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RESUMO 

 

A Gestão por Processos posiciona os processos no centro da organização, modifica a estrutura 

da empresa alinhando os objetivos e compreendendo o negócio como um todo. A busca pela 

organização da empresa por meio da gestão por Processos mostra o interesse pela busca 

contínua de melhoria, avalia as atividades prioritárias e de maior impacto e orienta a empresa 

para o caminho desejado. Permite criar uma compreensão de como as coisas são feitas na 

organização, e, ao mesmo tempo, revela gargalos, estrangulamentos e ineficiências que 

podem ser corrigidas em tempo hábil. Este trabalho teve o intuito de responder ao problema 

proposto sobre a possibilidade de se obter melhor organização e melhoria da assertividade na 

gestão de compras de peças através da organização dos processos internos de trabalho da 

empresa. Como objetivo geral, prioriza comprovar que a aplicação de um modelo de Gestão 

por Processos, devidamente fundamentado, é essencial para que a empresa possa ter controle 

do seu processo de compra de peças, melhorando a assertividade do mesmo, e 

consequentemente, os resultados da empresa estudada. A metodologia utilizada foi estudo de 

caso, com pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa. Os resultados alcançados 

comprovaram que a aplicação da metodologia de Gestão por Processos proporcionou melhora 

significativa na Gestão de compra de peças da empresa estudada. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Processos Organizacionais, Melhoria Contínua, Organização, 

Resultados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda organização, para ser  bem sucedida, precisa fazer uma boa gestão de seus recursos 

(financeiros, pessoais, materiais, informacionais, etc). Esses recursos se inter-relacionam dentro 

da organização e são também interdependentes (conceito de sistemas), o que requer que todas 

as atividades sejam compreendidas e gerenciadas segundo uma visão por processos. Entende-

se por processos um conjunto de atividades que executados em uma sequência pré-determinada 

conduzem o negócio a um resultado esperado. (REVISTA FATOS E DADOS, 2015, acesso 

em 03/04/2017)  

O papel da Gestão por Processos é servir de instrumento de ligação entre tudo o que se 

faz na organização. Visa facilitar a comunicação e a cooperação, servindo de elo entre as 

estratégias e competências organizacionais e as atividades diárias (VALLE; OLIVEIRA, 2015). 

O modelo de negócios no varejo de veículos no Brasil funciona, a grosso modo, por meio 

de rede de “franquias”  chamadas de concessões, originando o nome “Concessionária”.  

Carraro (2002) afirma que o aumento da concorrência no mercado automobilístico é 

visível. A partir de 1995, as mudanças ocorridas no ambiente econômico tornaram necessário 

uma revisão no modelo de negócios em que as concessionárias operavam.  

Os estoques de peças de reposição atendem necessidades de manutenção e reparo de 

veículos, acarretando frequentemente altos custos de capital e forte impacto no nível de serviço 

aos clientes. A gestão adequada de estoques é uma função logística fundamental para o sucesso 

da concessionária, pois os estoques impactam tanto a linha de produção como as finanças da 

empresa. A falta de uma Gestão por Processos na programação de compra de peças e no controle 

de estoque pode ser fatal para o negócio da empresa, por influenciar diretamente na satisfação 

dos clientes, nos seus custos internos e também nas suas receitas (WANKE, 2008). 

A consequência da falta de gestão do processo de compras de peças automotivas torna-se 

clara quando se observa, na empresa em estudo, que algumas peças são pedidas em excesso ou 

sem necessidade e ficam sem movimentação, enquanto outras faltam para atender aos clientes.     

Diante desta situação, surge a seguinte pergunta: É possível obter melhor  organização e 

melhoria da assertividade na gestão de compras de peças através da metodologia de Gestão por 

Processos?  

O estudo de caso em questão é importante para a empresa, pois irá abordar uma nova 

forma de trabalho para proporcionar melhores resultados, tanto operacionais quanto 
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financeiros, procurando resolver uma série de problemas diários que são recorrentes no 

atendimento aos clientes do setor. 

É importante para a sociedade, pois irá demonstrar que existem outras maneiras de fazer 

a administração de estoque de uma concessionária de veículos, integrando os departamentos 

envolvidos e proporcionando melhor atendimento aos clientes e maior rapidez na reposição de 

peças. 

É importante para o meio acadêmico, pois a preocupação acadêmica com a utilização 

prática de modelos teóricos é permanente, em especial no ensino ligado à Administração de 

Empresas. A compreensão da realidade empresarial e suas causas permite a aplicação de 

sugestões de melhoria para a redução desta distância em relação ao mundo acadêmico. Este 

trabalho pode servir de modelo de aplicação em outras empresas e como forma de orientação a 

outros trabalhos acadêmicos que dissertem sobre o assunto. 

Espera-se que com a aplicação de conceitos e de uma metodologia de Gestão por 

Processos seja possível desenvolver um conjunto de técnicas e de comportamentos que 

proporcionem a melhoria na gestão do processo de solicitação e compras, visando reduzir  as 

necessidades de capital de giro associadas ao nível de estoque e minimizar os riscos de falta de 

peças para atender aos clientes. 

 

1.1 – Objetivo Geral 

Este estudo de caso tem por objetivo geral  comprovar que a aplicação  de um modelo de 

gestão por processos, devidamente fundamentado, é essencial para que a empresa possa ter 

controle do seu processo de compra de peças, melhorando a assertividade do mesmo e, 

consequentemente, os resultados da empresa estudada. 

 

1.2 – Objetivos Específicos 

Enquanto objetivos específicos procura-se enfatizar a importância da Gestão por 

Processos e da Gestão de Compras e Estoques; descrever as etapas da implantação da Gestão 

por Processos que influenciam diretamente a gestão de compras de peças da empresa estudada; 

comprovar que é possível se obter melhor organização e assertividade em compras de peças 

com a implantação da Gestão por Processos; e propor sugestões de melhoria contínua para a 

empresa estudada. 
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2. DISCUSSÃO/DESENVOLVIMENTO 

 

2.1- Gestão por Processos 

Gestão por Processos pode ser entendida como uma prática de gestão organizacional 

holística, que exige compreensão e envolvimento da alta administração e uma cultura receptiva 

aos processos de negócio. É baseada em uma arquitetura de processo, que capta o inter-

relacionamento entre os principais processos empresariais e que permite o alinhamento com as 

estratégias, metas e políticas de uma organização (ROSEMANN; BRUIN, 2005, p. 62) 

A Gestão por Processos permite a quebra de paradigmas de estruturação funcional de uma 

organização, onde cada departamento se limita a resolver os desafios e problemas empresariais 

dentro de suas fronteiras, faltando uma visão sistêmica da empresa. A visão departamental 

limita a atuação dos departamentos de uma organização e impede que os diversos 

departamentos trabalhem em conjunto para atingir objetivos e metas globais da organização 

como um todo. A Gestão por Processos enfatiza a sequência de atividades que são realizadas, 

cruzando departamentos e níveis hierárquicos, até a saída dos serviços e/ou bens para atender 

o cliente final (solicitante) ou clientes internos. Trata-se, portanto, de uma quebra de paradigma 

da Gestão Funcional (BIAZZI, 2007). 

Barbará (2006, p.47) afirma que a gestão baseada em processos ordena e integra 

atividades que visam agregar valor a um resultado comum previsto pela organização. A gestão 

pela qualidade total pode ser entendida como um ato administrativo que “visa aumentar a 

produtividade através da melhoria da qualidade, promovendo, assim, o aumento da 

competitividade, a satisfação do cliente e a melhoria do desempenho empresarial”. 

Importante  fazer a distinção entre Gestão por Processos e Gestão de Processos. "A Gestão 

de Processos significa que existem processos mapeados, sendo monitorados, mantidos sob 

controle e que estão funcionando conforme planejado; quando se fala em Gestão por Processos, 

procura-se ver a organização de forma mais ampla, com as áreas se inter-relacionando. Na 

Gestão por Processos, vários processos estão interagindo e a gestão monitora isso como um 

todo, garantindo a satisfação do cliente. Sendo assim, para que uma Gestão por Processos seja 

bem sucedida, é necessário que as áreas se enxerguem como sócias/parceiras, e não como 

concorrentes; que o desempenho do processo seja medido e rastreado continuamente por todos 

os envolvidos, e que os colaboradores sejam avaliados pelas contribuições para o sucesso do 

processo" (BARBOSA, 2013).  
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Na verdade, seguindo a linha de raciocínio do autor, é muito difícil atingir este nível de 

maturidade em uma organização. O foco ainda está nas necessidades das áreas individualizadas, 

e estas áreas acreditam, na maioria das vezes, que seu produto, seu serviço, seu processo e suas 

atividades são mais importantes que a dos outros.  

Conforme Cruz (2005, p. 39), para a implantação de uma ferramenta de Gestão por 

Processos proporcionar de fato melhorias, gestores e alta direção das empresas precisam estar 

cientes de que o equilíbrio entre tecnologia, pessoas e processos será o fator chave para o 

desempenho de sucesso dessa ferramenta. Essa é a maior dificuldade na implantação. É comum 

que se encontrem barreiras culturais durante o percurso, pois bem sabemos que melhorias 

implicam em mudanças, e as pessoas nem sempre estão dispostas a lidar com o “novo”. 

 

2.2- Gestão de Estoques e Gestão de Compras 

Segundo Iudícibus e Marion (2002, p. 101), “os estoques representam um dos ativos mais 

importantes do capital circulante e da posição financeira da maioria das companhias industriais 

e comerciais”. Esta afirmação retrata a importância do estoque em uma empresa, pois, além do 

valor financeiro nele contido, também é ele o combustível das empresas, seja para 

comercialização ou fabricação. 

