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RESUMO : O presente estudo aborda o pós-venda e fi delização do cliente como 
uma ferramenta como diferencial competitivo. O pós - venda é um instrumento 
do marketing de relacionamento indispensável ao desenvolvimento no mercado 
e as organizações que possuem esse serviço acabam se destacando no mundo 
empresarial. Ao longo do trabalho será possível perceber que o consumidor está 
à frente de qualquer negócio, com o alto nível da concorrência na atualidade. 
As empresas buscam, cada vez mais, melhorar a qualidade de seus produtos 
e/ou serviços, desta forma o pós-venda torna-se indispensável para qualquer 
organização. Assim o objetivo desse estudo é apresentar como é possível a 
fi delização do cliente com a cultura da pós-venda na empresa no ramo de pneus 
e transformá-la mais competitiva. Como suporte teórico foi apresentado Kotler 
(2000, 2004, 2006); Las Casas (2006); Bogmann (2002) entre outros. O trabalho 
se justifi ca por contribuir com o entendimento sobre o pós-venda e para futuras 
pesquisas que contemplam esse assunto. Conclui-se que o pós-venda, de fato, 
é uma estratégia de marketing que colabora com o crescimento da empresa, 
uma vez que há a satisfação e fi delização do cliente.

Palavras-chave: Pós-Venda. Fidelização. Marketing de Relacionamento. 

POST-SALES AND CUSTOMER LOYALTY IN A COMPANY IN THE TIRES 
RANGE IN RIO VERDE-GO

ABSTRACT : The present study addresses the post - sale and customer loyalty 
as a tool as a competitive diff erential. After sales is an indispensable relationship 
marketing tool for development in the market and the organizations that have this 
service end up standing out in the business world. Throughout the work will be 
possible to realize that the consumer is ahead of any business, with the high level 
of the competition in the actuality. Companies increasingly seek to improve the 
quality of their products and / or services, so after sales becomes indispensable 
for any organization. Thus, the objective of this study is to present how customer 
loyalty is possible with the after-sales culture of the company in the fi eld of tires 
and to make it more competitive. As theoretical support was presented Kotler 
(2000, 2004, 2006); Las Casas (2006); Bogmann (2002) among others. The work 
is justifi ed by contributing with the understanding about the after-sale and for 
future researches that contemplate this subject. It is concluded that after-sales, in 
fact, is a marketing strategy that contributes to the growth of the company, since 
there is satisfaction and customer loyalty.
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1 INTRODUÇÃO 

 O marketing está como um todo nas atividades humanas no mundo 
e na sua atualidade, mostrando no mercado muita importância  como nunca 
visto antes. Esse é um tema que na atualidade tem alcançado cada vez mais 
atenção da área administrativa das empresas, percebendo como o pós- venda e 
fi delização do cliente pode contribuir para melhorar o crescimento da empresa. 
Com a fi delização do cliente ele mesmo pode fazer o marketing da empresa, 
atraindo novos clientes e, também, fazer uma consultoria de graça, dando idéias 
de produtos e serviços para um melhor atendimento da empresa
 O pós-venda possibilita a empresa manter a disponibilização, o suporte 
e a atenção necessária às reclamações e manter um vínculo com o cliente, e a 
partir desse pós-venda percebe-se que manter clientes fi xos custa muito menos 
do que investir em novos, o que  permite uma política de fi delização.
 Este trabalho tem por objetivo alcançar o sucesso da empresa através da 
satisfação e fi delização do cliente, com o a cultura da pós-venda na empresa de 
pneus da cidade de Rio Verde – Goiás, na tentativa de fazer com que a mesma 
se torne mais competitiva.
 Evidencia-se que o capital humano é um fator principal para as 
organizações de modo geral que se destaca e concorre com a competência e 
não apenas objetivando o lucro. 
 O trabalho proposto divide-se em: pós-venda; marketing de relacionamento; 
procedimentos metodológicos e, por fi m, resultados e discussões.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Pós-venda 

