketing   

  

Fonte: Adaptado de Grant (2014).  

  

     Grant (2014), por sua vez, defende que as atividades logísticas são realizadas 

com o intuito de alcançar resultados propícios de acordo com o que foi 

estabelecido como meta para a empresa, além de alcançar o grau de atendimento 

ao cliente qualificado fazendo com que o produto solicitado pelo cliente atenda às 

suas necessidades. Tal defesa tem um conectivo com as variáveis de marketing, 

pois cabe a esse setor analisar, com base em indicadores de qualidade, se o 

cliente está satisfeito com todo o processo da empresa, desde o atendimento inicial 

até a entrega do produto.  

As atividades representadas pelas variáveis do mix de 

logística não incluem qualquer forma de produto tangível, 

como ocorre com as variáveis do mix de marketing [...] 

Além disso, as atividades logísticas causam impacto no 

atendimento ao cliente uma vez que prestam serviços de 

alta qualidade para garantir a satisfação do cliente 

(GRANT, 2014, pág. 28).  

   

     As variáveis logísticas e de marketing são expostas e executadas da maneira 

que se interligam e ao mesmo tempo trabalham isoladas, com o intuito de obter 

um resultado melhor após o procedimento realizado e toda tomada decisão 

impacta no objetivo da empresa em fidelizar o cliente de acordo com sua 

satisfação.   
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     A logística possui atividades primarias e secundarias, onde são definidas 

respectivamente como: a primária tem a função de contribuir com o resultado do 

custo total logístico e está envolvido nas decisões de compras, suprimento, gestão 

de estoques, transporte, entre outros; a secundária está ligada a primeira 

atividade, pois além de executar tarefas auxiliando-a, ficam responsáveis também 

pelo alcance de todos os níveis de bens e serviços solicitados pelo cliente 

(BRANDALISE; NOVAES, 2017).   

  

                    Figura 2: Relação entre as Atividades Primárias da Logística  

  
                      Fonte: Adaptado de Ballou (1993).  

  

     Da interação do trabalho entre a logística e o marketing há o processo que se 

inicia com a solicitação do cliente a empresa até a entrega dos produtos por eles 

solicitados. Esse processo deve ser executado no período determinado pela 

empresa, com o intuito de entregar o produto do cliente de forma confiável, 

otimizando também o serviço e obtendo a confiabilidade no prazo de entrega do 

produto.   

     Para que isso seja feito, sem que ocorra erros, a logística da empresa deve ser 

acompanhada em todo o seu processamento, sendo analisado o tempo de 

produção, a qualidade do produto e execução da tarefa e a agilidade no prazo de 

entrega, visando não só essas etapas, como também, a redução de custos e 

melhoria de serviços da empresa.   
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     Diante disso, é evidente que as atividades logísticas são executadas com base 

nas questões que atuam como amparo ao planejamento do processo com foco em 

resultado qualificado, ou seja, priorizam que diversas áreas da logística se 

integrem entre si e com outras (e.g.: marketing), contendo o objetivo de conseguir 

alcançar um bom resultado empresarial principalmente no quesito de atendimento 

ao cliente e proporcionar sua satisfação.  

     Brandalise e Novaes (2017) reforçam que as atividades logísticas estão 

interligadas com os setores de marketing, vendas, produção e financeiro, 

almejando proporcionar à empresa a redução de seus custos de forma que não 

perca a qualidade dos produtos fabricados ou vendidos e ainda conseguir obter a 

satisfação de seus clientes.  

     As atividades logísticas possuem um enfoque maior aos clientes, a dar um 

suporte no atendimento e proporcionar que o cliente esteja satisfeito com o prazo 

de entrega, a qualidade do produto e que gere credibilidade na empresa para 

conseguir realizar uma futura fidelização desses.   

     Frisa-se que o cliente é quem avalia a empresa sobre suas atividades logísticas, 

de acordo com sua percepção de como foi atendido e se o produto é realmente de 

qualidade. Dessa forma, ao estar satisfeito, ele estará disposto a pagar o valor do 

produto escolhido ou pelo serviço realizado, uma vez que notará que a logística da 

empresa agrega valor devido à sua necessidade (LUDOVICO; MELO; PENOF, 

2013).  

     É necessário também ter um controle em todos os âmbitos da empresa, 

principalmente no setor logístico, onde deve ter um controle e acompanhamento 

maior sobre a solicitação do pedido do cliente, fabricação e a entrega do produto 

ao consumidor final, essa análise tem um domínio maior a ser realizado pela 

gestão da cadeia de suprimentos.  

  

2.1.2 GESTÃO  DA  CADEIA  DE  SUPRIMENTOS  - SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT  

 

     Uma Cadeia de Suprimentos (Supply Chain – SC) pode ser compreendida 

como a rede de relacionamento entre as empresas diferentes, porém, ao mesmo 

tempo com segmentos parecidos, como por exemplo: fabricantes e fornecedores; 

atacadistas e varejistas; entre outros (PEREIRA ET AL, 2018; CORRÊA, 2010).  



23  

  

     A gestão da cadeia de suprimentos está relacionada direta ou indiretamente em 

toda a produção, desde a realização do pedido até sua entrega. Inclui também 

nesta cadeia os fabricantes, fornecedores, transportadoras, varejistas, armazéns 

e clientes. Ou seja, engloba todos os setores de um processo de execução do 

pedido do cliente até sua realização e entrega (KUNRATH; DRESH, 2018; 

PEREIRA ET AL, 2018; CHOPRA; MEINDL, 2016; CORRÊA, 2010).  

     Um especializado gerenciamento da cadeia de suprimentos é de grande 

importância para a produtividade e lucratividade das empresas que da cadeia 

participam, podendo elevar o nível de serviço proporcionado ao cliente. Para gerir 

bem uma cadeia de suprimentos, faz-se necessário realizar um estudo para 

entender como funciona cada empresa, quais são suas necessidades e do 

segmento que atuam, como se integra a busca de novos produtos, como fazer com 

que a vantagem competitiva seja conquistada e mantida por meio dos 

relacionamentos, até então, pelos seus entes firmados (CAMPOS, 2009).   

     Pires (2016) afirma que uma cadeia de suprimentos engloba as atividades 

realizadas desde o pedido realizado pela empresa ao fornecedor até a entrega do 

produto ao cliente, sendo entregue igual ao pedido original realizado pelo cliente. 

Também cita os processos básicos de uma cadeia de suprimentos são: planejar, 

abastecer, fazer e entregar.  

  

   Figura 3: Representação de uma Supply Chain (SC) 

  
    Fonte: Adaptado de Pires (2016).  

  

     Pires (2016) alerta para os dois sentidos que podem ser conduzidos durante a 

gestão de uma cadeia de suprimentos: montante, que se refere ao lado dos 
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fornecedores, e Jusante, direcionado para o sentido dos clientes. Pois as decisões 

tomadas pela gestão de uma cadeia de suprimentos impactarão os processos 

sustentados de produção, comercialização e entrega, a envolver o conjunto de 

fornecedores, distribuidores, varejistas até o cliente final.  

     A gestão da cadeia de suprimentos é responsável por transportar, posicionar 

estoques, planejar, administrar e controlar desde o fluxo de materiais até a 

chegada do produto ao consumidor final, contendo o objetivo de realizar entregas 

rápidas e ágeis ao cliente, a fim de obter como benefícios um bom relacionamento 

e um estoque adequado ao nível de necessidade da empresa, pelo menor custo 

de manutenção de armazenagem (PEREIRA ET AL, 2018; PIRES, 2016; 

BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014; CORRÊA, 2010; CAMPOS, 2009).   

     Segundo Grant (2014) atenta para a distinção entre o gerenciamento de uma 

cadeia de suprimentos e o gerenciamento logístico. A gestão da cadeia de 

suprimentos, de certa forma, é a parte complexa da logística que abrange todas 

as partes desde durante a solicitação de pedidos realizados por clientes, ou seja, 

seria todo o processo logístico que é realizado a partir da fabricação até a chegada 

do produto ao próprio cliente.  

     Grant (2014) afirma que ao planejar e gerenciar as atividades de compra e 

aprovisionamento, numa cadeia de suprimentos, por exemplo, é necessário ter 

uma coordenação e o auxílio dos parceiros, sendo fornecedores ou de empresas 

terceirizadas, sendo importante conseguir gerir a oferta e demanda para que haja 

nas organizações participantes da cadeia comprometimento com desafio de lidar 

com as previsões e tentar torná-las fatos.   

     Conforme Chopra e Meindl (2016), uma cadeia de suprimentos é dinâmica e 

envolve o fluxo constante de informações, produtos e fundos entre diferentes 

estágios, que incluem: clientes, varejistas, atacadistas/distribuidores, fabricantes e 

fornecedores de componentes/matéria-prima. Diante Dessa conceituação, nota-se 

que é um ciclo de informações que um está interligado ao outro com o intuito de 

realizar todas as etapas de forma concreta e ágil a fim de produzir com o mínimo 

de erros durante todo o processo.  
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Figura 4: Estágios em Cadeia de Suprimentos   

  

Fonte: Adaptado de Chopra; Meindl (2016).  

  

     Na gestão da cadeia de suprimentos é realizado um passo a passo entre 

fornecedor, fabricante, distribuidor e cliente, podendo ser executado de diversas 

maneiras, sem ter uma ordem totalmente definida. Porém, independente de ordem, 

as atividades sempre serão realizadas com o mesmo intuito de finalização: o 

importante é que nenhuma etapa deixe de ser executada para que não haja 

problemas durante a entrega do produto ou serviço final ao cliente que aguarda 

pela conclusão.   