Se o estoque de sua empresa não for bem dimensionado, corre-se o risco de ficar sem 

produtos para atender seus clientes ou, até mesmo, perder dinheiro com mercadorias encalhadas 

em estoques mal planejados. A Gestão de Estoque propõe uma forma direta de registrar os 

produtos que entram e saem do estoque da empresa, registrando os valores associados aos 

mesmos (GONÇALVES, 1979, p. 39). 

Paralelamente à Gestão de Estoques, existe o processo de Gestão de Compras. Este é visto 

como parte do processo de logística, ou seja, parte integrante da cadeia de suprimentos. Essa 

área tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços demandados pela 

organização (FRANCO, 2015). 

De acordo com Viana (2002, p. 42): “a atividade de compras tem por finalidade suprir as 

necessidades da empresa mediante a compra de materiais e/ou serviços, derivadas das 

solicitações dos usuários, objetivando identificar no mercado as melhores condições comerciais 

e técnicas”. 

“Embora todos saibamos comprar, em função do cotidiano de nossas vidas, é 

imprescindível a conceituação da atividade, que significa procurar e providenciar a entrega de 
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materiais, na qualidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo, para o 

funcionamento, a manutenção ou a ampliação da empresa” (VIANA, 2002, p. 172). 

Conforme afirma Bertaglia (2003, p. 27), “[...] a gestão de compras não se limita ao ato 

de comprar e monitorar. É um processo estratégico, que envolve custo, qualidade e velocidade 

de resposta. É uma tarefa crucial para a organização, seja de que tipo for [...]”. 

 

 2.3- Serviço Total Ford (STF) 

O Serviço Total Ford (STF) é um programa global da Ford, já implantado com sucesso 

em vários países (MANUAL FORD, 2008). 

Conforme o Manual Ford (2008), o conceito básico do programa é o Foco no Cliente. Em 

sua essência, o STF busca atender as crescentes necessidades dos clientes, alinhando-se com a 

estratégia global adotada pela Ford que consiste em: “Atingir a liderança na qualidade dos 

produtos e na dedicação ao Cliente”.  

O Departamento de Serviço tem um papel decisivo para a satisfação e fidelidade dos 

clientes à marca e a consequente rentabilidade do negócio. Esta importância comprova-se pelos 

seguintes fatos: 1 - os clientes compram, em média, um carro novo a cada três anos e meio; 

contudo, o carro é levado à revisões de seis em seis meses. Desta forma, a cada contato de 

Venda, correspondem cinco contatos de Pós Vendas com o cliente, sendo, por conseguinte, o 

Departamento de Pós Vendas que determina a opinião do cliente sobre o Distribuidor; 2 - um 

Departamento de Pós Vendas bem gerido contribui de forma significativa para o rendimento 

do Distribuidor. Em comparação com os flutuantes resultados do Departamento de Vendas, os 

de Pós-Venda são bem mais previsíveis (MANUAL FORD, 2008). 

Estas são algumas das razões pelas quais o STF, tem sido objeto de especial atenção para 

a montadora.  

A implantação do Processo do STF é feita através de visitas periódicas e auditorias  da 

Montadora, nas quais aplica um questionário de verificação de cumprimento dos 12 passos 

necessários à implantação do processo. São avaliados se o Concessionário cumpre ou não os 

requisitos técnicos, comportamentais e estruturais necessários para se obter a Certificação no 

Projeto STF Ford. O período de implantação na empresa estudada foi de junho de 2016 até 

novembro de 2016, data em que a empresa foi certificada. 
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3. METODOLOGIA E MÉTODOS  

 

Quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa utilizado neste estudo de caso foi a pesquisa 

descritiva, que, de acordo com Gil (1999), “visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis; envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática”. 

Quanto aos procedimentos, este trabalho foi realizado por meio de um estudo de caso, 

que compreende em um estudo de caráter empírico que investiga um fenômeno atual do 

contexto da vida real. Dados são extraídos do fenômeno considerando a importância de todo o 

contexto (MIGUEL, 2010, p. 130) 

Quanto à abordagem do problema, o estudo de caso  possui características de pesquisas 

qualitativas e quantitativas que, de acordo com Gil (1999), “compõe-se de um questionário 

aplicado na empresa, no momento do diagnóstico da situação atual, para alcançar uma 

compreensão qualitativa do universo da pesquisa e compará-la à situação desejada no objetivo 

do estudo, buscando levantar dados e informações para determinar amplitude de divergência 

encontrada entre a realização do processo atual e do processo a ser implementado na empresa 

estudada, valendo-se de dados estatísticos para a apuração dos resultados”. 

A população abrangida são todos os funcionários da empresa analisada, por fazerem parte 

integrante e ativa dos resultados almejados. 

A fonte de dados deste estudo é classificada como primária, já que, os dados nunca foram 

antes coletados. Os dados foram pesquisados e apresentados “com propósito de atender às 

necessidades específicas da pesquisa em andamento” (MATTAR, 2001, p. 48). 

Escolheu-se uma concessionária de veículos na cidade de Patrocínio/MG, considerando 

o momento de início da implantação de um projeto de Gestão por Processos na mesma, o qual 

traria maior facilidade na obtenção dos dados necessários para a análise do problema de 

pesquisa e a proposição de ações de melhoria. 

Para que o programa Serviço Total Ford (STF) seja bem sucedido é de extrema 

importância que o Concessionário implante o processo nos doze passos preconizados no 

programa da Montadora. São eles: Agendamento; Recepção Personalizada; Orçamento prévio; 

Dedicação ao cliente; Programação da oficina; Reserva antecipada de peças; Processo da O.S. 

(ordem de serviço) e Controle de Qualidade; Agendamento para a entrega do veículo; 

Fechamento da O.S. (ordem de serviço); Explicação e entrega do veículo; Contato pós-serviço; 

Resolução e prevenção de reclamações. 
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A análise será realizada através da comparação dos indicadores do processo de compra 

de peças na concessionária, associada ao período de implantação do Programa STF - Gestão 

por Processos (antes e depois). Os dados serão analisados comparando-se os indicadores de 

gestão de compras em períodos antes da implantação do programa e depois da implantação do 

programa. Os dados para análise da melhoria do processo de compra de peças serão levantados 

através de relatórios do sistema operacional da concessionária. Estes dados serão tabulados e 

receberão tratamento adequado para visualização e análise precisa da evolução e melhoria 

contínua do mesmo. A apresentação dos resultados trará a evolução do processo de compras de 

peças após a implantação da Gestão por Processos na empresa estudada.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de a empresa decidir pela implantação do Programa STF – Gestão por Processos, 

é importante salientar que o Concessionário nunca havia conseguido organizar  totalmente o 

processo de gestão de estoques, tendo sempre problemas com relação a falta de peças, ao 

exagero de pedidos de urgência à fábrica e às compras de peças fora da Fábrica (compras de 

peças na Rede Distribuidora ou outros – custo maior), além da insatisfação dos clientes pela 

demora na execução de serviços ocasionada pela falta de peças de reposição. Percebe-se que a 

falta de gestão do estoque interfere e provoca a falta de controle do processo de compras. 

Os questionários de implantação dos 12 passos do STF encontram-se nos Anexos para 

apreciação e comparação da evolução dos indicadores de melhoria da implantação da Gestão 

por Processos do STF. Os dados dos responsáveis foram apagados, a fim de manter a 

impessoalidade na execução deste estudo de caso.  

No ato da  implantação, apesar do programa não contemplar especificamente a área de 

compra de peças e gestão de estoque, percebeu-se que alguns dos passos do STF impactavam 

diretamente no controle e gestão do estoque de peças da concessionária, interferindo 

diretamente na gestão de compras. 

No processo de Agendamento (Passo 1), as informações sobre quais serviços devem ser 

realizados no veículo, e se o veículo está apresentando problemas que o proprietário acha 

necessário serem verificados, fazem parte fundamental do início do processo de gestão do 

estoque de peças. No ato do agendamento, os serviços a serem realizados devem ser registrados 

no sistema operacional da empresa. Se o sistema operacional informa que algumas das peças 
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necessárias não constam no estoque, pode-se agendar o cliente para uma data em que dê tempo 

de comprar esta peça e atender ao cliente a contento. Cumprindo este processo, reduzirá em 

muito os problemas de agendamento com clientes e dos veículos ficarem parados na 

concessionária por falta de peças. 

No passo 2, Recepção Personalizada, é o momento em que o cliente se faz presente na 

concessionária, e utiliza-se o “check-list” de inspeção, verificando e assinalando todos os itens 

a serem inspecionados no veículo, com a autorização do cliente. Se na execução do passo 2 for 

verificada a necessidade de troca de peças (não identificadas no passo 1 – Agendamento), o 

atendente deve verificar no sistema operacional se há disponibilidade desta peça no estoque da 

empresa. Se houver a disponibilidade, o agendamento da entrega do veiculo deverá ser 

realizado conforme tempo de execução do serviço. Se não houver disponibilidade da peça, 

deve-se programar com o responsável pelas compras de peças uma data mais precisa para a 

entrega do veículo ao cliente. Cumprindo este processo, reduzirá problemas de distorção e 

alterações de data de entrega dos veículos aos clientes, o que ocasiona muita insatisfação dos 

mesmos. 

No passo 3, Orçamento Prévio, o atendente deve montar o orçamento para o cliente 

utilizando as ferramentas disponíveis pela concessionária e Montadora (Cardápio de Serviços, 

Catálogo de Peças etc.). Após a montagem do orçamento de forma correta e completa, todas as 

peças necessárias à execução do serviço serão listadas no orçamento, e, se este for aprovado 

pelo cliente, o próprio sistema informará (conversão do orçamento em Ordem de Serviço) se as 

peças estão disponíveis no estoque ou se precisam ser compradas. O agendamento do serviço 

será realizado de acordo com as datas de previsão das peças na concessionária. Cumprindo este 

processo, problemas atuais com orçamentos aprovados e veículos parados na concessionária 

por falta de peças seriam minimizados.  