 A gestão estratégica de clientes está relacionada com a forma que a 
organização se relaciona com seus clientes, reconhecendo seus valores frente 
aos negócios, buscando fazer um padrão de atendimento com qualidade e 
melhor satisfação no relacionamento.
 Segundo Vavra (1993), o pós-venda tem como objetivo manter o cliente 
sempre fi el, em vez de procurar um novo concorrente. O pós-venda conquista os 
clientes pelos produtos e serviços, deixando o cliente satisfeito após a compra.
 De acordo com Dias (2003, p.7), “o marketing de fi delização ou retenção 
é o primeiro nível do marketing de relacionamento”, ou seja, o marketing é um 
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instrumento necessário para que o cliente conheça a empresa.
 Segundo Bogmann (2000) cliente presente é o cliente fi el que sempre 
mantém um vínculo com a empresa e sempre voltará a organização na intenção 
de fazer uma nova compra, por estar satisfeito com a compra ou com o serviço 
da organização.
 A satisfação do cliente é a área mais importante para as organizações, 
porque caso os clientes não se sintam satisfeitos não comprarão, e se eles não 
comprarem a organização deixa de lucrar e, consequentemente, isso é uma 
consequência de fatos que poderão defi nir o futuro da empresa (KOTLER, 1998).
 A empresa que foca em aumentar a satisfação do cliente focado na pós-
venda, que também é um marketing, certamente terá retorno por entender que 
isso é usado como ferramenta de trabalho na captação e fi delização de cliente. 
Kotler e Keller (2006) argumenta que as empresas que estão centradas em 
seu cliente busca criar o nível maior possível de satisfação, e essa é uma meta 
principal.

2.2 A Pós-venda e suas ferramentas

 O cliente é o fator-chave de qualquer negócio para o sucesso e sua 
lealdade em relação à compra é base para que a empresa se mantenha no 
mercado. As marcas cada dia que passa precisa ser mais competitivas, uma vez 
que a concorrência está em alta e clientes mais exigentes.
 Eles querem muito mais que um bom preço ou um produto de qualidade, 
querem envolvimento da empresa durante o seu consumo, comportamento ético 
e claro, satisfação garantida, mas muitas empresas desconhecem a necessidade 
de utilizar ferramentas para fi delização de seus clientes, com isso perdem lugar 
para outras mais competitivas.
 Bogmann (2000) defende que o marketing se enfraquecerá se o 
produto não for de qualidade, uma vez que a fi delização do cliente dependerá, 
principalmente, de um produto de boa qualidade. 
 Segundo Vavra (1993), a maior garantia que o pós-venda tem é de que os 
clientes atuais comprarão grandes quantidades de produtos da mesma empresa, 
ao invés de procurarem o concorrente quando precisarem de tais produtos. Para 
o autor os esforços em relação à pós-venda ajudam na satisfação dos clientes 
pelos produtos ou serviços da organização. 
 “Rosa (2004, p.37) aponta que a empresa, através do telemarketing, 
conhecerá e manterá contato com seus clientes, e também, poderá comunicar 
benefícios e vantagens adicionais aos seus clientes efetivos e ainda permanecerá 
no mercado de competitivamente”. O autor explica que além do grande valor 
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para a satisfação de seus clientes, a empresa adquire várias informações que 
se bem aproveitadas darão origens às mudanças e melhorias na empresa em 
relação aos seus produtos.
 Keller e kotler (2006, p.153) explicam que o maior desafi o das empresas 
na atualidade é conquistar clientes fi éis, pois os clientes de hoje são mais difíceis 
de agradar, “mais inteligentes, conscientes em relação aos preços exigentes, 
perdoam menos e são abordados por mais concorrentes, com ofertas iguais ou 
superiores”.
 A partir disso, percebe-se, segundo Nickels e Wood (1999, p. 380) que 
“é aqui que a capacidade de ouvir é especialmente importante, juntamente com 
a pesquisa para explorar os problemas, situações e expectativas dos clientes 
potenciais”. 
 Segundo Kotler e Ketler (2006), as empresas que são totalmente focadas 
na satisfação de seus clientes como meta na ferramenta de marketing têm 
melhores resultados, ou seja, as empresas precisam se preocupar com o grau 
de satisfação do cliente, porque a evolução de redes sociais proporciona aos 
consumidores a expor suas ideias, reclamações e elogios para o mundo inteiro.