     Em paralelo a isso, o termo gestão da cadeia de suprimentos, com base na 

afirmação de Figueiredo e Arkader (2009), é voltado à realização e ao controle de 

atividades que visam o aumento da produtividade organizacional e, em 

consequência, reduzir os custos para que os produtos possam ter um maior valor 

agregado.   

     Assim como as atividades logísticas, a gestão da cadeia de suprimentos tem o 

seu grau de importância, contudo, ambas são ferramentas logísticas utilizadas 

que, de certa forma, se completam para proporcionar não só aos clientes um 

atendimento qualificado e um produto de acordo com sua necessidade, mas 

também, têm embasamento em todo o processo logístico realizado desde o pedido 

inicial ao fornecedor até a entrega ao cliente final.   

     Para esses processos se complementarem, de certa forma, utiliza-se o nível de 

serviço logístico para que o foco maior não só na agilidade do serviço, como 

também tentar ter em estoque o produto já pronto apenas para entrega, por 

exemplo. 
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2.2 NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO  

  

     Gallmann e Belvedere (2011) caracterizam o nível de serviço logístico com as 

seguintes competências: agilidade, confiança, flexibilidade e contendo em estoque 

o produto pronto antes mesmo da solicitação do cliente na hora da compra.   

     O gerenciamento do nível de serviço logístico e a qualidade das atividades e 

bens fabricados são inspecionados conforme o segmento da empresa, a fim de 

aumentar o seu padrão em relação as empresas concorrentes e assim, poder ter 

uma vantagem competitiva com base na qualidade dos demais.   

     Grant (2014) sustenta que o serviço logístico é classificado em três categorias: 

pré-pedido de compra ou pré transição de serviço e qualidade do pedido de compra 

ou transação e pós transação. As três categorias estão diretamente ligadas a dois 

tipos de atividade: o serviço de relacionamento e o de qualidade do 

relacionamento.   

  

Figura 5: Elementos de Serviço Logístico ao Cliente   

  
Fonte: Adaptado de Grant (2014). 
  

     De acordo com Grant (2014), pode-se observar que esses três elementos são 

os únicos realizados com o objetivo de ser focado inteiramente no serviço ao 
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cliente, onde esses citados são os que mais ocorrem durante o processamento 

desde o início da solicitação do produto do cliente até a entrega dele.   

     Os elementos de pré-transação estão relacionados a obter um ótimo nível de 

serviço para que possam manter o grau de comprometimento com o cliente e a 

qualidade não só no atendimento, como também em todo o processo de compra e 

entrega do produto. O elemento de pós transição são responsáveis por apoiar a 

atividade de entrega do produto e controla o prazo de garantia e a quantidade de 

reclamações feitas pelo cliente ou até mesmo a devolução do produto (LOGISTICA 

APLICADA, 2012).  

     Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2014), o serviço logístico desempenha o 

papel a realizar medidas básicas de controle e disponibilidade no estoque, 

operacional e proporcionar a confiabilidade do serviço. Isso quer dizer que todas 

as empresas necessitam prestar serviços básicos ao cliente para ter credibilidade 

com ele.   

     A partir das citações de Bowersox, Closs e Cooper (2014), Grant (2014) e 

Gallmann e Belvedere (2011), é possível dizer que o nível de serviço logístico é 

uma atividade logística realizada que obtém um diferencial competitivo para atrair 

e reter clientes realizando toda a demanda solicitada. Além disso, essa atividade 

impacta os custos logísticos envolvidos com a gestão da cadeia de suprimentos.  

     Dentre esse impacto nos custos logísticos, cabe ressaltar que, muitas vezes, 

um ponto do diferencial competitivo é obter um estoque de segurança, a atender a 

um contexto condizente aos produtos que possuem alto giro, com base em um 

analise de incertezas da demanda e demanda real para que tenha produtos em 

pronta entrega aos clientes e, com isso, aumentando o nível de serviço, em 

observância a prazos e confiabilidade (CORRÊA, 2010).  

     O nível de serviço logístico define seus objetivos com base nas expectativas e 

pedido do cliente, as empresas devem estar preparadas para receber solicitações 

de compra diferente do que possuem em estoques e precisam saber como resolver 

essas demandas de forma ágil e prática (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014).  

     E quando atentando o nível de serviço logístico, devemos também atentar para 

o necessário controle de estoque, que abrange todo um processo de etapas desde 

a fabricação até a saída de produtos por isso, é de suma importância para as 

empresas que o seu nível deve estar de acordo com a sua necessidade, mediante 

analise o fluxo de cada entrada e saída de produtos para que seja realizado a 
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rápida entrega e assim, como benefício, não gere alto custo de armazenamento e 

tenha uma boa percepção vista pelos clientes (CORRÊA, 2010).  

     A administração de estoques deve ser controlada de forma adequada com base 

nos requisitos do nível de serviço logístico para que a produção seja feita de acordo 

com a precisão da empresa e assim seja possível evitar o aumento de custos de 

transportes e materiais (POZO, 2010).  

     Evidencia-se ainda que há quatro meios básicos de tipos de estoque e todos 

são controlados de forma com que o nível de serviço logístico tende a manter seu 

fluxo contínuo de produtos, como, por exemplo: Estoque de Matérias-Primas e 

Componentes; Estoque em Processo; Estoque de Produtos Acabados; e Estoque 

de Materiais para Manutenção (CORRÊA, 2010).    

     Nogueira (2012) afirma que em todas as etapas da logística, seja numa 

empresa, seja numa cadeia de suprimentos, deve haver um levantamento dos 

custos necessários para a execução de suas atividades, bem como verificar se 

existem trade-offs durante o processo. Esse processo é realizado para que possa 

haver um meio de controle durante todo o processamento das atividades, sendo 

possível evitar que gastos desnecessários sejam realizados no decorrer do 

processo.           

     Grant (2014) exemplifica quatro etapas que são utilizadas em diversas 

empresas para serviço logístico ao cliente que são, respectivamente, identificar os 

requisitos ou as necessidades de um dado cliente, relacionados à oferta de serviço 

logístico; identificar a capacidade organizacional de prover aos clientes os 

elementos do serviço logístico que foram demandados; projetar um pacote de 

serviço logístico ao cliente adequado a cada segmento-chave; estabelecer um 

sistema de gerenciamento e controle para o serviço logístico ao cliente com o 

intuito de assegurar um serviço de qualidade.  

     Essas quatro etapas citadas são realizadas com o intuito de implementar e 

aperfeiçoar a estratégia do nível de serviço voltada para o cliente de forma que 

possa ser evitado falhas e ser atendido toda a necessidade do cliente da forma 

correta e no tempo determinado.  

     Segundo Matana (2016), Bowersox; Closs e Cooper (2014), o nível de serviço 

logístico é de suma importância para as organizações, pois gera vantagem 

competitiva com os concorrentes e têm como objetivo principal: monitorar, 

controlar e direcionar as atividades logísticas. Dessa forma, a medição de 
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desempenho existe de acordo com a classificação de alguns fatores, a saber: 

custo, serviço ao cliente, qualidade, produtividade, gerenciamento de ativos.  

     a) Custo: existem três essenciais atividades na logística, que são, 

respectivamente, processamento de pedidos, armazenagem e transporte. Com 

base nisso, nota-se quando mais há novos depósitos para armazenagem, maior 

será o custo da empresa para manter os armazéns e a distribuição dos tais 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014; RAZZOLINI, 2011).  

     Os custos logísticos é a soma das áreas de trabalho anteriormente citadas 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014; RAZZOLINI, 2011). No entanto, algumas 

empresas ainda não conseguem realizar o cálculo correto do custo real e se 

deparam com possíveis prejuízos devido a isso, pois esse fator deve ser analisado 

de perto para que possa proporcionar as empresas um diagnóstico concreto e 

adequado.  

     Análises são realizadas de acordo com as despesas que as empresas possuem 

e precisam ser incluídas e verificadas para que não haja diferença no resultado 

financeiro dos custos logísticos. Além disso, o correto seria detectar e apurar quais 

as despesas que a empresa possui antes mesmo da conclusão da análise para 

que o processo não seja afetado (BOWERSOX; CLOSS, 2009).  

     b) Serviço ao cliente: o serviço ao cliente está ligado diretamente ao 

desempenho do marketing, pois, com base em análise feita mediante os requisitos 

do cliente, identifica-se quais as atividades se adequam ao seu perfil, além de 

saber também como cliente reage as propostas dos concorrentes (BOWERSON; 

CLOSS; COOPER, 2014).  

Já Razzolini (2011, pág. 44) entende que:   
 

O serviço ao cliente é a execução de todos os meios 

possíveis para satisfazê-lo oferecendo facilidades e 

informações sem limitar a duração desses serviços, 

mesmo que tais meios oferecidos graciosamente, sem 

custo adicional para o cliente, pois o importante é o 

estabelecimento de relações duradouras com os clientes.  

 

     Contudo, Vidal (2014) alerta que o nível serviço ao cliente pode ser benéfico ou 

maléfico para as organizações, pois ao mesmo tempo em que gera vantagem 

competitiva com os concorrentes, pois ele se torna bem aplicado se tiver um 

acompanhamento de boas habilidades, projetos e gerenciamento com enfoque 

direto ao serviço ao cliente. Por outro lado, exigirá maiores cuidados quanto 
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avaliação, mensuração e controle para não repercutir em disfunções no processo 

de gestão.  

     c)  Qualidade: o desempenho de qualidade está relacionado à confiabilidade e 

pode ser medido de diversas formas, como por exemplo: frequência de danos; 

cálculo da quantidade de danificações baseado na quantidade total de produtos 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014).  