Durante o passo 6, Reserva Antecipada de Peças, o departamento de estoque deve se 

programar e separar as peças antecipadamente para atender aos veículos agendados nos dias 

posteriores. A execução dos passos 1, 2 e 3 geram o processo de abertura da Ordem de Serviço 

(O.S.). Se na abertura da OS constar que alguma das peças necessárias não está disponível no 

estoque, estas peças aparecem com um “asterisco” na OS gerada. Esta ocorrência chama-se 

“Fill-rate”, ou Pendência de Peças. Neste caso, deve-se fazer um registro específico no sistema, 

solicitando autorização à Montadora para compra da peça em regime de urgência. Contudo, se 

o passo 1 (Agendamento), o passo 2 (recepção personalizada) e o passo 3 (orçamento prévio) 

forem realizados conforme norma do STF, esta ocorrência dificilmente acontecerá, pois, a falta 
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da peça no estoque já terá sido identificada em um dos passos anteriores, e, quando o veículo 

chegar à concessionária, a peça já terá sido providenciada para a execução do serviço. Pode-se 

perceber que o correto cumprimento de passos anteriores promove a perfeita execução de 

passos posteriores.  

A geração da sugestão de pedido de compra na concessionária sempre foi distorcida da 

realidade operacional da mesma, por falta de informações precisas e concisas no sistema 

operacional. As compras de peças periódicas nunca foram em quantidade e itens necessários ao 

volume de venda – sempre havia peças faltantes para atendimento aos clientes, e outras que 

sobravam no estoque (pouco giro). Com isso, o volume de compras da concessionária era muito  

desorganizado, o relatório de Sugestão de Pedido nunca estava correto,  pois diariamente 

necessitava-se fazer pedidos de compras de peças para atender urgências e emergências.  

Nestes casos, a empresa optava por comprar estas peças em lojas de peças ou outras 

revendas mais próximas, que proporcionariam uma entrega mais rápida, para atender a 

“urgência do processo”. O volume de compras de peças fora da Montadora era expressivamente 

alto, o que ocasionava perda de margem. As peças compradas da Montadora saem mais baratas 

para a empresa, e ainda têm-se vários benefícios atrelados ao volume de compras, como 

descontos progressivos, limites maiores, etc. A compra de peças fora da Montadora (na rede de 

concessionárias da mesma marca ou no mercado multimarca) são mais caras, além de não se 

obter os benefícios de descontos na compra. Com a implantação dos passos do STF, que 

interferem diretamente sobre a gestão de peças e de compras, o sistema operacional passou a 

ser alimentado de informações mais precisas e assertivas, melhorando expressivamente o 

relatório de sugestão de pedidos. 

O simples fato de a empresa passar a comprar mais peças diretamente da Montadora traz 

um impacto muito grande na rentabilidade do departamento de peças, pois, conforme dito 

anteriormente, existem alguns benefícios provenientes da compra de peças: preços melhores, 

maiores descontos, melhoria dos limites de compras, etc.  

Os dados abaixo mostram a evolução do processo de compras com a implementação do 

Sistema de Gestão por Processos na Concessionária – fundamento do STF.  

A Tabela 01 e o Gráfico 01 mostram a evolução do índice de compra de peças  do  ano 

de 2016, comparando as compras realizadas na montadora com as compras realizadas nas outras 

concessionárias da mesma marca (rede) e em outras empresas multimarcas. 
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Tabela 01: Compra de Peças 2016  
Fonte: a Autora 

 

 

Gráfico 01: Compra de Peças 2016 

Fonte: a Autora 

 

       A Tabela 02 e o Gráfico 02 mostram a evolução do índice de compra de peças  do  ano de 

2017, após a implantação do Programa STF. Utiliza-se os mesmos indicadores de comparação 

dos dados anteriores. 

 

Tabela 02: Compra de Peças 2017 

Fonte: a Autora 

 

 

Gráfico 02: Compra de Peças 2017 

Fonte: a Autora 

 

        É possível perceber que no início do ano de 2016, quando ainda a empresa não havia 

iniciado a implantação da Gestão Por Processos, a compra de peças era realizada de maneira 

aleatória, sem muita certeza de que aquilo que estava sendo comprado realmente seria vendido. 

Comprava-se pelo “feeling” do funcionário que executava a função. Esta afirmação pode ser 

confirmada pelos dados apresentados na tabela 03 – Comparativo Compras de Peças e 

Faturamento da Oficina. 

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

MONTADORA 38.688,16 38.003,27 28.948,27 36.760,08 38.612,12 42.459,50 55.825,73 60.081,24 69.451,12 70.641,81 75.309,94 78.904,03

REDE 52.370,79 27.548,48 32.206,74 31.310,02 33.309,89 23.633,65 23.042,45 34.405,21 31.380,19 27.877,28 21.739,63 28.543,30

OUTROS 28.862,85 26.756,83 38.258,25 26.434,66 26.351,92 36.381,41 20.967,85 18.961,75 18.432,65 16.229,79 16.405,43 9.524,91

TOTAL 119.921,80 92.308,58 99.413,26 94.504,76 98.273,93 102.474,56 99.836,03 113.448,20 119.263,96 114.748,88 113.455,00 116.972,24

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

MONTADORA 58.348,68 58.381,31 64.306,75 63.278,88 62.358,32 86.325,12 73.254,25 88.542,36 81.025,36

REDE 19.225,94 26.177,38 29.411,36 18.135,52 15.847,23 16.245,89 15.698,35 16.548,98 17.598,04

OUTROS 6.750,34 11.587,01 16.657,59 14.582,93 12.365,01 13.254,98 14.025,36 12.589,74 11.548,98

TOTAL 84.324,96 96.145,70 110.375,70 95.997,33 90.570,56 115.825,99 102.977,96 117.681,08 110.172,38 0,00 0,00 0,00
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Analisando os  gráficos de evolução acima, percebe-se que após o início da implantação 

do Programa STF (julho/2016), houve melhora significativa das compras de peças na 

Montadora, em contrapartida da redução das compras de peças na rede e em outros 

(multimarcas). O impacto desta mudança na forma de gerenciamento de compras trouxe alguns 

benefícios financeiros à empresa estudada, pois, em abril de 2016, o desconto que a Montadora 

permitia à concessionária era de 4%, e em dezembro de 2016 chegou a 32%, melhorando a 

margem individual de venda das peças comercializadas (melhora do resultado financeiro como 

um todo). Além do impacto do desconto (melhor margem), percebe-se que as compras de peças 

ficaram mais assertivas, proporcionando maiores chances de aumento das vendas, tanto de 

peças quanto de serviços na oficina (se tem a peça necessária, pode-se vender o serviço com 

mais facilidade). Além do aumento do desconto nas peças compradas na Montadora, a empresa 

deixou de perder margem de comercialização nas peças que compra de outras revendas (rede e 

outros), pois nota-se que o volume destas compras diminuiu. 

Já no ano de 2017, a curva de evolução mostra que o processo continua se mantendo. Isto 

favorece a do departamento de peças, em um ano que apresentou muitas dificuldades comerciais 

e econômicas. Iniciou-se o ano com desconto de 17% (janeiro) e até o momento 

(setembro/2017)  permanece em 23%. O percentual caiu de 2016 para 2017 (de 32% para 23%) 

por consequências de alterações da política da Montadora. 

Comparando-se a evolução das compras de peças com o faturamento da oficina (peças e 

serviços, excluindo-se funilaria e pintura), percebe-se que à medida que a empresa foi 

melhorando as compras de peças da Montadora, as vendas de peças e serviços melhoraram de 

forma contínua também. Isto se deve ao fato de que, através da implantação do STF, as compras 

de peças ficaram mais precisas, e compatíveis com a necessidade dos clientes.  

 

Tabela 03: Compra de Peças X Faturamento da Oficina 2016 

Fonte: a Autora 

 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

peças oficina 2016 57.781,10 59.246,27 69.205,07 64.371,84 67.647,83 83.568,25 80.784,13 100.817,81 107.129,95 101.820,10 108.241,33 105.111,50

serviços oficina 2016 36.059,84 32.233,53 36.628,60 40.358,12 46.696,78 55.426,54 51.185,72 58.438,74 62.121,86 59.413,70 65.977,50 62.852,10

faturamento total2016 93.840,94 91.479,80 105.833,67 104.729,96 114.344,61 138.994,79 131.969,85 159.256,55 169.251,81 161.233,80 174.218,83 167.963,60

compra peças 2016 119.921,80 92.308,58 99.413,26 94.504,76 98.273,93 102.474,56 99.836,03 113.448,20 119.263,96 114.748,88 113.455,00 116.972,24

Compra De Peças X Faturamento Da Oficina (Peças e Serviços) 2016
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Gráfico 03: Compra de Peças X Faturamento da Oficina 2016 

Fonte: a Autora 

 

 

Tabela 04: Compra de Peças X Faturamento da Oficina 2017 

Fonte: a Autora 

 

 

Gráfico 04: Compra de Peças X Faturamento da Oficina 2016 

Fonte: a Autora 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

É comum escutar sobre a preocupação que deve ser dispensada à Gestão por  Processos 

nas organizações, mas conseguir experimentar que ela é  um meio direto para o alcance de 

resultados expressivos, principalmente quanto à rentabilidade, é o desafio que se conclui neste 

estudo de caso. 

