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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar ações necessárias para elevar as taxas de efetivação da
conversão de leads em notas fiscais de vendas, a partir da análise dos dados obtidos nos
projetos inovadores de marketing digital, patrocinados pela montadora FCA – Fiat Chrysler
Automobile, para geração, captação e distribuição de leads para sua rede de concessionários.
Os resultados destas experiências inovadoras são analisados e contextualizados no âmbito da
sua aplicabilidade junto ao setor de distribuição de veículos no Brasil e nos Estados Unidos,
no período de 2008 a 2018. Período este em que, entre crises e crescimento dos mercados, o
impacto da internet e das redes sociais delinearam o novo comportamento e empoderamento
dos consumidores. Neste contexto, de plena transformação digital, as tradicionais campanhas
de comunicação de massa são substituídas pela complexidade das conexões em rede.
Resultando no desafio de convergir as tradicionais formas de comercialização do varejo de
automóveis off-line, com as experiências e exigências do consumidor virtual on-line. Neste
sentido, a partir da metodologia de elaboração de trabalhos práticos e aplicados, segundo
Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), foram diagnosticados os problemas que
impedem melhores taxas de conversão. Foi considerada a aplicabilidade de alternativas
tecnológicas inovadoras que auxiliem os grupos de concessionários a ganharem escalabilidade
nos relacionamentos com os clientes, elevando as possibilidades para conversões de leads em
vendas, em conformidade com as novas exigências de proteção à privacidade dos clientes
definidos pela nova Lei Geral de Proteção de Dados, a ser efetivado a partir de agosto de
2020. As soluções propostas, além de incorporarem elementos de transformação digital,
necessitarão o desenvolvimento de um projeto de mudança no comportamento das pessoas.
As experiências descritas neste trabalho poderão ser compartilhadas e replicadas para as
empresas da vertical automotiva.
Palavras-chave: Inovação, Leads, Concessionárias, Vendas, Conformidade.

ABSTRACT
The objective of this study was to identify actions necessary to increase the effective rates of
conversion of leads into sales invoices, by analyzing the data obtained in the innovative
digital marketing projects, sponsored by FCA - Fiat Chrysler Automobile, for generation, lead
capture and distribution for your dealer network. The results of these innovative experiences
are analyzed and contextualized within the scope of their applicability to the vehicle
distribution sector in Brazil and the United States, from 2008 to 2018. This period in which,
between crises and market growth, the impact of the Internet and social networks have
outlined new consumer behavior and empowerment. In this context of full digital
transformation, traditional mass communication campaigns are replaced by the complexity of
network connections. Resulting in the challenge of converging the traditional forms of offline
car retail marketing with the experiences and demands of the online virtual consumer. In this
sense, from the methodology of elaboration of practical and applied works, according to
Marcondes, Miguel, Franklin and Perez (2017), the problems that prevent better conversion
rates were diagnosed. The applicability of innovative technology alternatives that help dealer
groups gain scalability in customer relationships has been considered, increasing the
possibilities for lead-to-sales conversions in line with the new customer privacy requirements
set by the new General Law of Data Protection, to be effective from August 2020. The
proposed solutions, besides incorporating elements of digital transformation, will require the
development of a project to change people's behavior. The experiences described in this paper
can be shared and replicated for automotive companies.
Keywords: Innovation, Leads, Dealerships, Sales, Compliance.
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1. INTRODUÇÃO