 

         Quadro 1: Indicadores de Desempenho  

Indicadores  Análise dos indicadores  

Assegurar a Qualidade  Nível de Qualidade do Produto; Quantidade de falhas ou 

produtos defeituosos  

Clientes  
Quantidade de clientes novos ou perdidos  

Econômicos  Verificam a renda; despesas; benefícios, etc.  

Financeiros  ROI, Liquidez, endividamento etc.   

Logísticos  Entregas pendentes ou realizadas, quantidade de pedido e 

tempo esperado para entrega.  

Produção  Quantidade produzida, tempo gasto na produção, tipo de 

material utilizado  

Recursos Humanos  
Rotatividade de pessoal; petições.  

Serviço e Suporte  Quantidade de queixas e reclamações; devoluções; satisfação 

do cliente.  
         Fonte: Adaptado de Endeavor Brasil (2015).  

  

     De acordo com Matana (2016), a vantagem competitiva é baseada nos 

indicadores de desempenho referentes à qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custos. A qualidade tem o intuito de realizar a entrega de todos os 

materiais, sendo protegidos de qualquer dano do processo logístico, como no 

transporte, carregamento ou armazenagem.  

     O indicador de qualidade é utilizado nas empresas para medir e acompanhar o 

desempenho da gestão e têm como principal fonte de processo de avalição a 

métrica dos KPIs (Key Performance Indicators) que os principais e mais utilizados 

pelas empresas com seus exemplos são, respectivamente (ENDEAVOR, 2015). 

     d)  Produtividade: é a relação entre a saída de bens e a quantidade de insumos 

utilizados durante o processo produtivo, sua medição é feita constantemente. 

Pode-se dizer que o sistema é baseado nos resultados mensuráveis e 
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identificáveis que estão ligados aos resultados (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 

2014).  

     Para Corrêa (2016), a produtividade é definida de forma que possui insumos 

(entrada de recursos) e os produtos (saída de bens transformados), e pode-se 

dizer que os custos de produção haverá variações caso o custo de insumos mudar, 

isso afeta o valor financeiro de qualquer produção, por isso, a intenção é sempre 

permanecer os custos estáveis de entrada e saída dos insumos.  

     Ainda, esse fator busca minimizar o custo dos recursos de materiais e mão de 

obra no ato da produção, contendo o intuito de beneficiar a empresa fazendo com 

que fabrique mais e em menos tempo, em troca de compensar seus funcionários 

com possíveis aumentos salariais e outros meios de benefícios que os deixem 

satisfeitos com a seu padrão de vida pessoal e operacional (TECNOLOGIA, 2019). 

     e)  Gerenciamento de ativos, de acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2014), 

corresponde à parte de investimentos de capital, nos quais também devem ser 

considerados os capitais referentes ao de giro em estoque, equipamentos ou 

instalações. A maior parte da medição do gerenciamento concentra-se no estoque, 

sendo essa a mais comum.  

     Para que seja possível obter um melhor controle financeiro, os recursos 

patrimoniais devem ser analisados e calculados juntos com todos os gastos de 

manutenções da empresa, podendo estar incluso também a produção de produtos 

e serviços realizados conforme haja necessidade, como por exemplo: a instalação 

de máquinas (POZO, 2016).  

     Com relação à parte do índice de retorno financeiro, os estoques são 

considerados ativos circulantes e possuem uma certa responsabilidade sobre isso, 

pois são dos produtos estocados que ao ser vendidos, geram lucro para a 

empresa. Para saber a porcentagem de lucro ganha de cada produto vendido, o 

cálculo do ROI (Return On Investment) é realizado da seguinte forma: divide-se o 

lucro anual menos os impostos pagos pela empresa, resultando nos ativos totais 

(GRANT, 2014). 

     Assim, podemos notar que o nível de serviço, sendo aplicado numa empresa 

ou numa cadeia de suprimentos, envolverá o comprometimento de seus gestores 

para enfrentar os desafios ao nível de serviço inerentes, desde o necessário 

gerenciamento de estoque à adoção de indicadores de desempenho para que, de 
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fato, seja alcançada e mantida vantagens competitivas tão almejada pelas 

empresas que fazem parte de uma cadeia de suprimentos.  
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3. METODOLOGIA  

  

Este capítulo tem o propósito de apresentar o percurso metodológico utilizado 

durante o desenvolvimento deste trabalho monográfico por sua pesquisadora, 

tendo objetivo de realizar uma análise comparativa entre centros automotivos em 

Fortaleza- CE.  

De acordo com Prodanov (2013), a metodologia compreende, estuda e avalia 

métodos, procedimentos e técnicas que podem ser utilizados ao longo de uma 

investigação cientifica com o poder de construção do conhecimento, validação e 

utilização de seus achados.   

Assim, informações no tocante ao ambiente, a natureza e a tipologia da 

pesquisa, bem como instrumento e coleta de dados serão neste capítulo 

apresentados.  

  

3.1 AMBIENTE DA PESQUISA  

  

Este estudo foi realizado na cidade de Fortaleza- CE, em dois Centros 

Automotivos. A intenção se deve ao fato de que ambas empresas são referências 

no mercado cearense e a escolha de realizar a pesquisa nestas duas empresas é 

devido ao fato de proporcionarem uma disponibilidade para que o questionário de 

pesquisa pudesse ser aplicado com os seus clientes que frequentarem as lojas no 

primeiro semestre do ano de 2020, como também realizar a aplicação com os 

gestores que atualmente se responsabilizam pelo trabalho logístico delas. 

No Brasil, há diversos Centros Automotivos que competem entre si, de acordo 

com a localidade da região/estado para ter o maior número possíveis de clientes 

fidelizados com o intuito de realizar mais vendas e serviços em comparação aos 

concorrentes. As duas empresas escolhidas estão localizadas em Fortaleza- CE e 

podem ser consideradas as duas maiores do estado, que possuem alto níveis de 

venda e várias lojas espalhadas pela capital.  

  

3.2 NATUREZA DA PESQUISA  

 

A natureza da pesquisa é coerente à natureza qualitativa. Esta pesquisa 

qualitativa foi voltada para a análise entre dados reais, advindos de clientes e 
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gestores logísticos com o que possa ter sido praticado pelas empresas 

pesquisadas. Com base nisso, buscou-se compreender assuntos referentes a 

logística, gestão da cadeia de suprimentos, de estoques e também níveis de 

serviço logístico considerando as opiniões de clientes e gestores alcançados por 

meio da aplicação de questionários próprios, elaborado para o devido processo de 

levantamento de dados (PRODANOV, 2013; RICHARDSON, 2015).  

Conforme o exposto, entende-se que por meio da pesquisa de natureza 

qualitativa, foi possível analisar as percepções e os comportamentos dos clientes 

frente aos níveis de serviço logístico das empresas estudas, como também a 

percepção dos gestores, sendo então realizado uma comparação dos dados 

coletados por meio dos questionários que foram aplicados.  

 

3.3  TIPOLOGIA DA PESQUISA  

 

A tipologia da pesquisa teve enfoque maior numa tipologia mista, sendo esta 

pesquisa do tipo exploratório-descritivo, assumido o estudo de casos múltiplos 

como estratégia (LAKATOS; MARCONI, 2017; VERGARA, 2016; RICHARDSON, 

2015).  

A tipologia exploratória condiz com a primeira parte do estudo, já que foi 

necessário buscar estudos referentes a centros automotivos e às temáticas que, 

pela dinâmica de mercado, ainda se tenham muito a versar. 

Ainda quanto a pesquisa exploratória, Vergara (2016) defende que essa 

tipologia possui o enfoque a pesquisas tende a colaborar para a obtenção de novos 

meios de pesquisas e estudos durante as análises nela realizadas. 

Por sua vez, a tipologia descritiva, conforme Lakatos e Marconi (2017), tende 

a caracterizar uma população ou identificar o vínculo entre variáveis, como idade, 

nível de escolaridade, renda mensal, sexo, entre outros. Em complemento, a 

tipologia descritiva assume a responsabilidade pela a análise de informações sobre 

as temáticas estudadas, descrevendo detalhadamente os seus achados.  

Por fim, a qualificação desta pesquisa conforme o estudo de casos múltiplos 

(LAKATOS; MARCONI, 2011) sustenta-se no alcance de dois distintos centros 

automotivos e seus clientes como fontes de informações.   

Esse tipo de estudo de caso tange da importância de levantar dados mais 

detalhados, sob um determinado assunto em amplo aspecto. Porém, foca no 
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delineamento prévio de temáticas abordadas, não havendo o intuito de incorrer em 

generalizações nesta pesquisa qualitativa.   

  

3.4  INSTRUMENTO, COLETA E ANÁLISE DE DADOS   

  

Para o processo de coleta dos dados deste estudo, foram elaborados dois 

questionários, sendo um direcionado para os clientes e outro direcionado aos 

gestores logísticos dos centros automotivos que corresponderam aos casos 

múltiplos. 

     É importante informar que os participantes deste estudo foram alcançados por 

meio dos critérios de acesso e de disponibilidade, tendo questões éticas respeitadas, 

por exemplo: o direito de saber sobre os objetivos do estudo, de participação 

voluntária, podendo desistir em qualquer momento do processo de levantamento de 

dados, e de ter seus nomes preservados. E, em decorrência a isso, as empresas 

pesquisadas serão aqui denominadas: Calhambeque e Tremendão. 

     Os questionários aplicados são de autoria própria da pesquisadora deste trabalho 

de pesquisa e cada questionário possui estruturada condizente a seus públicos 

respondentes e aos objetivos que foram inicialmente assumidos. 