2.3 Fidelização do cliente

 Os autores defendem que é preciso considerar fi delidade como uma 
estratégia, e que sua prioridade demonstra que a empresa tem um cuidado 
especial com o cliente nesse processo, com isso o objetivo da empresa é agregar 
valores e não apenas produtos e serviços.
 Fidelização de clientes não é nada mais que gerenciar e criar valores, o 
principal objetivo da fi delização é reter seus clientes, evitando que migrem para 
a concorrência.
 Las Casas (2006) aponta que a fi delização dos clientes de uma empresa 
está relacionada com o produto e serviços que adquirem, se a empresa se 
empenhar nesse objetivo o cliente se tornará fi el. Dessa forma, a fi delização 
é fazer com que o cliente se sinta em um ambiente prazeroso, satisfeito e com 
experiências positivas, que se envolva e gere lucros para a empresa.
 Quando o atendimento e os serviços prestados aos clientes são 
adequados a empresa consegue desenvolver uma relação de longo prazo, isso 
é uma ferramenta de grande diferenciação e de vantagem para a concorrência.
Bogmann (2002, p.28) destaca que:

Um programa de fi delização implica o uso de várias ferramentas 
promocionais, mas não pode ser confundido com elas. Os programas 
de fi delização são ações contínuas como tudo em um relacionamento 
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permanente e que recompensa os seguidores fi éis. 

 A Fidelização, como o autor defende, engloba vários fatores de ações que 
devem ser pensados de acordo não apenas com a política da empresa, mas, 
principalmente, com a satisfação do cliente, isso colabora com o sucesso do 
marketing.
 Ainda em Bogmann (2002, p.21) o “cliente fi el é aquele que está envolvido, 
presente, não muda de fornecedor e mantém consumo freqüente”, e, também, a 
maioria prefere consumir em um determinado lugar. A satisfação e fi delização do 
cliente faz com que ele recomende o produto para familiares e amigos.
 Para Kotler e Keller (2006) fi delizar um cliente signifi ca fazer com que 
ele consuma o maior número de produto, por maior tempo possível e mantê-lo 
satisfeito, apresentando qualidade e um bom serviço.
 “Para Gronroos e Kotler (2004, p.85), dentro das empresas é preciso 
defi nir qualidade do produto, como os clientes exigem, caso contrário a empresa 
pode cair no erro sobre os programas de qualidade e investir mal o dinheiro e 
o tempo”. Deve-se sempre lembrar que o que conta é a qualidade exigida pelo 
cliente.
 O valor percebido pelo cliente está calculado na avaliação entre o que 
o cliente potencial adquire de todos os valores agregado a um produto ou 
serviço.  O segredo para gerar um nível grande de fi delidade é mostrar 
um alto valor para o cliente, o valor percebido é fundamento notável que muda 
situações e proporciona ensinamentos (KOTLER E KELLER, 2006).