Com a grande difusão do uso da internet e, principalmente, dos dispositivos móveis
como os smartphones, a comunicação apenas verbal tem tido seu espaço diminuído, sendo
criadas e utilizadas – de forma integrada – inúmeras outras funcionalidades geradoras de valor
a fim de atender às diversas necessidades diárias das pessoas. Além de conversar, entre várias
possibilidades, as pessoas querem acessar informações que lhes permitam viajar, dirigir,
cozinhar, comprar, opinar e, possivelmente, evitar o trabalho e o desperdício de tempo de ir de
loja em loja para adquirir artigos, bens e mercadorias de interesse.
No setor automotivo, a jornada do cliente pela Web tem sido acompanhada por
diversas tentativas de reestruturação organizacional, as quais permitem rápido entendimento
do perfil e do movimento das audiências (público-navegador) na Web. Hoje, o cliente
possivelmente irá a uma concessionária de automóveis após ter obtido uma série de
informações sobre os produtos que têm potencial de aquisição. Apesar de não haver a
substituição da venda nas lojas físicas pelo modelo da venda on-line, a participação da
internet na decisão de compra do cliente tem se tornado cada vez mais acentuada. Isso levou o
comprador de veículos a permanecer menos tempo na concessionária, diminuindo a
efetividade de persuasão do vendedor que ainda mantém o padrão de comportamento dos
tempos em que o cliente podia ficar horas na loja até sua tomada de decisão. Observando esse
novo comportamento do consumidor, a FCA FIAT CHRYSLER lançou, no Brasil, no
primeiro semestre de 2017, o projeto CRIE (Content, Real-time, Insight, Engagement), com o
objetivo de aumentar a eficiência de atuação da marca nos canais digitais e usar a internet a
seu favor, a fim de converter potenciais consumidores em clientes compradores de seus
produtos e marcas em suas concessionárias.
Com base na metodologia proposta por Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017),
que orienta a pesquisa aplicada para a solução de problemas ou aproveitamento de
oportunidades, este trabalho de conclusão foi desenvolvido para identificar os obstáculos que
impedem a melhoria dos índices de vendas (conversões) aos consumidores provenientes do
ambiente virtual, originados pela implementação do projeto CRIE, em especial, quando estes
se encontram com as forças de vendas no ambiente físico, na comercialização dos produtos e
serviços oferecidos pela rede de concessionárias. São propostas ações para melhoria das
conversões e, considerando a efetivação da nova Lei Geral de Proteção de Dados, novo fator
regulatório a vigorar a partir de agosto de 2020, será necessário e obrigatório que se
estabeleçam novos padrões de conformidade dos processos de relacionamento com os clientes
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e seus dados pessoais, implantando novas alternativas tecnológicas para gestão e governança
destes dados e de pessoas nas organizações que aceitem e se adaptem as mudanças
necessárias.

1.1 Situação – Estrutura da distribuição de veículos no Brasil
O Brasil, a partir da década de 50, optando priorizar o transporte de pessoas e
mercadorias por rodovias dentro do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek (JK),
incentivou a vinda e a instalação da indústria automobilística no país, de acordo com Drucker
(1946, p.149), chamando-a de the industry of industries.
Em 1979, as redes de distribuição de veículos lideradas pela Fenabrave – Federação
Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, em trabalho conjunto com a Anfavea –
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, desenvolveram e obtiveram
aprovação do governo federal, do presidente da república, João Baptista de Oliveira
Figueiredo, para edição da lei federal Renato Ferrari de nº. 6.729, de 28 de novembro de
1979, que dispõe e regulamenta a concessão comercial entre produtores e distribuidores de
veículos automotores de via terrestre (automóveis, caminhões, ônibus, tratores, motocicletas e
similares).
De acordo com a citada lei, intitula-se o produtor de concedente e o distribuidor de
concessionário. As concessionárias são subordinadas a grupos econômicos cujos proprietários
investidores podem representar mais de uma marca com mais de uma loja. Estes grupos, sob
os contratos de concessão regulamentados pela lei, formam as redes de distribuição, recebem
os produtos destas produtoras, também conhecidas como montadoras e os comercializam
junto ao mercado consumidor (Figura 1).