O objetivo geral deste estudo de caso foi alcançado, pois,  conseguiu-se comprovar que a 

aplicação de um modelo de Gestão por Processos, devidamente fundamentado, é essencial para 

que a empresa possa ter mais controle do seu processo de compra de peças, melhorando a 

assertividade do mesmo e os resultados da empresa estudada. A implantação da Gestão por 

Processos proporcionou melhoria real na gestão de compras, pois a alimentação correta e 

completa do sistema operacional favorece uma sugestão de pedidos confiável. 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

peças oficina 2017 80.254,00 85.562,36 97.695,80 90.578,23 88.665,98 102.547,36 100.521,87 109.658,74 102.248,93

serviços oficina 2017 59.458,70 56.850,48 59.454,32 53.812,78 47.625,06 56.214,03 59.248,52 60.287,36 58.025,36

faturamento total 2017 139.712,70 142.412,84 157.150,12 144.391,01 136.291,04 158.761,39 159.770,39 169.946,10 160.274,29

compra peças 2017 84.324,96 96.145,70 110.375,70 95.997,33 90.570,56 115.825,99 102.977,96 117.681,08 110.172,38

Compra De Peças X Faturamento Da Oficina (Peças e Serviços) 2017
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Os objetivos específicos também foram atingidos, pois possibilitou enfatizar a 

importância da Gestão por Processos e da Gestão de Compras e Estoque para a empresa; assim 

como foi possível descrever as etapas da implantação da Gestão por Processos que influenciam 

diretamente a gestão de estoque e de compras da empresa estudada; foi comprovado, através 

dos resultados apurados, que é possível se obter melhor organização e maior assertividade em 

compras de peças com a implantação da Gestão por Processos. 

Constatou-se que esse modelo de gestão permitiu à empresa detectar com mais facilidade 

os gargalos da produção, especialmente relacionados ao retrabalho. No modelo tradicional é 

muito comum que o mesmo trabalho acabe sendo realizado mais de uma vez, o que acarreta 

prejuízos invisíveis nos resultados gerais (desperdício de tempo, insatisfação de clientes por 

atrasos e demoras, etc). 

Enquanto sugestão de melhoria contínua muito ainda precisa ser feito para a plena 

organização e sustentação do Processo, mas como pontos principais ressalta-se: trabalhar o 

estoque obsoleto, reduzindo-o a níveis mais aceitáveis; e utilizar o registro e documentação 

gerados no processo como forma de transmissão de conhecimentos e treinamento para 

funcionários, se a empresa perde um de seus funcionários, normalmente todo seu conhecimento 

técnico também é perdido. 

Conclui-se que a Gestão por Processos, quando bem implantada nas organizações, pode 

ser um catalisador de mudanças para a mesma, pois, cria agilidade na execução dos processos, 

e facilidade em se multiplicar o conhecimento e a informação. Além disso, proporciona 

melhoria na execução dos serviços pelo aumento do fluxo de informação acerca das 

necessidades do cliente e dos inconvenientes apresentados no veículo, dentre outras vantagens 

identificadas.  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBARÁ, Saulo. Gestão por Processos: Fundamentos, Técnicas e Modelos de 

Implementação: Foco no Sistema de Gestão da Qualidade com base na ISO 9000:2005 e 

ISO 9001:2008. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.  

BARBOSA, Lenara de Aguiar, 2013, Disponível em  http://www.administradores. com.br / 

artigos/negocios/gestao-de-processos-ou-gestao-por-processos/70967/Acesso em 04/04/2017) 

BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 



 
 
 

24 
 

BIAZZI, M.R. Instituições Publicas de Ensino Superior: estudo de casos de 

aperfeiçoamento de processos administrativos. 2007. 177p. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 

CARRARO, D. O papel da Gestão de Custos no Posicionamento Estratégico: um estudo 

de caso de três empresas do setor de distribuição de veículos em Porto Alegre. Dissertação 

(Mestrado em Administração) Faculdade de Administração, Contabilidade e economia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 137 p. 2002 

CRUZ, Tadeu.Sistemas, Métodos e Processos: administrando Organizações por meio de 

Processos de Negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 

FRANCO, Paulo Cesar. A importância da gestão estratégica de estoques e logística 

empresarial. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/importancia-da-gestao-estrategica-

de-estoques-e-logistica-franco. Acesso em 08/05/2017 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GONÇALVES, Paulo Sérgio; SCHWEMBER, Enrique. Administração de estoques: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Interciência, 1979. 257 p. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 5. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

MANUAL INTERNO FORD, 2008. 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2001 

MIGUEL, P. A. C. (org.). Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de 

operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 

REVISTA FATOS E DADOS, Solução em Gestão Empresarial. Disponível em 

http://www.fatosedados.com.br/artigos/5-beneficios-da-gestao-com-foco-em-processos/ 20 de 

fevereiro de 2015 / Acesso em 03/04/2017 

ROSEMANN, Michael; DE BRUIN, Tonia. Application of a holistic model for determining 

BPM maturity. BP Trends, p. 1-21, 2005.  

VALLE, Rogerio; OLIVEIRA, Saulo Barbará. Análise e Modelagem de Processos de 

Negócios: foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). 1ª ed.- 4ª reimpr. 

– São Paulo: Atlas, 2012. 

VIANA. João José. Administração de materiais: um enfoque prático: 1.ed. São Paulo : 

Atlas, 2010. 

WANKE,P. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: decisões e modelos quantitativos. 

2º ed. São Paulo: Atlas, 2008  

 

ANEXO 1 - Check List de Implantação do STF – Julho de 2016 

https://pt.linkedin.com/pulse/importancia-da-gestao-estrategica-de-estoques-e-logistica-franco.%20Acesso%20em%2008/05/2017
https://pt.linkedin.com/pulse/importancia-da-gestao-estrategica-de-estoques-e-logistica-franco.%20Acesso%20em%2008/05/2017
http://www.fatosedados.com.br/artigos/5-beneficios-da-gestao-com-foco-em-processos/


 
 
 

25 
 

 

Re sponsá

1

2

3

4

5

A Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

A1 Sim 1 Não 0 sim

A2 Sim 1 Não 0 sim não est á conf igurada

A3

Sim 1 Não 0 sim

A4 Sim 1 Não 0 sim

TOTAL                     4

Re sul t a do Re sponsá v e l OBS ERVAÇÃO

1,1 sim

1,2 não

1,3 SIM cadast ro do horários passant es 

realizado no dia 21/ 06

TOTAL                     5

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

2.1.1 não não é f eit o agendament o via 

agenda Ford. Agenda do DMS 

2.1.2 sim

2.1.3 sim

2.1.4 sim

2.2.2 sim

2.2.3 não

2.2.4 não

2.2.5 não

não

não

não

2.2.8 sim

2.2.9 não

2.2.2010 não não há box de at endiment o

TOTAL                    12

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

3,1 não ATUALIZAÇÃO DO MÊS 

3,2 não

3,3 não

3,4 sim

TOTAL                     0

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

4,1

4,2 não

4,3 não

4,4 não

4,5 sim

4,6 sim exposit or de acessórios f ica na 

4,7 sim possui porém não est á com o 

4,8 sim

4,9 não não há sinalização

4,10 sim

TOTAL                     6

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

5,1 não

5,2

a- não

b- não ORDENS DE SERVIÇOS 

PENDENTES ESTAVAM NO 

c- não

d- sim

e- sim

5,3 não

5,4 não

5,5

a- sim

b- sim

c- não

TOTAL                     0

6 Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

6,1 Sim 2 Não 0 sim

6,2 Sim 1 Não 0 não

6,3 Sim 3 Não 0 não

6,4 Sim 3 Não 0 não

6,5 Sim 2 Não 0 sim

TOTAL                     4

Exist em caixas para acomodar as Reservas Ant ecipadas de Peças suf icient es para at ender t odos os produt ivos? (Mí nimo 2 caixas por 

produt ivo)

Exist e uma área exclusiva, demarcada e ident if icada  para a acomodação das caixas de reservas ant ecipadas próxima Balcão de Peças da 

Of icina (Boquet a de Peças)?

Todas as Ordens de Serviços abert as apresent am Reservas de Peças emit idas? (Se não houver orçament os no dia, conf er ir  as O.S. dos dias 

ant er iores e Reservas emit idas)

As Ordens de Serviços abert as est ão com as peças separadas e alocadas em suas caixas na área exclusiva para a reserva?

As anot ações do Fill- rat e são conf iáveis? Verif icar uma amost ra de O.S., se os lançament os das solicit ações de peças e consult as da 

Recepção est ão com o regist ro no cont role de Fill- rat e. Incluir  na amost ra pelo menos 2 O.S. com Pendência de Peças. no Quadro de 

Programação. No escaninho Pendências.

At ualização da Programação: L

a - Exist em O.S. com o t empo programado vencido? (t empo do reparo + 15 min. t olerância) Sim 0    Não 3

b - Exist em O.S. que iniciaram os reparos ant es da programação (+ 30 min. ant es) e não f oram at ualizadas pelo (a) Consult or Técnico? Sim 0    Não 3

c - Os produt ivos seguem/ ut ilizam a Programação f eit a pelo Consult or Técnico? Sim 3    Não 0

Re se r v a  Ant e c i pa da  de  P e ç a s P a r â me t

d - Dias da Semana d - Mesmo dia e Próximos Serviços Sim 3    Não 0

e - Pront os e - Pront os Sim 3    Não 0

O (a) Consult or Técnico programa a Ordem de Serviço de acordo com o t empo previst o para os reparos? (t olerância de 120% ef iciência do 

TPR)?