2.4 Marketing de relacionamento

 “Marketing é entendido como o processo social e gerencial através do qual 
os indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam, criando 
trocando produtos e valores com outros (KOTLER, 2000, p.3)”. A necessidade do 
marketing é conquistar e, principalmente, transformar clientes leais de empresas 
e instituições, desenvolvendo marketing de relacionamento.
 O marketing de relacionamento, ainda em Kotler 2000, visa manter um 
relacionamento com os clientes, não apenas para conquistá-los, mas para mantê-
los em seu negócio e é uma área fundamental capaz de detectar os desejos e 
necessidades do público alvo. 
 É fundamental destacar para que as organizações cresçam é necessário 
o aumento do valor oferecido, pois os produtos são lançados e aperfeiçoados 
diariamente, e o diferencial está no relacionamento estabelecido entre a empresa 
e seu mercado consumidor. 
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 Segundo Kotler e Keller (2006) o principal objetivo do marketing, é 
cada vez mais, conservar relacionamentos duradouros com todas as pessoas 
e organizações, sendo direta ou indiretamente e tem como meta construir 
relacionamentos satisfatórios e de prazo longo, sendo clientes, fornecedores e 
entre outros parceiros de marketing, sendo assim conquistar ou manter negócios. 
 Kotler e Keller (2006) aponta que o fator chave é o marketing de 
relacionamento em estratégias no atendimento e na gestão de relacionamento 
entre a organização e seus clientes, com o objetivo de proporcionar melhor valor 
da marca e manter um relacionamento, promovendo melhor satisfação.
 De acordo com Crocco (2006), a defi nição de marketing de relacionamento 
visa o desenvolvimento de relacionamentos com a sua clientela e empresas, 
conseguindo a satisfação e a lealdade de longo prazo. O marketing tem dado 
ênfase às organizações e aos relacionamentos com clientes e fornecedores, 
tendo uma aproximação a fi m de alcançar suas expectativas e desejos, e possui 
um papel fundamental para o sucesso das organizações (KOTLER, 2005).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Inicialmente, o problema proposto apresentado neste estudo de caso foi 
realizar uma pesquisa bibliográfi ca em diversas obras de diversos autores que 
serviram para o embasamento da análise dos dados.  Com o objetivo de cumprir 
a carga horária de 400 horas de estágio obrigatório necessário para a conclusão 
do curso de Administração.
 Conforme Yin (2001), o estudo de caso é um método de pesquisa que 
compreende uma técnica que abrange tudo em abordagens específi cas de 
coletas e análise de dados.
  Percebendo-se a necessidade de buscar conhecimentos, a fi m de obter-
se sucesso profi ssional e pessoal o objetivo por ter escolhido o devido tema é 
pela sua importância e aos benefícios que poderão ser alcançados através de 
informações vivenciadas e coletadas pela estagiária. 
 Como estratégia e aprendizagem para a realização da proposta pesquisa 
foram selecionados quinze clientes da empresa Ricardo Pneus Ltda, da cidade 
de Rio Verde, com o contato via telefone ou presencial, os quais responderam 
seis perguntas sobre o pós-venda prestado, sendo essas com respostas 
sempre, nunca, às vezes, ruim, bom, regular, ótimo, sim e não para a avaliação 
da prestação do pós-venda. Em seguida essas respostas foram analisadas, a 
fi m de avaliar a partir do pós-venda a satisfação e desejos desses clientes.

3.1 Caracterização da empresa
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 O estudo foi realizado na empresa Ricardo Pneus Ltda. situada na Avenida 
Pauzanes de Carvalho n° 171 – Setor Pauzanes – Rio Verde, Goiás, CEP 
75903-060. A empresa Ricardo Pneus Ltda. é uma empresa em atuação desde 
2004 para satisfazer a demanda de componentes para o comércio de pneus. Os 
serviços da empresa são distribuídos em clientes de Rio Verde, região e diversos 
estados, como segmentos diferentes, tanto quanto agrícola, transporte e carga. 
Dentre esses serviços são oferecidos o de comércio a varejo de pneumáticos, 
câmaras de ar, serviços de borracharia para veículos automotores, comércio e 
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
 A empresa Ricardo Pneus Ltda. por ser de pequeno porte, conta hoje com 
oito funcionários e um sócio. A maioria dos colaboradores possui escolaridade a 
partir do ensino superior incompleto.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
FIGURA 1 – Organograma Ricardo Pneus Ltda