     Os dados obtidos serviram como base para a efetuação de tratamento, 

categorização e análise, tornando-se, após isso, resultados que puderam ser 

apresentados e discutidos. 

     Também cabe reforçar que o estudo o processo de levantamento de dados ocorreu 

no decorrer do primeiro semestre do ano de 2020, com a aplicação de dois 

questionários diferentes, com média de 12 questões em cada, possuindo questões 

abertas e fechadas, as quais foram destinadas, ora exclusivamente a clientes que 

realizaram serviços nas empresas em questão, ora aos gestores logísticos das 

empresas pesquisadas. 
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4 ANÁLISE DA PESQUISA  

  

Pretendendo analisar resultados obtidos com o desenvolvimento do presente 

estudo, foi possível relacionar a visão dos gestores sobre suas empresas e 

atendimento de seus clientes prestado, com a identificação de possíveis falhas e 

pontos de melhorias, de acordo com o comparativo realizado entre as respostas 

dos clientes e gestores.    

Foram 2 (dois) gestores de 2 (dois) centros automotivos pesquisados e um total 

de 60 (sessenta) clientes que contribuíram com o processo de levantamento de 

dados e, consequente, repercussão no alcance dos resultados da pesquisa.  

  

4.1  PERFIL EMPRESARIAL E ANÁLISE DO NÍVEL DE ESTOQUE   

  

A partir da visão de seus gestores dos centros automotivos pesquisados, 

contemplou-se informações como: funcionamento, produtos, formas de 

comercialização, possível adoção de sistemas integralizados a envolver 

gerenciamento de estoques e vendas. Também o grau de concordância desses 

gestores frente a prováveis situações do cotidiano acerca da gestão de estoque, 

custos, entrega, relacionamento com fornecedores e atendimento aos clientes dos 

centros automotivos nos quais trabalham.  

Reforça-se que este estudo tem o propósito de apresentar e discutir os 

resultados obtidos diante das respostas dos gestores destes centros automotivos. 

Portanto, conforme acordado com os gestores, será utilizado “nomes fantasias” 

como “Calhambeque” e “Tremendão” para as empresas em estudo.  

Neste primeiro bloco, o quadro 2 a seguir mostra o contexto geral das 

empresas, de acordo com o que foi perguntado aos gestores. Inicialmente, tendo 

foco nos anos de mercado, campo de atuação e quantidade de lojas.   

  
          Quadro 2: Contextualização Geral  

Pesquisadas  Anos de mercado  Campo de Atuação  Nº de Lojas  

Calhambeque  
Acima de 26 anos  

Fortaleza  3  

Tremendão  Fortaleza e Maracanaú  9  

          Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
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Ao unir as informações das três perguntas iniciais do questionário no quadro 

2, foi possível notar que ambas empresas possuem mais de 26 anos de mercado, 

sendo representantes comerciais oficiais, em Fortaleza, de duas grandes 

fabricantes e vendedoras de pneus.  

É importante ressaltar que no Brasil existem diversas marcas de pneus 

nacionais e internacionais como Pirelli, Bridgestone, Firestone, Continental, 

Goodyear, entre outros. Estes e os demais modelos de pneus são vendidos em 

lojas físicas do segmento automotivo, em grandes supermercados e até mesmo 

em lojas varejistas como Casas Bahia ou Ricardo Eletro. Além disso, conta-se com 

a venda em sites de grandes empresas que, atualmente, contém uma demanda 

baixa devido ao grande fluxo de compra ser presencial.  

Em relação ao campo de atuação das empresas e quantidade de lojas, a 

empresa Tremendão pode ser considerada a maior do estado, por possuir 9 (nove) 

lojas físicas espalhadas pela região de Fortaleza e Maracanaú, além de conter 2 

(duas) franquias em Fortaleza. Todavia, a empresa Calhambeque possui um 

tamanho menor, com 3 (três) lojas em Fortaleza e sem nenhuma franquia.  

Ao comparar a quantidade de lojas de cada empresa pesquisada, ambas são 

bastante conhecidas no mercado automotivo local e correlacionadas como 

concorrentes diretas uma da outra. Foi sinalizado, por meio das opiniões de seus 

gestores consultados, que nelas há respeito, dedicação e foco em fidelizar o maior 

número de clientes possíveis.  

Em complemento as informações quanto ao contexto geral, foi perguntado aos 

gestores representantes dos centros automotivos pesquisados sobre as formas de 

comercialização por esses adotados.  

  
                     Gráfico 1: Meios de Comercialização  

 
  Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
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Observa-se no gráfico 1 que ambos centros automotivos vem investindo em 

sortimento de seus canais de comercialização, sendo o “varejo” e o “WhatsApp 

comercial” canais comuns a eles. Todavia, a empresa Tremendão se diferencia da 

empresa Calhambeque por investir em mais dois canais de comercialização: 

“atacado” e “representante de vendas”, os quais assumem a responsabilidade de 

promover a comercialização de seus produtos e serviços em praças de outras 

cidades. Assim, torna-se possível o destaque da empresa Tremendão ao investir 

em mais meios de comercialização, numa tentativa de obter mais clientes, neste 

mercado automotivo.   

Em complemento, outro ponto em comum das empresas e que chama atenção 

é que ambas possuem sites próprios, os quais contêm abas com informações a 

respeito de “quem somos”, “serviços”, “produtos”, “nossas lojas”, “contato” e outros 

meios de identificação e explicação sobre o início das empresas até os dias atuais. 

Porém, em nenhum dos dois sites é possível realizar a comercialização direta de 

seus produtos e serviços.  

Também houve a preocupação em conhecer se as empresas Calhambeque e 

Tremendão adotavam sistemas integrados entre a comercialização e a gestão de 

estoques. E, em consulta aos seus representantes, foi possível constatar que sim, 

sendo que a empresa Calhambeque investiu no desenvolvimento de um sistema 

integralizado próprio, enquanto a empresa Tremendão o terceirizou.  

Ainda no tocante à comercialização, graças à consulta aos gestores das 

empresas Calhambeque e Tremendão, foi possível evidenciar que os pneus 

(100%) corresponderam ao principal produto comercializado, como ponto em 

comum entre as duas empresas. Em contrapartida, o gestor da empresa 

Tremendão citou que outros produtos também são bastante vendidos: filtros em 

geral, fluídos, lâmpadas, óleos e pastilhas de freios.  

  

 Quadro 3: Principais Produtos  

Pesquisadas  Principais produtos vendidos.   

Calhambeque  Pneus  

Tremendão  Pneus, óleo, filtros, pastilhas de freio, fluídos e lâmpadas  

 Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  



39  

  

Apesar dos pneus corresponderem ao principal produto - em comum - 

comercializado pelas empresas pesquisadas, filtros em geral representaram os 

produtos com maior giro em ambas empresas. Porém, na empresa Tremendão há 

um diferencial de que óleos estão entre os produtos que contêm maior giro, quando 

considerado seu estoque de produtos para a venda.  

 

 Quadro 4: Produtos que Contêm Alto Giro de Estoque  

Pesquisadas  Produtos com maior giro  

Calhambeque  Filtros em geral (óleo, ar, combustível, cabine etc.)  

Tremendão  Óleos e filtros em geral  

 Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

Em complemento a essas informações, os gestores também afirmaram que 

suas empresas trabalham com estoque de segurança, frente ao risco de faltar 

algum item e assim não poderem atender seus clientes.  

E quando perguntado se há produtos que não giram em menos de 1 (um) ano 

em estoque, responderam que sim, revelando que “bomba de óleo” 

(Calhambeque) e  

“amortecedores”, “caixa de direção”, “disco de freio” e alguns “óleos” (Tremendão) 

são itens de complicado giro.  

  

Quadro 5: Produtos de Difícil Giro   

Pesquisadas  Produtos sem giro em menos de 1 ano  

Calhambeque Bomba de óleo  

Tremendão  Amortecedores, caixa de direção, disco de freio e 

alguns óleos.   
Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

Perante o que foi revelado pelos gestores dos centros automotivos pesquisados, 

nota-se que o giro de estoques é um fator preocupante para os gestores e, 

consequentemente, suas empresas. Pois, como defendido por Corrêa (2010), 

quando se têm produtos estocados por muito tempo, isso pode ser caracterizado 

como um ponto negativo para a empresa, pois gera capital de giro 
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indisponibilizado, a impactar nas margens de lucro por gerar custos adicionais 

(e.g.: armazenagem, avariais e segurança).  

Por sua vez, quando perguntado se já há algum produto que não teve uma 

rápida reposição quando acabam no estoque, responderam que “vela de ignição” 

(Calhambeque), pneus e “óleos Castrol” (Tremendão) já chegaram a acabar e 

careceram de reposição tempestiva que não ocorreu.  

Mediante afirmativa acima, é importante ressaltar que: empresas que enfrente 

dificuldades como essas, podem passar a trabalhar com a adoção de um estoque 

de segurança, baseado no nível de incerteza das demandas, principalmente dos 

itens que possuem mais saídas. E, dessa forma, seja possível evitar situações sem 

reposição rápida de itens demandados ou ameaças de prejuízo a essas empresas 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014; CORRÊA, 2010).  

No próximo bloco de resultados, serão apresentadas e discutidas informações 

referentes ao cotidiano dos centros automotivos pesquisados, a considerar 

possíveis acontecimentos e suas consequências. Diante disso, foram 

estabelecidas algumas situações que os gestores teriam que externar seu grau de 

concordância em relação a cada uma delas, a partir da seguinte escala de 

concordância: Concordo Totalmente (CT), Concordo (C), Concordo Parcialmente 

(CP), Discordo (D), Discordo Parcialmente (DP) e  Discordo Totalmente (DT).   