Sim 3    Não 0

É possí vel ident if icar o Tempo Programado para cada O.S. na Programação Elet rônica ou no Quadro ? ( int ervalos de 15 min.  deve ser dado 

ent re cada O.S. programada)

Sim 3    Não 0

a - Test es a - Test es Sim 3    Não 0

b - Pendências ( f alt a de peças, t erceiros ) b -  Pendências ( aut or ização, f alt a de peças, t erceiros) Sim 3    Não 0

c - Aut or izações c - Cont role Sim 3    Não 0

O Dist r ibuidor of erece alt ernat ivas de t ransport e ao Client e? (Leva-e-t raz, convênio com t áxi, locadoras de veí culos e t ransport e colet ivo) Sim 1    Não 0

5       P r ogr a ma ç ã o da  Of i c i na P a r â me t r o

Os Produt ivos e Consult ores da Of icina est ão devidament e ident if icados no Quadro de Programação da Of icina ( Elet rônico e/ ou Manual )? Sim 3    Não 0

Os escaninhos são ut ilizados corret ament e?  Para uso de Quadro de Programação, ut ilize quest ões 5.2.1. Para uso de Tela LCD, ut ilize 

quest ões 5.2.2.

uso de  QUADRO DE P ROGRAM AÇÃO uso de  TELA LCD

d - A Sala de Espera possui jornal do dia? Sim 1    Não 0

e - O Exposit or de Peças e Acessórios or i gi na i s,   est a localizado na sala de espera ou no showroom? Sim 1    Não 0

f  -  A Sala de Espera possui acesso a int ernet  (WI-Fi ou comput ador com int ernet  rápida)? Sim 2    Não 0

O acesso às conveniências de água e caf é est ão próximos da Sala de Espera? Sim 1    Não 0

Os banheiros são limpos, de f ácil acesso e est ão sinalizados? Sim 1    Não 0

4       De di c a ç ã o a o C l i e nt e P a r â me t r o

Sala de espera:

a -  A Sala de espera é climat izada com ar condicionado ? Sim 1    Não 0

b - A Sala de Espera é equipada com TV 4 2  pol e ga da s ? Sim 1    Não 0

c - A Sala de Espera possui revist as at uais (dent ro do mês)? Sim 1    Não 0

3       Or ç a me nt o P r é v i o P a r â me t r o

O Dist r ibuidor possui a últ ima versão /  at ualização do Cardápio de Serviços ? (Verif icar consult ando últ ima at ualização) Sim 2    Não 0

Todos os (as) Consult ores Técnicos sabem mont ar Orçament os Prévios at ravés do Cardápio de Serviço ?  (Cat álogo de Peças ou Sof t t ware 

house). Emit ir  e anexar um orçament o de revisão (não grat uit a) com algum out ro serviço (por Consult or Técnico).

Sim 2    Não 0

Todos Orçament os est ão assinados pelo Client e ou aprovação via e-mail /  f ax? Sim 3    Não 0

Exist em Ordem de Serviços nos escaninhos sem orçament os prévios ? (Cujos os serviços possam ser diagnóst icados no moment o da 

recepção.) (revisões, t roca de past ilhas, discos, embreagem, t roca de óleo, f ilt ros, et c..)

Sim 0    Não 3

A - O (a) Consult or Técnico of erece e inspeciona o veí culo levant ado-o no elevador? (quando aut or izado pelo Client e, caso ele não aut or ize 

pont uar o DN nest e quesit o).

Sim 2    Não 0

B - O (a) Consult or Técnico ut iliza o check-list  de inspeção, ver if icando e assinalando t odos os it ens e colhendo a assinat ura do Client e? Sim 3    Não 0

O (a) Consult or int errompe o at endiment o, deixando o Client e esperando? (Sai da recepção; at ende o t elef one, et c..) Sim 0    Não 3

O (a) Consult or inf orma o prazo de ent rega ao Client e no moment o do at endiment o, consult ando Quadro e/ ou a Tela de Programação da 

Of icina.

Sim 3    Não 0

O veí culo é ret irado do box da recepção logo após o t érmino do at endiment o? Sim 1    Não 0

O (a)Consult or Técnico realiza o at endiment o no t empo est ipulado pelo Processo STF 20 min? (cronomet rar) Sim 3    Não 0

O Consult or Técnico at ende um Client e por vez? Acompanhar os at endiment os. Sim 2    Não 0

2.2.6

2.2.7

Os diagnóst icos mais complexos, ruí dos e de vibrações são realizados por um Chef e Of icina, Pilot o de Test e ou Mecânico Lí der. Sim 3    Não 0

Na inspeção do veí culo quando aut or izado pelo Client e:

O (a) Consult or Técnico ou a Assist ent e de Serviço of erece as Conveniências para 100%  dos Client es enquant o aguardam o at endiment o do 

Consult or Técnico ? (sala espera, visit a ao Show Room et c...)

Sim 3    Não 0

O f luxo de veí culos na área recepção é ordenado? (A recepção não pode ser congest ionada) Sim 3    Não 0

2 . 2     A t e ndi me nt o

O (a) Consult or Técnico inicia o at endiment o no horário marcado ? (verif icar se f oi o client e que chegou at rasado) Sim 3    Não 0

O (a) Consult or Técnico f az o at endiment o do Client e/ veí culo em seu box de recepção? (No Trust mark o box poderá ser compart ilhado, 

conf orme aut or izado pelo DRD)

Sim 2    Não 0

O (a) Consult or Técnico ou Assist ent e de Serviço explica o processo de agendament o para 100% dos Client es passant es ao programar um 

horário de at endiment o, demonst rando horários disponí veis no sist ema Agenda Ford.

Sim 2    Não 0

2       Re c e pç ã o P e r sona l i z a da

2 . 1    Re c e pç ã o P a r â me t r o

O (a) Consult or Técnico ou a Assist ent e de Serviços gera uma relação para a port ar ia e para o Gerent e da área de Vendas inf ormando os 

dados dos Client es do próximo dia ?

Sim 2    Não 0

O Agendament o é realizado 100% diret ament e no sist ema Agenda Ford ? Sim 3    Não 0

A3.1 - O Consult or Técnico possui marcadores imant ados do quadro 

de programação? (O número de t ar jet as deve at ender no mí nimo a 

9 horas de programação por produt ivo /  dia)

A3.2 - Exist em 6 (seis) escaninhos para as sit uações: Cont role, Próximos 

Serviços, Mesmo dia, Test e, Pendências e Pront os?

As past as de O.S. possuem os padrões dimensionais sugeridos ( 220 x 310 x 70 mm), est ão em bom est ado e são suf icient es no mí nimo 30 por 

Consult or Técnico ?

1.      Age nda me nt o de  Re c e pç ã o P a r â me t r o

Exist e pelo menos um(a) Consult or Técnico ou Assist ent e de Serviço responsável pelo agendament o de Client es ou uma Cent ral de

Agendament o?

Sim 3    Não 0

Os Client es que não compareceram ant er iorment e são cont at ados para ef et uar um novo agendament o? (Verif icar se exist em novos 

agendament os no sist ema "Agenda Ford" de Client es que não compareceram)

Sim 2    Não 0

I nst a l a ç õe s e  Equi pa me nt os da  Re c e pç ã o P a r â me t

A recepção possui:

A(s) Impressora(s) para impressão dos Orçament os Prévios e Ordens de Serviço est ão localizadas próxima(s) ao(s) Consult or(es) 

Técnico(s)?

A Impressora para a impressão das Reservas Ant ecipadas de Peças e Requisições est á localizada próxima ao balconist a da of icina, 

f acilit ando o acesso às reservas ant ecipadas e requisições emit idas ?

Exist em f errament as para a corret a programação da Of icina? Para uso de Quadro de Programação, ut ilize quest ão A4.1. Para uso de Tela 

LCD, ut ilize quest ão A4.2. O quadro de programação soment e será aceit o para os Dist r ibuidores com iní cio de cert if icação ant es de janeiro 

de 2014.

Uso de  QUADRO DE P ROGRAM AÇÃO Uso de  TELA LCD

Cada Consult or Técnico possui: balcão de t rabalho, comput ador c/  acesso ao sist ema, Int ernet  rápida e ramal t elef ônico sem f io? sim

Cada Consult or Técnico possui Box de At endiment o? (No padrão Trust mark é possí vel encont rar box com elevador compart ilhado com 2 

Consult ores Técnicos).

não o elevador do box do CT f oi ret irado e colocado na 

Of icina.

É possí vel gerar a Reserva de peças dos serviços lançados na O.S. provenient es de um orçament o prévio? sim dms possui f unção - impressora não cadast rada

CRI TÉRI OS  DE ELEGI B I LI DADE P ARA S US TENTAÇÃO DO S ERVI ÇO TOTAL FORD: Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

Na recepção de serviços exist e a Tela LCD de 42" com o sist ema Agenda Ford f uncionando corret ament e ? não

Na área dos Consult ores Técnicos exist e no mí nimo 1 Tela de LCD com a Programação Elet rônica da Of icina f uncionando corret ament e ? 