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 De acordo com a análise de dados obtidos através da pesquisa, pode-se 
afi rmar que ainda existem algumas empresas preocupadas em conquistar seus 
clientes, ressaltando a importância de alcançar o sucesso da empresa através 
da satisfação desses. Isso revela que uma boa gestão em qualquer organização, 
seja ela de pequeno, médio ou grande porte pode fazer com que o cliente passe 
a ser fi el. 
 Com informações adquiridas na empresa Ricardo Pneus Ltda. sendo 
diretamente dos clientes, através de pesquisa, foi apurada a importância de 
alcançar o sucesso da empresa através da satisfação do cliente para que os 
objetivos da empresa sejam alcançados e para que se possam obter resultados 
satisfatórios.
 A partir das respostas obtidas através do questionário, no qual era 
composto de questões fechadas, referentes à satisfação dos clientes da empresa 
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houve a certeza de que o  pós-venda da empresa acontece de forma positiva.
 Os resultados da pesquisa realizada com os entrevistados, vista nos 
gráfi cos abaixo, mostraram em porcentagem se a empresa trabalha com o 
marketing de relacionamento de forma consciente, a fi m de buscar a satisfação 
e desejos dos mesmos.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017
Figura 2 – Gráfi co: Quando o Sr/Sra. Compra na empresa Ricardo Pneus

 Verifi ca-se no gráfi co 01 que 74% de clientes responderam que compram 
sempre na empresa, mostrando que encontra o melhor atendimento e de boa 
qualidade, e 26% responderam às vezes.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017
Figura 3 – Gráfi co: Como você classifi ca a qualidade dos serviços prestados pela empresa

 Quanto à classifi cação da qualidade dos serviços prestados, a grande 
maioria dos clientes se mostrou satisfeita, sendo que 54% afi rmaram que estava 
ótimo, 20% acharam que estava bom, 26% opinaram que estava regular, e 
nenhum desses opinaram que a qualidade do serviço estava ruim.
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FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 4 – Gráfi co: Os serviços de pós – venda atenderam suas expectativas

 Em relação aos serviços de pós–venda, obtiveram-se os seguintes 
resultados ao questionar se o cliente ao necessitar do serviço foi resolvido. Do 
total de entrevistados, 80% afi rmaram ter sido bem atendido e apenas 20% não 
tiveram suas expectativas atendidas.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 5 – Gráfi co: Após a ligação do vendedor seus problemas foram sanados

 Em relação à ligação do vendedor para os clientes referente aos problemas 
proposto 100% responderam que foram resolvidos.

FONTE: Elaborado pelo autor. 2017.
Figura 6 – Gráfi co: Quanto à disposição dos serviços prestados, você fi cou satisfeito.
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 Quanto aos serviços prestados, 100% dos entrevistados responderam 
que fi caram satisfeitos.

FONTE: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 7 – Gráfi co: Você indicaria a empresa a outras pessoas.

 Dos 15 entrevistados, 100% responderam que indicariam a empresa para 
outras pessoas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da teoria e análise sobre o pós-venda realizado na empresa de 
pneus em Rio Verde, percebe-se que é evidente que o que infl uência e fi delizam 
o consumidor na hora da compra já não é somente o preço percebido como justo 
e a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa, mas também a satisfação 
em comprar num local que lhe ofereça a mesma qualidade de atendimento após 
a compra ter sido efetuado, ou seja, o pós-venda.
 O pós-venda como ferramenta do marketing de relacionamento mostra 
que é mais fácil reter os clientes que já estão na base do que conquistar novos 
clientes, e, consequentemente, a fi delização acontecerá, oferecendo maior 
segurança, redução de custos e retrabalho.
 Os dados coletados na pesquisa foram analisados e tabulados, mostrando 
que a população de clientes entrevistada apresenta alto grau de satisfação com 
os serviços prestados pela empresa, principalmente aqueles que precisaram dos 
serviços prestados no pós-venda, mostraram-se bastante satisfeitos. Entretanto, 
esses dados não esgotam o assunto e tampouco impedem que novas pesquisas 
de satisfação possam ser realizadas, buscando constantemente melhorar a 
excelência na prestação de serviços.
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