  

   Quadro 6: Resultados em Concordância das Empresas  

Perguntas   CT  C  CP  D  DP  DT  

Já perdi clientes por não ter produtos disponíveis     C/T              

Aqui trabalhamos com alto nível de estoque        C/T           

Mantemos um relacionamento estreito com nossos fornecedores           C/T        
O prazo de entrega é um dos fatores mais preocupantes para se 

fechar negócio     
C/T  

            
   Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     De acordo com os dados expostos no quadro 6, os gestores concordaram que 

já perderam clientes por não ter produtos disponíveis no momento que esses foram 

demandados. Nesse sentido, é possível afirmar que os gestores pesquisados 

estão cientes de que as falhas na reposição de produtos têm consequências para 

o devido atendimento e satisfação dos clientes, inclusive se refletindo em prováveis 

perdas de clientes.  
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     Segundo Bowersox; Closs e Cooper (2014), o serviço logístico desempenha o 

papel de realizar medidas básicas de controle e disponibilidade no estoque e de 

proporcionar a confiabilidade do serviço. Isso quer dizer que todas as empresas 

necessitam prestar serviços básicos ao cliente para ter credibilidade com ele.       

     Cabe ressaltar que um ponto do diferencial competitivo, para essas empresas, 

seria obter um estoque de segurança contendo os produtos que possuem mais 

giro, com base em uma análise de incertezas da demanda e demanda real, para 

que tenham produtos de fácil entrega aos clientes e, assim. Seja possível aumentar 

o nível de serviço dentro de imperativos como prazos e confiabilidade (SILVA; 

MACHADO; JOHN, 2018; CORRÊA, 2010).  

     A segunda afirmação de maior concordância correspondeu ao prazo de entrega 

ser um preocupante fator para se fechar negócio. Concordância que constrange 

às empresas Calhambeque e Tremendão a buscarem sempre entregar os veículos 

em serviço dentro do prazo que foi acordado com os clientes.  

     Pois elas devem saber que a opinião do cliente em relação ao serviço e o tempo 

é crucial para manter um bom padrão de qualidade empresarial e também uma 

boa relação entre empresa/cliente, pois ao satisfazê-los, a tendência de ter uma 

fidelização é maior de quando há algum atrito com o cliente (LUDOVICO; MELO; 

PENOF, 2013; RAZZOLINI, 2011; CORRÊA, 2010).  

     Com base nisso, também se ressalta que os elementos de pré-transação e de 

pós-transação devem ser relacionados a obtenção de um otimizado nível de 

serviço, comprometimento com o atendimento e a satisfação dos clientes, bem 

como com a comprovação da qualidade dos serviços a eles prestados 

(LOGISTICA APLICADA, 2012). 

     Ainda referente ao quadro de concordância (quadro 6), os gestores optaram por 

responder “concordo parcialmente” com a afirmação “aqui trabalhamos com alto 

nível de estoque”, sinalizando que possuem estoque de peças essenciais que 

geralmente possam ter uma grande saída. Logo, que precisam de uma rápida 

reposição para evitar consequências negativas, como a de não atendimento a seus 

clientes.  

     Os gestores discordaram ao afirmar que é mantido um relacionamento estreito 

com os fornecedores das empresas Calhambeque e Tremendão. Afirmação que 

pode ser considerada como um ponto negativo para as empresas, pois de acordo 

com Grant (2014) e Corrêa (2010), é de suma importância haver um planejamento 
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nas atividades de compra e ressuprimento. Para isso é necessário ter coordenação 

e auxílio de parceiros, como fornecedores para que a gestão de oferta e demanda 

haja comprometida com a gestão.  

     A última afirmação de maior concordância dos gestores diz respeito ao prazo 

de entrega ser um dos fatores mais preocupantes para se fechar negócio. Esta 

concordância faz com que as empresas busquem cumprir os prazos de entregas 

dos veículos de acordo com a hora negociada no ato do atendimento, contendo o 

intuito de também entregar o mais rápido possível e ainda ser um serviço de ótima 

qualidade. Pois, conforme a afirmação de Ludovico, Melo e Penof (2013), o 

produto agrega valor maior a cada entrega realizada ao consumidor final, de 

acordo com o prazo e a qualidade propostos.  

  

   Quadro 7: Oposições das Empresas  

Perguntas   CT  C  CP  D  DP  DT  
Utilizamos do nosso poder de barganha com os nossos 

fornecedores     
C  T     

      

Os custos são elevados em organizações que trabalham neste 

segmento     
   T  C  

      

Atualmente é impossível trabalhar Just In Time nesta empresa     T  C           
O produto em estoque é decisivo para o atendimento dos nossos 

clientes.     
T  C     

      
   Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

Conforme os dados expostos no quadro 7, o gestor da empresa Calhambeque 

afirmou concordar que sua empresa utiliza do poder de barganha com os 

fornecedores enquanto a empresa Tremendão apenas concordou parcialmente. 

Sendo assim, é possível afirmar que ambos sabem que é de fato importante utilizar 

de um poder barganha, ainda que frente a condições limitantes.  

A segunda oposição nas respostas dos gestores está relacionada aos custos 

empresariais, sendo então concordado parcialmente pela empresa Tremendão de 

que são elevados os custos para quem trabalha neste segmento. E o gestor da 

empresa Calhambeque discordou com esta afirmação. Aparentemente, devido as 

respostas serem próximas e relevantes, é possível dizer que os custos apesar de 

poder não ser tão altos nesse segmento, podem ser controlados (NOGUEIRA, 

2012).   

Com relação a ser impossível trabalhar o Just In Time nas duas empresas, 

houve concordância dos dois gestores, sendo que a empresa Calhambeque 
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concordou parcialmente, levando a entender que pode ser considerável esta forma 

de trabalho.  

E a empresa Tremendão apenas concordou com essa impossibilidade.  

Por fim, sobre o produto em estoque ser decisivo para o atendimento dos 

clientes, também houve concordância pelos gestores, porém, da mesma forma que 

a opção anterior, a empresa Calhambeque concordou parcialmente com este fato, 

e a empresa Tremendão apenas concordou.    

Visando obter uma ampla visão acerca dos casos em estudos, em 

complemento aos resultados referentes ao que foi externado pelos gestores dos 

centros automotivos em estudo, empreendeu-se no levantamento de informações 

a considerar seus clientes, perfil socioeconômico e comportamento deles frente 

aos serviços automotivos, fatores de satisfação relevantes no momento de 

negociação e decisão de compra, bem como experiências e reações.  

  

4.2  PERFIL SOCIOECONÔMICO E ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS 

CLIENTES   

  

      O conjunto de resultados referentes aos clientes dos centros automotivos em 

estudo está subdivido em duas partes, havendo na primeira a identificação do perfil 

socioeconômico dos clientes alcançados e, na segunda: análise da percepção dos 

clientes sobre o nível de serviço logístico das empresas Calhambeque e 

Tremendão, empresas onde eles realizavam serviços automotivos.  

    Ressalta-se que os clientes participantes da pesquisa foram alcançados por 

meio do critério de acessibilidade, respondendo ao questionário presencialmente 

nos dois centros automotivos (Calhambeque e Tremendão), constituindo-se uma 

amostra não probabilística, mas com um proeminente poder informacional que 

contribuiu para a base de dados, que consubstanciou a análise sobre os fatores 

para sua satisfação quando em contato com produtos oferecidos por esses centros 

automotivos.   
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                              Gráfico 2: Gênero dos Clientes Pesquisados  

 
                              Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Ainda que sem assumir intenções discriminatórias ou sexistas, pôde-se 

constatar que, conforme o gráfico 2, a maioria dos clientes pesquisados 

correspondeu ao gênero masculino (75%), em contraste a minoria do gênero 

feminino (25%). Apesar de popularmente o segmento pesquisado ser povoado por 

homens, constata-se que as mulheres também vêm dele participar, seja por uma 

questão de afinidade, seja por necessidade, pois dirigem, possuem veículos, vem 

conquistando autonomia e espaços antes atribuídos ao universo masculino. Ciente 

disso, centros automotivos e outros empreendimentos atuantes no segmento 

automobilístico devem investir na necessária configuração em termos de 

receptividade, comunicação e atendimento a esse público que demanda por 

atenção.  

     As informações referentes ao perfil socioeconômico dos clientes pesquisados 

contemplaram, para além do levantamento de gênero, informações a respeito das 

faixas etárias, escolaridades, renda e se possuem veículos próprios. E quando 

levantas informações acerca das idades desses participantes da pesquisa, optou-

se por agrupar as idades informadas em categorias, como pode ser observado no 

gráfico abaixo:  

  

 

 

 

  

15 ;  25 % 

45 ;  75 % 

Feminino 

Masculino 
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                   Gráfico 3: Faixa Etária dos Clientes Pesquisados 

 
                    Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

  

     Os clientes pesquisados apresentaram variadas faixas etárias, predominando 

aqueles com idades correspondentes a 21 a 30 anos (45%), seguidos por 31 a 40 

anos (25%), 41 a 50 anos (18%) e com 51 anos ou mais (10%). A faixa etária 

referente a um público mais jovem obteve menor representatividade, 

correspondendo a apenas 1 (um) cliente pesquisado (2%). Fato que sinaliza que 

o perfil dos clientes demandantes pelos produtos e serviços dos centros 

automobilísticos, na cidade de Fortaleza, não se limitam a uma única faixa etária, 

mas sim engloba desde os mais jovens, que estão iniciando sua conduta como 

motorista (a partir dos 18 anos), àqueles com 51 anos ou mais.  