(Regra: 1 t ela LCD 42"  para cada 2 ou 3 Consult ores Técnicos). Será aceit o o quadro de programação manual para Dist r ibuidores que não 

est ejam no padrão Trust mark.

não Ef et uaram a compra das t elas, porém ainda não 

chegaram ao DN e ainda não f oram inst aladas

Di st r i bui dor : XXXXXX Da t a : 2 0 . 7 . 2 0 16

DN:          4 17 3 Revisão: 03/16 Ci da de : P ATROCI N I O
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7 Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

7,1 Sim 3 Não 0 sim

7,2 Sim 3 Não 0 não

7,3 Sim 2 Não 0 não

7,4 Sim 3 Não 0 não

7,5 Sim 2 Não 0 não

7,6 Sim 3 Não 0 sim

7,7 Sim 3 Não 0 não

7,8 Sim 3 Não 0 sim

7,9 Sim 2 Não 0 sim

7,10 Sim 3 Não 0 não

7,11 Sim 3 Não 0 sim

7,12 Sim 3 Não 0 não

TOTAL                    14

Re sul t a do Re sponsá v e l OBS ERVAÇÃO

8,1 sim

8,2 não

8,3 sim

TOTAL                     6

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

9,1 sim

9,2 sim

9,3 sim

TOTAL                     7

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

10,1 não

10,2 sim

10,3 sim

TOTAL                     4

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

11,1 não

11,2 não

11,3 não

11,4 não

11,5 não

TOTAL                     0

Re sul t a do Re sponsá v OBS ERVAÇÃO

12,1 não

12,2 não

12,3 não

12,4 não

12,5 não

TOTAL                     0

Not a  

M á x i ma

Not a  

Obt i da

A 4 4

1, 7 5

2 36 12

3 10 0

4 10 6

5 33 0

6 11 4

7 33 14

8 7 6

9 7 7

10 7 4

11 13 0

12 10 0

18 8 6 2

Conv e r sã o p/  Not a  ( 1 a  10 ) 3,30

Cont at o Pós-Serviço 7% Cont at o Pós-Serviço

Resolução e Prevenção de Reclamações 5% Resolução e Prevenção de Reclamações

TOTAL

M é t r i c a s de  De se mpe nho

0  -  6 , 9 9            I nsa t i sf a t ór i o

7 , 0 0  -  7 , 9 9            Re gul a r

8 , 0 0  -  8 , 9 9            Bom

9 , 0 0  -  10 , 0 0           Ót i mo

Agendament o de Ent rega 4%

Fechament o da O.S. e Fat urament o 4%

Ent rega de Veí culo 4% Ent rega de Veí culo

Programação da Of icina 18% Programação da Of icina

Reserva Ant ecipada de Peças 6% Reserva Ant ecipada de Peças

Processo da O.S. e Cont role de Qualidade 18% Processo da O.S. e Cont role de Qualidade

Recepção Personalizada 19% Recepção Personalizada

Orçament o Prévio 5% Orçament o Prévio

Dedicação ao Client e 5% Dedicação ao Client e

Re pr e se nt a t i v i da

de

Opor t uni da de  de  M e l hor i a  e m 

( me n os  de  8 0 %  e m f un c ion a me n t o ) :

Inst alações e Equipament os da Recepção 2%

Agendament o de Recepção 4% Agendament o de Recepção

Há um coordenador de RPR (Resolução Prevenção de Reclamações) ? Sim 2    Não 0

O sist ema de medidas do RPR est á sendo aliment ado? Anexar os gráf icos (CRM). Sim 2    Não 0

Os Client es com reclamações resolvidas est ão sendo cont at ados pelo coordenador RPR/  ou responsável Cont at o Pós - Serviço? Verif icar 

respost as nas RCs.

Sim 2    Não 0

Há out ros dept os. report ados no sist ema de medidas do RPR ? (SMRPR) Sim 2    Não 0

As RCs são encerradas soment e após o parecer f inal do coordenador RPR ? Sim 2    Não 0

Os cont at os realizados são regist rados em uma planilha de cont role ou sist ema? (recomendação Resgat e Rápido) Sim 3    Não 0

O cont at o é realizado ent re 2 e 10 dias corr idos da saí da do veí culo? (Verif ique a planilha de cont at o. É possí vel t ambém que o Dist r ibuidor 

f aça a opção de cont at ar soment e os Client es insat isf eit os at ravés do Resgat e Rápido do novo AgendaFord).

Sim 2    Não 0

São f eit as pelo menos 3 t ent at ivas de cont at o com o client e em at é 10 dias corr idos da saí da do veí culo? Sim 2    Não 0

As reclamações no cont at o Pós-Serviço são regist radas na planilha de cont at os e t ranscrit as no f ormulár io RC (Reclamação do Client e) ? Sim 3    Não 0

12     Re sol uç ã o é  P r e v e nç ã o de  Re c l a ma ç õe s P a r â me t r o

O Consult or Técnico explica t odos os serviços que f oram execut ados na O.S e seus cust os, apresent ando o check-list  de Cont role de 

Qualidade do Serviço? (Acompanhar ent rega).

Sim 3    Não 0

Além do Serviço, Consult or Técnico inf orma o client e sobre a(s) próxima(s) revisão(ões) e plano de manut enção? Sim 3    Não 0

Consult or Técnico acompanha t odos os Client es at é o veí culo? Sim 1    Não 0

11    Cont a t o P ós- S e r v i ç o P a r â me t r o

Há uma pessoa responsável pelos cont at os Pós-Serviço? (Pessoa neut ra ao depart ament o) Sim 3    Não 0

9       Fe c ha me nt o da  Or de m de  S e r v i ç o e  Fa t ur a me nt o P a r â me t r o

Consult or Técnico f az o Fechament o/ Pré-f echament o da O.S. ant es da chegada do client e para a ret irada do veí culo? Sim 3    Não 0

O veí culo est á pront o para ent rega, ant es do prazo promet ido para o client e ? (Levar em consideração: serviço execut ado, t est e, lavagem, 

et c ...)

Sim 3    Não 0

Consult or Técnico acompanha 100% dos Client es ao caixa? Sim 1    Não 0

10     Ent r e ga  de  Ve í c ul o P a r â me t r o

Os result ados do "Cont role de Test es" são t rabalhados int ernament e no Dist r ibuidor ?

8       Age nda me nt o de  Ent r e ga P a r â me t r o

O agendament o de Ent rega é realizado no sist ema Agenda Ford ? Sim 3    Não 0

O Dist r ibuidor envia SMS ou e-mail para o client e conf irmando o horár io de ent rega do seu veí culo (com no mí nimo 3 horas ant es do horário 

combinado)? Ut ilizar a Programação Elet rônica da Of icina com base para est e envio de SMS.

Sim 1    Não 0

O t empo de 10 minut os para ent rega do veiculo est á sendo obedecido pelo Consult or Técnico? Sim 3    Não 0

Há ident if icação visual nos veí culos com o horário promet ido para ent rega ao client e ? (A ident if icação poderá ser realizada at ravés de 

marcações no vidro com canet as especiais, Gancho no ret rovisor, et c ...)

O produt ivo est á apont ado e t rabalhando ef et ivament e  na Ordem de Serviço (O.S.) programada para o horár io?

Todos os veí culos da of icina est ão com as prot eções int ernas - banco, volant e e manopla do câmbio (excet o câmbio manual), e são inst alados 

em t odos os veí culos no moment o da sua chegada? (pela pr imeira pessoa que recepcionou o Client e, pesquisar veí culos em t odas as áreas de 

est acionament o)

Todos os veí culos na of icina possuem Ordens de Serviços? (Verif icar se os veí culos na of icina est ão com as O.S. abert as)

Todos os veí culos da of icina, est ão com suas vias de Ordens de Serviços, check-list  de qualidade e de ruí dos (quando houver)? (as OS devem 

est ar alocadas em past as padrão conf orme it em A5)

O serviço a ser execut ado est a claro e det alhado no corpo da Ordem Serviço? (considerar t odos os serviços: revisões, diagnóst icos, serviços 

adcionais, et c ...)

A of icina é organizada?(Sem veí culos bloqueando os boxes de t rabalho, sem serviços execut ados f ora dos boxes)

A planilha do "Cont role de Test es" é ut ilizada?  Anexar últ ima planilha de "Cont role de t est es"

Os produt ivos acompanham os Comunicados de Serviços e PTS acessando o sist ema ? Verif icar se t odos t em senhas de  acesso para os 

Bolet ins de Serviços e sist ema PTS.

P r oc e sso da  O. S .  e  Cont r ol e  de  Qua l i da de P a r â me t

Todas as O.S. possuem a assinat ura do Client e? (ou observação - veí culo guinchado, deixado na port ar ia com check-list  assinado,et c...)

O check-list  de ruí dos e vibraçõess é um dos it ens analisados para o diagnóst ico do problema  ?
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ANEXO 2 - Check List de Implantação do STF – Novembro de 2016 

 

Re sponsá v e

1 LARISSA

2 LARISSA

3 LARISSA

4 LARISSA

5 LARISSA

A Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

A1 Sim 1 Não 0 sim

A2 Sim 1 Não 0 sim

A3

Sim 1 Não 0 sim

A4 Sim 1 Não 0 sim

TOTAL                     4

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

1,1 Sim 3 Não 0 SIM

1,2 Sim 2 Não 0 NÃO

1,3 Sim 2 Não 0 SIM client e do veí culo PVA-1917 f oi recebido e at endido no 

horário de passant e. CT inf ormou da import ância do 

agendament o, porém o veí culo do client e f icou 

aparent ement e sem bat er ia, por isso o mesmo veio sem

agendar.TOTAL                     5

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

2.1.1 sim

2.1.2 sim

2.1.3 sim

2.1.4 sim

2.2.2 SIM

2.2.3 SIM

2.2.4 sim

2.2.5 SIM

sim

SIM

sim

2.2.8 NÃO

2.2.9 sim

2.2.2010 sim

TOTAL                    3 6

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

3,1 sim

3,2 sim

3,3 sim

3,4 não

TOTAL                    10

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

4,1

4,2 não

4,3 sim

4,4 sim

4,5 sim

4,6 sim

4,7 sim

4,8 sim

4,9 sim

4,10 sim

TOTAL                     9

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

5,1 sim

5,2

a- sim

b- sim Exist em muit as OS's que est ão pendent es de pagament o.

c- sim

d- sim

e- sim

5,3 sim

5,4 sim

5,5

a- não

b- sim veí culo PVA-1917 f oi ent regue as 16:00 e a programação 

da of icina est ava para a ent rada de serviço as 16 horas 

c- não

TOTAL                    2 7

6 Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

6,1 Sim 2 Não 0 sim

6,2 Sim 1 Não 0 sim

6,3 Sim 3 Não 0 sim

6,4 Sim 3 Não 0 sim

6,5 Sim 2 Não 0 sim

TOTAL                    11

As Ordens de Serviços abert as est ão com as peças separadas e alocadas em suas caixas na área exclusiva para a reserva?

As anot ações do Fill- rat e são conf iáveis? Verif icar uma amost ra de O.S., se os lançament os das solicit ações de peças e consult as da 

Recepção est ão com o regist ro no cont role de Fill- rat e. Incluir  na amost ra pelo menos 2 O.S. com Pendência de Peças. no Quadro de 

Programação. No escaninho Pendências.

Re se r v a  Ant e c i pa da  de  P e ç a s P a r â me t Re sponsá

Exist em caixas para acomodar as Reservas Ant ecipadas de Peças suf icient es para at ender t odos os produt ivos? (Mí nimo 2 caixas por 

produt ivo)

Exist e uma área exclusiva, demarcada e ident if icada  para a acomodação das caixas de reservas ant ecipadas próxima Balcão de Peças da 

Of icina (Boquet a de Peças)?

Todas as Ordens de Serviços abert as apresent am Reservas de Peças emit idas? (Se não houver orçament os no dia, conf er ir  as O.S. dos dias 

ant er iores e Reservas emit idas)

At ualização da Programação:

a - Exist em O.S. com o t empo programado vencido? (t empo do reparo + 15 min. t olerância) Sim 0    Não 3

b - Exist em O.S. que iniciaram os reparos ant es da programação (+ 30 min. ant es) e não f oram at ualizadas pelo (a) Consult or Técnico? Sim 0    Não 3

c - Os produt ivos seguem/ ut ilizam a Programação f eit a pelo Consult or Técnico? Sim 3    Não 0

e - Pront os e - Pront os Sim 3    Não 0

O (a) Consult or Técnico programa a Ordem de Serviço de acordo com o t empo previst o para os reparos? (t olerância de 120% ef iciência do 

TPR)?

Sim 3    Não 0

É possí vel ident if icar o Tempo Programado para cada O.S. na Programação Elet rônica ou no Quadro ? ( int ervalos de 15 min.  deve ser dado 

ent re cada O.S. programada)

Sim 3    Não 0

b - Pendências ( f alt a de peças, t erceiros ) b -  Pendências ( aut or ização, f alt a de peças, t erceiros) Sim 3    Não 0

c - Aut or izações c - Cont role Sim 3    Não 0

d - Dias da Semana d - Mesmo dia e Próximos Serviços Sim 3    Não 0

Os Produt ivos e Consult ores da Of icina est ão devidament e ident if icados no Quadro de Programação da Of icina ( Elet rônico e/ ou Manual )? Sim 3    Não 0

Os escaninhos são ut ilizados corret ament e?  Para uso de Quadro de Programação, ut ilize quest ões 5.2.1. Para uso de Tela LCD, ut ilize 

quest ões 5.2.2.

uso de  QUADRO DE P ROGRAM AÇÃO uso de  TELA LCD

a - Test es a - Test es Sim 3    Não 0

Os banheiros são limpos, de f ácil acesso e est ão sinalizados? Sim 1    Não 0

O Dist r ibuidor of erece alt ernat ivas de t ransport e ao Client e? (Leva-e-t raz, convênio com t áxi, locadoras de veí culos e t ransport e colet ivo) Sim 1    Não 0

5       P r ogr a ma ç ã o da  Of i c i na P a r â me t r o Re sponsá

e - O Exposit or de Peças e Acessórios or i gi na i s,   est a localizado na sala de espera ou no showroom? Sim 1    Não 0

f  -  A Sala de Espera possui acesso a int ernet  (WI-Fi ou comput ador com int ernet  rápida)? Sim 2    Não 0

O acesso às conveniências de água e caf é est ão próximos da Sala de Espera? Sim 1    Não 0

b - A Sala de Espera é equipada com TV 4 2  pol e ga da s ? Sim 1    Não 0

c - A Sala de Espera possui revist as at uais (dent ro do mês)? Sim 1    Não 0

d - A Sala de Espera possui jornal do dia? Sim 1    Não 0

Exist em Ordem de Serviços nos escaninhos sem orçament os prévios ? (Cujos os serviços possam ser diagnóst icados no moment o da 

recepção.) (revisões, t roca de past ilhas, discos, embreagem, t roca de óleo, f ilt ros, et c..)

Sim 0    Não 3

4       De di c a ç ã o a o C l i e nt e P a r â me t r o Re sponsá

Sala de espera:

a -  A Sala de espera é climat izada com ar condicionado ? Sim 1    Não 0

O Dist r ibuidor possui a últ ima versão /  at ualização do Cardápio de Serviços ? (Verif icar consult ando últ ima at ualização) Sim 2    Não 0

Todos os (as) Consult ores Técnicos sabem mont ar Orçament os Prévios at ravés do Cardápio de Serviço ?  (Cat álogo de Peças ou Sof t t ware 

house). Emit ir  e anexar um orçament o de revisão (não grat uit a) com algum out ro serviço (por Consult or Técnico).

Sim 2    Não 0

Todos Orçament os est ão assinados pelo Client e ou aprovação via e-mail /  f ax? Sim 3    Não 0

O (a) Consult or inf orma o prazo de ent rega ao Client e no moment o do at endiment o, consult ando Quadro e/ ou a Tela de Programação da 

Of icina.

Sim 3    Não 0

O veí culo é ret irado do box da recepção logo após o t érmino do at endiment o? Sim 1    Não 0

3       Or ç a me nt o P r é v i o P a r â me t r o Re sponsá

A - O (a) Consult or Técnico of erece e inspeciona o veí culo levant ado-o no elevador? (quando aut or izado pelo Client e, caso ele não aut or ize 

pont uar o DN nest e quesit o).

Sim 2    Não 0

B - O (a) Consult or Técnico ut iliza o check-list  de inspeção, ver if icando e assinalando t odos os it ens e colhendo a assinat ura do Client e? Sim 3    Não 0

O (a) Consult or int errompe o at endiment o, deixando o Client e esperando? (Sai da recepção; at ende o t elef one, et c..) Sim 0    Não 3

O (a)Consult or Técnico realiza o at endiment o no t empo est ipulado pelo Processo STF 20 min? (cronomet rar) Sim 3    Não 0

O Consult or Técnico at ende um Client e por vez? Acompanhar os at endiment os. Sim 2    Não 0

2.2.6

2.2.7

Os diagnóst icos mais complexos, ruí dos e de vibrações são realizados por um Chef e Of icina, Pilot o de Test e ou Mecânico Lí der. Sim 3    Não 0

Na inspeção do veí culo quando aut or izado pelo Client e:

O f luxo de veí culos na área recepção é ordenado? (A recepção não pode ser congest ionada) Sim 3    Não 0

2 . 2     A t e ndi me nt o

O (a) Consult or Técnico inicia o at endiment o no horário marcado ? (verif icar se f oi o client e que chegou at rasado) Sim 3    Não 0

O (a) Consult or Técnico f az o at endiment o do Client e/ veí culo em seu box de recepção? (No Trust mark o box poderá ser compart ilhado, 

conf orme aut or izado pelo DRD)

Sim 2    Não 0

O (a) Consult or Técnico ou a Assist ent e de Serviços gera uma relação para a port ar ia e para o Gerent e da área de Vendas inf ormando os 

dados dos Client es do próximo dia ?

Sim 2    Não 0

O Agendament o é realizado 100% diret ament e no sist ema Agenda Ford ? Sim 3    Não 0

O (a) Consult or Técnico ou a Assist ent e de Serviço of erece as Conveniências para 100%  dos Client es enquant o aguardam o at endiment o do 

Consult or Técnico ? (sala espera, visit a ao Show Room et c...)

Sim 3    Não 0

1.      Age nda me nt o de  Re c e pç ã o P a r â me t Re sponsá

Exist e pelo menos um(a) Consult or Técnico ou Assist ent e de Serviço responsável pelo agendament o de Client es ou uma Cent ral de

Agendament o?

Os Client es que não compareceram ant er iorment e são cont at ados para ef et uar um novo agendament o? (Verif icar se exist em novos 

agendament os no sist ema "Agenda Ford" de Client es que não compareceram)

O (a) Consult or Técnico ou Assist ent e de Serviço explica o processo de agendament o para 100% dos Client es passant es ao programar um 

horário de at endiment o, demonst rando horários disponí veis no sist ema Agenda Ford.

2       Re c e pç ã o P e r sona l i z a da

2 . 1    Re c e pç ã o P a r â me t r o Re sponsá v e

Exist em f errament as para a corret a programação da Of icina? Para uso de Quadro de Programação, ut ilize quest ão A4.1. Para uso de Tela 

LCD, ut ilize quest ão A4.2. O quadro de programação soment e será aceit o para os Dist r ibuidores com iní cio de cert if icação ant es de janeiro 

de 2014.

Uso de  QUADRO DE P ROGRAM AÇÃO Uso de  TELA LCD

A3.1 - O Consult or Técnico possui marcadores imant ados do quadro 

de programação? (O número de t ar jet as deve at ender no mí nimo a 

9 horas de programação por produt ivo /  dia)

A3.2 - Exist em 6 (seis) escaninhos para as sit uações: Cont role, Próximos 

Serviços, Mesmo dia, Test e, Pendências e Pront os?

LARISSA

As past as de O.S. possuem os padrões dimensionais sugeridos ( 220 x 310 x 70 mm), est ão em bom est ado e são suf icient es no mí nimo 30 por 

Consult or Técnico ?

LARISSA

I nst a l a ç õe s e  Equi pa me nt os da  Re c e pç ã o P a r â me t Re sponsá

A recepção possui:

A(s) Impressora(s) para impressão dos Orçament os Prévios e Ordens de Serviço est ão localizadas próxima(s) ao(s) Consult or(es) 

Técnico(s)?

LARISSA

A Impressora para a impressão das Reservas Ant ecipadas de Peças e Requisições est á localizada próxima ao balconist a da of icina, 

f acilit ando o acesso às reservas ant ecipadas e requisições emit idas ?