     Outra informação levantada quando em contato com os clientes dos centros 

automotivos participantes desta pesquisa correspondeu à escolaridade desses 

clientes. Notoriamente, a maioria dos pesquisados afirmaram possuir ensino 

superior (83%), sendo incompleto ou cursando (38%), ou completo (33%), ou com 

pós-graduação incompleta ou cursando (7%) ou concluída (5%).  
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                     Gráfico 4: Escolaridade dos Clientes  

 

                  Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Não houve clientes que anunciaram ter ensino fundamental. A categoria de 

menor escolaridade respondida consistiu na de ensino médio completo (17%). 

Ressalta-se que este resultado, de maneira individual e comparada entre os 2 

centros automotivos em estudo, teve delineamento similar, tendo os seus clientes 

escolaridade equivalente a categoria ensino superior - ainda que incompleto ou 

cursando - como predominante.  

     Exercendo o comprometimento em melhor conhecer os clientes dos centros 

automotivos pesquisados, também foram abordadas questões quanto a renda e 

se eles possuíam veículo próprio. Os resultados desse questionamento estão 

sintetizados nos Gráficos 5 e 6, a seguir registrados.  

 

                       Gráfico 5: Faixa de Renda  

 
                       Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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     A manutenção de um veículo representa um custo que seus proprietários 

precisam se preocupar, pois muitas vezes comprometerá considerável percentual 

de suas rendas mensais. Assim, em resposta ao questionamento direcionado aos 

clientes participantes desta pesquisa acerca das faixas de renda mensal que os 

representavam, constatou-se que a faixa de renda correspondente a R$ 1.046,00 

a R$ 3.000,00 contemplou 41% dos pesquisados, predominando. Acima dessa 

faixa de renda ficaram: de R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00; e mais que R$ 5.000,00, 

equivalendo a 35% e 17%. A menor faixa de renda – até R$ 1.045,00 – também 

correspondeu a faixa de menor predominância, sendo escolhida por 4 (7%) de 

todos os clientes respondentes.  

      Pode-se perceber que os clientes dos centros automotivos em estudo 

possuem, em sua maioria, elevada faixa de renda (52% com renda mensal 

superior a R$ 3.001,00) e, consequente, elevado poder de compra a ser exercido. 

Informação que pode ser correlacionada com o fato deles possuírem carros 

próprios.  

  

                                 Gráfico 6: Carro Próprio  

 

                                 Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Quando perguntado se esses clientes possuíam carros próprios, apenas 5% 

afirmaram que não, em contraste a notória maioria que afirmou ter carros próprios 

(95%), a utilizar considerável percentual de suas rendas seja para custear a 

quitação de seus carros, seja para custear a necessária manutenção deles.     
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     Manutenção que deve ocorrer periodicamente. No tocante a periodicidade da 

manutenção de seus carros, os clientes pesquisados informaram que buscam 

realizá-las sempre que preciso, apesar de haver aqueles que mensalmente 

utilizam de serviços automotivos (20%).  

  
                    Gráfico 7: Frequência de Utilização de Serviços Automotivos   

 
                    Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Chamou a atenção que a periodicidade revelada pelos clientes alcançados pela 

pesquisa que mais predominou para a utilização dos serviços de manutenção 

consistiu em trimestralmente (33%) e semestralmente (32%). Também houve 

aqueles que revelaram utilizar desses serviços automotivos para a manutenção de 

seus veículos, pelo menos, uma vez ao ano (15%), sendo os centros automotivos 

as empresas de preferência para realização deste tipo de serviço.  

                   Gráfico 8: Locais de Preferência para a Realização de Serviços Automotivos  

 
                     Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
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    Também oficinas de médio porte e oficinas de bairro foram alterativas de 

empresas prestadoras de serviços automotivo para manutenção dos veículos 

mencionadas por 4 (7%) e 2 (3%) clientes pesquisados, respectivamente. E 

centros automotivos, oficina de médio porte e de bairro foram as opções de 

preferência e utilização reveladas pelos pesquisados, não havendo ninguém que 

afirmasse preferir ou utilizar das concessionárias para a realização desses 

serviços, principalmente por conta da alta competitividade deparada no mercado 

de serviços automotivos.     

     Mas quais seriam os fatores que os clientes consideram ao negociar e tomar a 

decisão por contratar uma oficina ou um centro automotivo prestador de serviço, 

no segmento em estudo?  

     Em resposta a esse questionamento, os clientes pesquisados afirmaram que a 

o atendimento (70%), a qualidade dos serviços prestados e dos produtos 

fornecidos (68,33%) e a confiança (63,33%) representam os três principais fatores 

que levam em consideração antes de contratarem um serviço ou comprarem um 

produto automotivo.  

     Ainda, diante de suas respostas, vale ressaltar que os clientes poderiam marcar 

mais de uma opção, caso achassem necessário, durante a escolha dos itens pelos 

quais tem como fatores para decisão de contratação e os serviços demandados.    

  

                                Tabela 1: Fatores para Decisão de Contratação 

Fatores  Freq.  %  

Atendimento  42  70  

Qualidade  41  68,33  

Confiança  38  63,33  

Preço  26  43,33  

Condições de Pagamento  25  41,67  

Indicação  23  38,33  

Relacionamento  22  36,67  

Comodidade  17  28,33  

Tempo de Espera  15  25  

Variedade de Produtos  9  15  

Novidades  5  8,33  
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Outros   2  3,33  

Total  60  100  
                                Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

  

     Somados a esses fatores, oferecer um preço competitivo (43,33%), variadas 

condições de pagamento (41,67%), ter sido um empreendimento indicado por 

amigos e familiares (38,33%), que também se mobiliza para desenvolver 

relacionamento com os clientes (36,67%), bem como proporcionar comodidade 

(28,33%), num atendimento sob um tempo tolerável de espera (25%) 

corresponderam a fatores decisivos para os clientes alcançados pela pesquisa.       

     Ainda, os clientes qualificaram como fatores positivos quando os centros 

automotivos por eles consultados trabalham com variedade de produtos (15%), 

oferecem novidades em seus serviços e produtos (8,33%) e se esforçam para 

oferecer outros diferenciais.   

     Resultados que são coerentes ao que é defendido por autores como Bowersox, 

Closs e Cooper (2014), Ludovico, Melo, Penof (2013) e Corrêa (2010), quando 

atribuem a maior importância e valor aos clientes, seja de uma empresa, seja de 

um que de uma cadeia de suprimentos. Ciente disso, os clientes precisam 

experienciar de fatores como qualidade, confiança, para que esses fatores 

impactem positivamente suas percepções no momento de avaliação das 

empresas, inclusive sobre suas atividades logísticas e, consequentemente, na sua 

satisfação.       

   Também, os resultados referentes aos fatores reforçam que o mercado de 

empresas que prestam serviços automotivos vem a ser competitivo e com clientela 

bastante exigente, levando em consideração diferentes fatores que versa desde a 

qualidade, entrega e custos à flexibilidade como prioridades competitivas.  

     Os serviços mais demandados pelos clientes que participaram desta pesquisa 

corresponderam: troca de óleo (71,67%), alinhamento (70%), balanceamento 

(68,33%) e revisão geral (55%). Ressalta-se que ao responder o questionamento 

sobre os serviços que mais demandavam, era possível responder de maneira 

combinada, a revelar mais do que um serviço demandado pelos respondentes.   
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                                 Tabela 2: Serviços Demandados  

Serviços  Freq.  %  

Troca de óleo   43  71,67  

Alinhamento  42  70  

Balanceamento  41  68,33  

Revisão em Geral  33  55  

Troca de lâmpadas  22  36,67  

Injeção Eletrônica  18  30  

Troca e/ou compra de pneus  16  26,67  

Suspensão   13  21,67  

Serviço de ar condicionado  13  21,67  

Arrefecimento  8  13,33  

Reparo no Motor  8  13,33  

Outros   2  3,33  

Total  60  100  
                                Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Troca de lâmpadas (36,67%), injeção eletrônica (30%), troca e/ou compra de 

pneus (26,67%), suspensão (21,67%) e serviço de ar condicionado (21,67%) 

corresponderam a serviços também por eles bastante utilizados. Por sua vez, 

arrefecimento, reparo no motor e “outros” corresponderam a categorias de serviços 

menos demandados por esses clientes.  

     Nota-se que para a devida realização desses serviços, os centros automotivos 

Calhambeque e Tremendão se valeram de estoques de componentes e de seu 

relacionamento com fornecedores para que fosse possível atender e satisfazer o 

que foi demandado pelos clientes pesquisados.  

     Fato que sinaliza a necessidade desses centros automotivos gerenciarem de 

maneira crítica os seus níveis e tipos de estoques, comprometendo-se com o 

planejamento e o controle dos estoques como ações críticas para conseguirem 

atender devidamente às demandas de seus clientes, como defendido por 

Bowesox, Closs, Cooper (2014), Corrêa (2010), Pozo (2010) e Campos, (2009).  

     Ao comparar as respostas dos gestores com as dos clientes, nota-se que com 

relação a produtos e serviços, os gestores afirmam que troca e/ou compra de 

pneus seriam o serviço/produto de maior predominância (ver quadro 3). Porém 

apenas 16 (26,67%) clientes optaram por responder que essa opção como a de 
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maior destaque. Primeiramente, poderia ser considerado uma contradição entre 

as afirmativas dos gestores, se confrontada com as dos clientes. Todavia, não 

devemos esquecer que, apesar dos centros automotivos Calhambeque e 

Tremendão terem a venda e troca pneus como um dos seus principais serviços, 

assumem a flexibilidade ao proporem um conjunto diversificado de produtos e 

serviços em seus portfólios.        