LARISSA

Cada Consult or Técnico possui: balcão de t rabalho, comput ador c/  acesso ao sist ema, Int ernet  rápida e ramal t elef ônico sem f io? sim

Cada Consult or Técnico possui Box de At endiment o? (No padrão Trust mark é possí vel encont rar box com elevador compart ilhado com 2 

Consult ores Técnicos).

sim

É possí vel gerar a Reserva de peças dos serviços lançados na O.S. provenient es de um orçament o prévio? sim

CRI TÉRI OS  DE ELEGI B I LI DADE P ARA S US TENTAÇÃO DO S ERVI ÇO TOTAL FORD: Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

Na recepção de serviços exist e a Tela LCD de 42" com o sist ema Agenda Ford f uncionando corret ament e ? sim

Na área dos Consult ores Técnicos exist e no mí nimo 1 Tela de LCD com a Programação Elet rônica da Of icina f uncionando corret ament e ? 

(Regra: 1 t ela LCD 42"  para cada 2 ou 3 Consult ores Técnicos). Será aceit o o quadro de programação manual para Dist r ibuidores que não 

est ejam no padrão Trust mark.

sim

Di st r i bui dor : XXXXX Da t a : 17 . 11. 2 0 16

DN:          4 17 3 Revisão: 03/16 Ci da de : P ATROCI N I O
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7 Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

7,1 Sim 3 Não 0 não

7,2 Sim 3 Não 0 sim

7,3 Sim 2 Não 0 sim

7,4 Sim 3 Não 0 não OS's 20441 e 20442 não est ão com apont ament o.

7,5 Sim 2 Não 0 sim

7,6 Sim 3 Não 0 sim

7,7 Sim 3 Não 0 sim

7,8 Sim 3 Não 0 sim

7,9 Sim 2 Não 0 sim

7,10 Sim 3 Não 0 não do dia 07/ 11 a 10/ 11 não f oram realizados t est es em 

7,11 Sim 3 Não 0 sim

7,12 Sim 3 Não 0 sim

TOTAL                    2 4

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

8,1 sim

8,2 sim EFETUA LIGAÇÃO PARA COMBINAR HORÁRIO PARA 

BUSCAR O CLIENTE

8,3 sim

TOTAL                     7

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

9,1 sim

9,2 sim

9,3 sim

TOTAL                     7

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

10,1 sim

10,2 sim

10,3 sim

TOTAL                     7

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

11,1 SIM

11,2 SIM

11,3 SIM

11,4 SIM

11,5 SIM

TOTAL                    13

Re sul t a dos OBS ERVAÇÃO

12,1 SIM

12,2 SIM

12,3 SIM

12,4 SIM

12,5 SIM

TOTAL                    10

Not a  

M á x i ma

Not a  

Obt i da

A 4 4

1, 7 5

2 36 36

3 10 10

4 10 9

5 33 27

6 11 11

7 33 24

8 7 7

9 7 7

10 7 7

11 13 13

12 10 10

18 8 17 0

Conv e r sã o p/  Not a  ( 1 a  10 ) 9,04

Cont at o Pós-Serviço 7%

Resolução e Prevenção de Reclamações 5%

TOTAL

M é t r i c a s de  De se mpe nho

0  -  6 , 9 9            I nsa t i sf a t ór i o

7 , 0 0  -  7 , 9 9            Re gul a r

8 , 0 0  -  8 , 9 9            Bom

9 , 0 0  -  10 , 0 0           Ót i mo

Agendament o de Ent rega 4%

Fechament o da O.S. e Fat urament o 4%

Ent rega de Veí culo 4%

Programação da Of icina 18%

Reserva Ant ecipada de Peças 6%

Processo da O.S. e Cont role de Qualidade 18% Processo da O.S. e Cont role de Qualidade

Recepção Personalizada 19%

Orçament o Prévio 5%

Dedicação ao Client e 5%

Re pr e se nt a t i v i da

de

Opor t uni da de  de  M e l hor i a  e m 

( me n os  de  8 0 %  e m f un c ion a me n t o ) :

Inst alações e Equipament os da Recepção 2%

Agendament o de Recepção 4% Agendament o de Recepção

Os Client es com reclamações resolvidas est ão sendo cont at ados pelo coordenador RPR/  ou responsável Cont at o Pós - Serviço? Verif icar 

respost as nas RCs.

Sim 2    Não 0

Há out ros dept os. report ados no sist ema de medidas do RPR ? (SMRPR) Sim 2    Não 0

As RCs são encerradas soment e após o parecer f inal do coordenador RPR ? Sim 2    Não 0

12     Re sol uç ã o é  P r e v e nç ã o de  Re c l a ma ç õe s P a r â me t r o Re sponsá

Há um coordenador de RPR (Resolução Prevenção de Reclamações) ? Sim 2    Não 0

O sist ema de medidas do RPR est á sendo aliment ado? Anexar os gráf icos (CRM). Sim 2    Não 0

O cont at o é realizado ent re 2 e 10 dias corr idos da saí da do veí culo? (Verif ique a planilha de cont at o. É possí vel t ambém que o Dist r ibuidor 

f aça a opção de cont at ar soment e os Client es insat isf eit os at ravés do Resgat e Rápido do novo AgendaFord).

Sim 2    Não 0

São f eit as pelo menos 3 t ent at ivas de cont at o com o client e em at é 10 dias corr idos da saí da do veí culo? Sim 2    Não 0

As reclamações no cont at o Pós-Serviço são regist radas na planilha de cont at os e t ranscrit as no f ormulár io RC (Reclamação do Client e) ? Sim 3    Não 0

11    Cont a t o P ós- S e r v i ç o P a r â me t r o Re sponsá

Há uma pessoa responsável pelos cont at os Pós-Serviço? (Pessoa neut ra ao depart ament o) Sim 3    Não 0

Os cont at os realizados são regist rados em uma planilha de cont role ou sist ema? (recomendação Resgat e Rápido) Sim 3    Não 0

O Consult or Técnico explica t odos os serviços que f oram execut ados na O.S e seus cust os, apresent ando o check-list  de Cont role de 

Qualidade do Serviço? (Acompanhar ent rega).

Sim 3    Não 0

Além do Serviço, Consult or Técnico inf orma o client e sobre a(s) próxima(s) revisão(ões) e plano de manut enção? Sim 3    Não 0

Consult or Técnico acompanha t odos os Client es at é o veí culo? Sim 1    Não 0

O veí culo est á pront o para ent rega, ant es do prazo promet ido para o client e ? (Levar em consideração: serviço execut ado, t est e, lavagem, 

et c ...)

Sim 3    Não 0

Consult or Técnico acompanha 100% dos Client es ao caixa? Sim 1    Não 0

10     Ent r e ga  de  Ve í c ul o P a r â me t r o Re sponsá v e

O t empo de 10 minut os para ent rega do veiculo est á sendo obedecido pelo Consult or Técnico? Sim 3    Não 0

9       Fe c ha me nt o da  Or de m de  S e r v i ç o e  Fa t ur a me nt o P a r â me t r o Re sponsá v e

Consult or Técnico f az o Fechament o/ Pré-f echament o da O.S. ant es da chegada do client e para a ret irada do veí culo? Sim 3    Não 0

Os result ados do "Cont role de Test es" são t rabalhados int ernament e no Dist r ibuidor ?

8       Age nda me nt o de  Ent r e ga P a r â me t r o Re sponsá v e

O agendament o de Ent rega é realizado no sist ema Agenda Ford ? Sim 3    Não 0

O Dist r ibuidor envia SMS ou e-mail para o client e conf irmando o horár io de ent rega do seu veí culo (com no mí nimo 3 horas ant es do horário 

combinado)? Ut ilizar a Programação Elet rônica da Of icina com base para est e envio de SMS.

Sim 1    Não 0

Todos os veí culos da of icina, est ão com suas vias de Ordens de Serviços, check-list  de qualidade e de ruí dos (quando houver)? (as OS devem 

est ar alocadas em past as padrão conf orme it em A5)

O serviço a ser execut ado est a claro e det alhado no corpo da Ordem Serviço? (considerar t odos os serviços: revisões, diagnóst icos, serviços 

adcionais, et c ...)

A of icina é organizada?(Sem veí culos bloqueando os boxes de t rabalho, sem serviços execut ados f ora dos boxes)

A planilha do "Cont role de Test es" é ut ilizada?  Anexar últ ima planilha de "Cont role de t est es"

Os produt ivos acompanham os Comunicados de Serviços e PTS acessando o sist ema ? Verif icar se t odos t em senhas de  acesso para os 

Bolet ins de Serviços e sist ema PTS.

O check-list  de ruí dos e vibraçõess é um dos it ens analisados para o diagnóst ico do problema  ?

Há ident if icação visual nos veí culos com o horário promet ido para ent rega ao client e ? (A ident if icação poderá ser realizada at ravés de 

marcações no vidro com canet as especiais, Gancho no ret rovisor, et c ...)

O produt ivo est á apont ado e t rabalhando ef et ivament e  na Ordem de Serviço (O.S.) programada para o horár io?

Todos os veí culos da of icina est ão com as prot eções int ernas - banco, volant e e manopla do câmbio (excet o câmbio manual), e são inst alados 

em t odos os veí culos no moment o da sua chegada? (pela pr imeira pessoa que recepcionou o Client e, pesquisar veí culos em t odas as áreas de 

est acionament o)

Todos os veí culos na of icina possuem Ordens de Serviços? (Verif icar se os veí culos na of icina est ão com as O.S. abert as)

P r oc e sso da  O. S .  e  Cont r ol e  de  Qua l i da de P a r â me t Re sponsá

Todas as O.S. possuem a assinat ura do Client e? (ou observação - veí culo guinchado, deixado na port ar ia com check-list  assinado,et c...)