     Ciente dos serviços mais demandados e de que o tempo vem a representar um 

fator crítico para a satisfação dos clientes pesquisados, abordou-se qual foi o 

tempo máximo que eles tiveram que esperar para a conclusão de algum serviço 

em seus veículos.   

 

                      Gráfico 9: Tempo Máximo de Espera  

 
                      Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Os prazos mais comuns que os clientes pesquisados revelaram ter tido que 

esperar corresponderam às categorias “de 2 a 3 horas” e “de 4 a 5 horas”, ambas 

equivalendo 35% do total das respostas.  

     Cabe ressaltar que apesar de amplamente ser idealizado um breve prazo de 

espera, esse é definido de acordo com o tipo de serviço, complexidade de 

problema diagnosticado e condições para sua resolução, não sendo, muitas vezes, 

possível realizar um dado serviço de maneira breve ou em menos de 1 hora.     

Assim, ainda que o tempo máximo de espera que alguns clientes participantes 

desta pesquisa revelaram ter sido de até 1 hora (17%), houve aqueles (18%) que 

tiveram que esperar praticamente o dia todo, sendo este o prazo máximo relatado 

pelos participantes da pesquisa.  
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     Revelação que, mais uma vez, reforça que os centros automotivos 

Calhambeque e Tremendão, por meio de seus gestores, precisam se preocupar 

com a gestão de seus estoques (BOWESOX; CLOSS; COOPER, 2014; CORRÊA, 

2010; POZO, 2010; CAMPOS, 2009), até mesmo para ter um diferencial 

competitivo que possibilite o atendimento de maneira rápida dos clientes em suas 

variadas demandas por produtos e serviços automotivos, impactando 

positivamente nos níveis de serviços e também de satisfação dos clientes por eles 

exercidos.  

     Em resposta e esse questionamento, ainda que considerando a concordância 

dos gestores de que “o prazo de entrega é um dos fatores mais preocupantes para 

se fechar negócio” e que seus centros automotivos tendem a entregar os veículos 

em serviço dentro do prazo determinado (ver quadro 6), observa-se que os 

clientes, de fato, gostariam de esperar menos do que o prazo de “2 a 3 horas” ou 

de “4 a 5 horas” para a conclusão dos serviços. Ou seja, o prazo alto pode gerar 

uma perca de clientes para os centros Calhambeque e Tremendão.   

     Um possível exemplo que pode implicar num acréscimo no prazo de espera 

para conclusão de um serviço automotivo é o fato de que um determinado 

componente pode estar faltando no local de prestação de serviço e precise ser 

solicitado a outra loja franqueada ou a um fornecedor da cadeia de suprimentos. 

Diante dessa possibilidade, questionou-se qual seria a reação dos clientes 

pesquisados e o que eles revelaram está sintetizado no gráfico abaixo (Gráfico 

10).  

  

                Gráfico 10: Tomada de Decisão Mediante as Situações   

 
                Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
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     A reação mais respondida correspondeu a “esperar o tempo que for necessário”, 

sendo a alternativa respondida por 21 (35%) dos clientes pesquisados. Contudo, 

em seguida houve aqueles que optaram pela categoria “outros” (32%), afirmando 

não saber ao certo como reagiria e que suas reações dependeriam do tempo que 

fosse revelado que eles deveriam esperar.  

     Muitos clientes diriam que “voltaria quando a peça chegasse” (17%), alguns 

buscariam outro local para a realização dos serviços demandados (11%). E uma 

pequena parcela (3%) afirmou que seriam capazes de “desistir de trocar a peça” 

por causa do tempo de demora. Ou seja, o prazo, com base nas respostas, vem a 

ser um fator crítico a ser ponderado pelos clientes, centros automotivos e demais 

empresas participantes do segmento estudado. Podendo essas obter vantagens 

competitivas se conseguirem trabalhar oferecendo um prazo cada vez mais veloz 

durante o desenvolvimento e a conclusão de seus serviços automotivos prestados.        

     Fato que atribui notória importância para a logística e a contribuições que essa 

pode oferecer para que os centros automotivos consigam atender aos seus 

clientes, de forma a satisfazer suas expectativas quanto o atendimento rápido e 

eficaz. Uma vez que o principal objetivo da logística consiste em realizar entregas, 

ele deve ser reconhecido como agregadora de valor pelos centros automotivos, 

fornecedores e clientes (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014; LUDOVICO; 

MELO; PENOF, 2013; CORRÊA, 2010; CAMPOS, 2009).  

     Mais do que possíveis reações, também foram levantadas algumas 

experiências anteriores dos clientes frente à prestação de serviços automotivos, 

admitindo mais do que uma alternativa de resposta diante da confrontação entre 

fatores e reações. Ressalva-se ainda que na tabela a seguir foi possível que os 

clientes pudessem marcar mais de uma opção como item respondente.   

                                          
                                Tabela 3: Experiências Anteriores  

Fatos  Freq.  %  
Deixou de comprar ou realizar o 

serviço devido não ter o produto  23  38,33  

Deixou de comprar ou realizar o 

serviço devido o tempo de espera 

ser alto  
21  35  

Deixou de comprar ou realizar o 

serviço devido o atendimento  20  33,33  
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Deixou de comprar ou realizar o 

serviço devido não sentir confiança 

no mecânico/vendedor  
20  33,33  

Outros   11  18,33  

Total  60  100  

                           Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  

  

     Relembrado de experiências anteriores, os clientes pesquisados afirmaram que 

deixaram de comprar ou realizar um serviço devido ao fato do centro automotivo 

ou oficina não ter o produto a pronto atendimento (38,33%), ou por causa do tempo 

de espera anunciado ter sido alto (35%), ou por não sentir confiança no mecânico 

e vendedor (33,33%), encarando que não foram bem atendido (33,33%), 

consecutivamente decidiram não continuar negociação.   

     Os resultados advindos dos clientes levam a constatação do quão complexo e 

desafiador é a sobrevivência e a competitividade inerentes aos centros 

automotivos em estudo e do segmento que esses atuam, tendo que, muitas vezes, 

de ser reinventar como uma “fênix” (SILVA; MACHADO; JOHN, 2018), a partir da 

necessidade de alcançar um público variado e exigente, com a finalidade de – com 

base numa diversificação de produtos e serviços, preços, prazos e tantas outras 

condições praticadas, bem como na diversificação de meios de comercialização - 

conquistá-los e mantê-los como seus clientes.        
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste capítulo serão apontadas as considerações finais do estudo realizado, 

que consistiu na análise comparativa do nível de serviço entre dois centros 

automotivos, como longamente discutido no decorrer do trabalho.    

O estudo aqui apresentado foi realizado a partir da visão dos gestores sobre os 

centros automotivos em que trabalham, somada às perspectivas dos clientes com 

relação aos serviços nesses realizados. O presente estudo, dessa maneira, teve 

como principal motivação compreender a relação entre o nível de serviço logístico 

prestado pelos centros automotivos na cidade de Fortaleza/CE e a satisfação dos 

clientes frente a tais serviços.   

Os centros automotivos tomados para investigação são considerados de médio 

porte e foram escolhidos mediante critérios de acessibilidade. A partir deles, foi 

possível alcançar 2 (dois) gestores e 60 (sessenta) de clientes – todos eles 

conscientes e voluntários – que nortearam a análise realizada para atingir os fins 

propostos do estudo, de forma que seus resultados possam vir a funcionar como 

uma nova fonte de pesquisa para futuros trabalhos do mesmo tema – o que, no 

limite, constitui-se como função imprescindível de todo trabalho científico.   

Em atenção aos objetivos específicos assumidos, foi possível realizar o 

levantamento do perfil de clientes dos centros automotivos em estudo. De acordo 

com os dados levantados, foi possível constatar que pessoas do sexo masculino, 

com idade entre 21 a 30 anos, frequentam mais os centros automotivos para 

realizar serviços, dentre os quais os principais são referentes a questões de 

necessidades a manutenções constantes, estética, ou até mesmo por outros 

motivos. Ademais, evidencia-se que a periodicidade dos serviços realizados 

costuma ser, via de regra, por volta de três meses.  

Vale ressaltar ainda que, embora no imaginário social, oficinas e centros 

automotivos sejam considerados como ambientes povoados quase que 

exclusivamente por homens, há uma porcentagem de pessoas do sexo feminino 

que os frequentam regularmente. Podemos atribuir esse crescimento ao fato de as 

mulheres estarem conquistando autonomia e espaços antes atribuídos ao universo 

masculino. E cientes disso, os centros automotivos buscam se adequar à nova 

realidade que vem se delineando, através do investimento no atendimento ao 
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público feminino, buscando atraí-las para esse segmento, com vistas a alavancar 

novos públicos.   

A partir do segundo objetivo, foi possível começar a pensar a análise dos 

processos utilizados para evidenciação do nível de serviço logístico e, baseando-

se nas afirmativas obtidas no questionário aplicado com os gestores que trabalham 

nos centros automotivos estudados, identificou-se que, entre outros fatores, esses 

centros possuem alto nível de estoque para peças e pneus, já que estes produtos 

possuem maior rotatividade. Contudo, ainda assim pode haver falhas que se 

revertem em faltas de peças ou pneus, atrasos, custos desnecessários e impacto 

negativo no nível de serviço prestado.   

Também é importante destacar que os centros automotivos em estudo 

possuem meios de sistema de informação interligados entre a comercialização e o 

controle de estoque. Porém, um centro investiu na compra de um sistema próprio 

e o outro terceirizou.  

Por fim, o último objetivo da pesquisa seria levantar a opinião dos clientes 

acerca dos fatores para sua satisfação frente aos produtos/serviços oferecidos 

pelos centros automotivos pesquisados. Diante disso, foi constatado que os 

clientes que frequentam os centros automotivos tendem a ser fidelizados, 

buscando sempre retornar aos mesmos locais para realizar os serviços e apontam 

como requisitos principais para essa fidelização: o atendimento, a qualidade e a 

confiança.  

Ainda sobre a percepção dos clientes, foi evidenciado que o tempo vem a ser 

outro requisito para a sua fidelização. Quanto a isso, a média de espera da 

realização de serviços, normalmente, varia entre duas a três horas, chegando até 

o período entre quatro e cinco horas – tais variações de tempo foram as respostas 

mais frequentes entre os clientes que participaram do estudo. Isso pode ser 

considerado como tempo alto de espera e que pode ser crucial para o fechamento 

de uma venda. Com base nessa revelação, as empresas do segmento automotivo 

podem obter vantagens competitivas ao oferecerem um prazo cada vez mais veloz 

durante o desenvolvimento e a conclusão de seus serviços ofertados, podendo ser 

a agilidade um fator imprescindível não só para o atendimento dos clientes, mas 

também para a satisfação deles.   

É importante destacar que a aplicação da pesquisa foi realizada no início da 

pandemia do novo Coronavírus em que se encontra não só o estado do Ceará, 
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como também o mundo, e devido a todos estarem de quarentena, contendo horário 

de trabalho reduzido, não foi possível atingir um número maior de respostas para 

a pesquisa, o que impôs desafios acerca da continuidade da pesquisa e alcance 

de seus participantes, principalmente os clientes.   

O enfrentamento dos desafios repercutiu no alcance dos participantes 

idealizados (clientes e gestores de centros automotivos) e, consecutivamente, nos 

resultados do estudo, os quais externam que, praticamente, todos os clientes 

pesquisados costumam realizar serviços frequentemente nos centros automotivos, 

ou seja, são clientes fidelizados. Com relação aos gestores, observa-se que eles 

estão cientes dos potenciais e dificuldades inerentes ao devido atendimento e 

satisfação de seus clientes, por meio da disponibilidade de produtos e peças para 

que sejam exercidos níveis de serviços conforme por eles esperados; e não percas 

de clientes. Fato que aponta que os gestores devem se empenhar na busca por 

meios para reverter esse dilema, bem como superar as dificuldades e aproveitar 

dos potenciais constatados por este estudo.  
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APÊNDICE A  

 

Este instrumento possui a finalidade de coletar dados para a conclusão da monografia de uma 

graduanda em Administração, objetivando analisar o nível de serviços ofertados por empresas do 

segmento automotivo a partir do olhar de seus clientes. Reforça-se que os dados coletados terão 

finalidade apenas acadêmica. Sua participação é preciosa para o sucesso desta pesquisa.  

1. Sexo  

(   ) F              (   ) M  

  

2. Idade  

(   )18 a 20 anos               (   ) 31 a 40 anos              (   ) 51 anos ou 

mais          (   ) 21 a 30 anos              (   ) 41 a 50 anos  

  

3. Escolaridade  

(   ) Ens. Fund. Completo               (   ) Ens. Superior Completo  

(   ) Ens. Médio Completo               (   ) Pós Graduação Incompleta  

              (   ) Ens. Superior Incompleto     (   ) Pós Graduação Completa  

  

4. Faixa de Renda  

(   ) Até R$ 1045,00                                 

(   ) De R$ 1046,00 a R$ 3000,00  

(   ) De R$ 3001,00 a R$ 5000,00  

(   ) Mais que R$ 5001,00  

  

5. Possui veículo próprio?  

(   ) Sim              (   ) Não                

6. Com que frequência você utiliza serviços automotivos?  

(   ) Mensalmente  

(   ) A cada três meses  

(   ) A cada seis meses  

(   ) Uma vez ao ano  

  

7. Onde normalmente você realiza suas manutenções do carro?  

(   ) Oficina de bairro  

(   ) Oficina de médio porte   

(   ) Centros Automotivos  

(   ) Concessionária   

  

8. Quais fatores lhe levam a contratar serviços automotivos no local em que 

foi escolhido na questão anterior?  

Marque mais de uma opção caso ache necessário.   

 (   ) Atendimento  (   ) Indicação   (   ) Relacionamento  

(    ) Condições de   
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(   ) Novidades  (   ) Tempo de Espera 
Pagamento    

   (   ) Confiança  (   ) Preço  (   ) Variedade de Produtos  

 (   ) Comodidade  (   ) Qualidade  (   ) Outros  

   

9. Quais serviços normalmente você mais realiza?  

  

(   ) Alinhamento  (   ) Motor   (   ) Troca de lâmpadas  

(   ) Arrefecimento  (   ) Revisão em Geral  (   ) Troca e/ou compra de pneus  

(   ) Balanceamento   (   ) Suspensão  (   ) Troca de óleo  

(   ) Injeção Eletrônica  ( ) Serviço de Ar 

condicionado  
(   ) Outros  

  

  

10. Qual foi o tempo máximo esperado pela conclusão do serviço em seu carro?  

 (   ) Entre 45 min e 1 hora  (   ) De 4 a 5 horas   

 (   ) De 2 a 3 horas  (   ) O dia todo  

  

11. Quando é necessário realizar troca de peças em seu veículo e você é 

avisado que terá que esperar a peça chegar de outra loja (por meio de 

transferência) ou de algum fornecedor (esperar a peça ser comprada e 

entregue na loja).  

Sua reação tende a ser:  

(   ) Buscar outro local para realizar o serviço  

(   ) Depende do tempo de espera determinado  

(   ) Desiste de trocar a peça  

(   ) Diz que volta quando a peça chegar  

(   ) Espera o tempo que for necessário  

(   ) Outros  

  

12. De acordo com todas as necessidades de idas em alguma oficina, marque 

a opção que possivelmente você já possa ter vivenciado alguma dessas 

situações:  
(   ) Deixou de comprar ou realizar serviço devido o atendimento.  

(   ) Deixou de comprar ou realizar serviço devido não sentir confiança no 

mecânico/vendedor.  

(   ) Deixou de comprar ou realizar serviço devido não ter o produto em loja.  

(   ) Deixou de comprar ou realizar serviço devido o tempo de espera 

alto. (   ) Outros  
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APÊNDICE B  

 

Este instrumento possui a finalidade de coletar dados para a conclusão da monografia de uma 

graduanda em Administração, objetivando analisar o nível de serviços ofertados por empresas do 

segmento automotivo a partir do olhar dos participantes deste mercado. Reforça-se que os dados 

coletados terão finalidade apenas acadêmica. Sua participação é preciosa para o sucesso desta 

pesquisa.  

  

1. Há quanto tempo a organização está funcionando?  

 (  ) De 1 a 5 anos    (   ) De 16 a 20 anos  

(  ) De 6 a 10 anos              (   ) De 21 a 25 anos   

(  ) De 11 a 15 anos            (   ) Acima de 26 anos  

  

2. Qual a quantidade de lojas possui atualmente?  

(   ) Até 2 lojas                           (   ) Até 8 lojas                                                    

(   ) Até 4 lojas                           (   ) Até 10 lojas  

(   ) Até 6 lojas                           (   ) Acima de 10 

lojas    

3. Todas lojas estão em Fortaleza?  

(   ) Sim                                      (   ) Não: _____________________  

  

4. Possui Franquias?  

(   ) Sim                                      (   ) 

Não   

5. Atualmente qual a forma de comercialização adotada pela empresa?  

(   ) Atacado       (   ) Varejo      

(  ) Possuímos representantes de vendas que realizam vendas em outras 

cidade/estados  

(  ) Site       (   ) WhatsApp Comercial     (   ) Outros  

  

6. Possui sistema integralizado entre vendas/estoque?  

(   ) Sim, próprio     (   ) Sim, terceirizado    (   ) Não  

  

7. Quais seus principais produtos vendidos?  

  

  

  

8. Quais produtos têm um giro de estoque maior?  

  

  

  

9. Possui estoque mínimo de segurança para esses produtos?  

(   ) Sim                                      (   ) 

Não   
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10. Há produtos que não giram em menos de 1 ano em estoque?   

(   ) Sim: _______________                       (   ) Não  

  

  

11. Teve algum produto que já chegou a acabar e não teve uma rápida 

reposição?  

(   ) Sim: ________________                         (   ) Não  

  

  

12. Avalie as sentenças abaixo de acordo com o seu grau de concordância, 

onde 5 concordo totalmente, 4 concordo, 3 concordo parcialmente, 2 

discordo, 1 discordo totalmente.   
PERGUNTAS  (DT)  (DP)  (D)  (CP)  (C )  (CT)  

Já perdi clientes por não 

ter produtos disponíveis                    

Aqui trabalhamos com 

alto nível de estoque                    

Mantemos um  
relacionamento estreito  
com nossos 

fornecedores  

                  

Utilizamos do nosso 

poder de barganha com 

os nossos fornecedores  
                  

O prazo de entrega é um 

dos fatores mais 

preocupantes para se 

fechar negócio  

                  

Os custos são elevados 

em organizações que 

trabalham neste 

segmento   

                  

Atualmente é impossível 

trabalhar Just In Time 

nesta empresa  
                  

O produto em estoque é 

decisivo para o 

atendimento dos nossos 

clientes   

                  

   