14

Figura 1. Estrutura de Distribuição das Montadoras
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)
Segundo a lei nº 6.729, de 28 de Novembro de 1979, as vendas diretas das montadoras
aos consumidores finais só podem ser realizadas por convenções de marca, celebradas entre
montadora e sua rede de distribuição, sob condições especiais, definidas nos artigos 15 e 16
da mesma legislação.
As concessionárias distribuidoras oficiais das marcas montadoras instaladas no país
são representadas por associações de marca, também reconhecidas por esta legislação e na 1ª
Convenção das Categorias Econômicas dos Produtores e Distribuidores de Veículos
Automotores (Fenabrave, 1983), conforme regulamentado na convenção no Art. 1º: “Em sua
competência, a associação da marca também incumbe fiscalizar o cumprimento da lei e das
convenções de marca, bem como poderá diligenciar junto ao produtor e à rede de distribuição
a solução de dúvidas e controvérsias”.
No Brasil, existem cerca 7.000 concessionárias, vinculadas a 50 associações de marcas
associadas à Fenabrave, as quais operam sob contratos de concessão, celebrados entre
concedentes (montadoras) e distribuidores (concessionárias), conforme a lei descrita
(Fenabrave, 2017). Importadores de outras marcas, sem planta industrial no país, não são
filiadas à Fenabrave, estando subordinadas a outra associação destas marcas.
A Abradic – Associação de Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM, desde 2015,
a partir do lançamento da nova fábrica Jeep do Brasil, pelo grupo FCA (Fiat-Chrysler
Automobile), na cidade de Goiana, em Pernambuco, representa os interesses de 90 grupos
econômicos com 190 lojas físicas instaladas em todo o território nacional e é filiada à
Fenabrave (Abradic, 2018). Para este trabalho, a Abradic será tratada como associação.
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1.2 Antecedentes
A lei federal nº 6729 de 28 de novembro de 1979, também conhecida por Lei Renato
Ferrari, promulgada há cerca de 40 anos, não contemplava a digitalização de dados, nem as
novas tecnologias de marketing com utilização de técnicas digitais e não previa a mudança do
comportamento do mercado consumidor com o advento da internet, disponível no século
XXI.
Atualmente, para oferta de serviços de uma empresa, é possível a integração de
sistemas digitais nas redes de computadores (World Wide Web), por meio de um conjunto de
rotinas e padrões de programação para acesso a aplicativos de sistemas de processamento de
dados (software) chamado de API – Application Programming Interface, os Web APIs
permitem interações entre sistemas distintos (Doerrfeld et al., 2016). Aliando estas
tecnologias e os conhecimentos em marketing, as empresas utilizam a internet, a telefonia
celular e outros meios digitais, com o intuito de divulgar e comercializar seus produtos,
conquistando e relacionando-se com clientes, surgindo, para tanto, o que se denomina de
comércio eletrônico.
Recentemente, em evento patrocinado pela montadora FCA para a rede de distribuição
de veículos da marca Jeep, a Google apresentou um estudo em que analisam a navegação e o
comportamento dos consumidores de veículos na internet. Entre outras constatações, a Google
verificou e declarou que o processo de compra de carros dura, no máximo, 90 dias e registrou
que entre 9 e 10 compradores chegam à concessionária muito mais informados sobre as
opções disponíveis. Eles passam 96% do tempo em pesquisa intensiva, valendo-se de fontes
digitais de informações (Kantar, 2017).
Outro estudo apresentado pela Roland Berger Consultoria para a FCA (comunicação
verbal, 2016), indicava que, no ano 2000, o consumidor de automóveis dedicava 90% do seu
tempo em visitas físicas nas concessionárias durante o processo de compra: visitava mais de
quatro concessionárias para decidir pela compra. No ano 2010, no processo de busca on-line,
este tempo reduziu para 35%. Com esta projeção, o consumidor já, em 2016, visitou menos de
duas lojas.
Entendendo este novo comportamento dos consumidores, algumas montadoras têm
desenvolvido – junto às suas redes de distribuição de veículos – ações de alinhamento para
oferta de produtos e de serviços em ambientes virtuais (on-line). Para tanto, integra as buscas
dos consumidores nos sistemas digitais, os quais são chamados de leads, a partir do momento
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em que manifestam interesse em desenvolver relacionamentos mais próximos com as
empresas nas lojas físicas tradicionais (off-line).
Dessa forma, leads são aqueles consumidores que deixam seus dados pessoais em
formulários próprios, disponíveis no site da empresa em que fez a oferta, no campo virtual.
Kotler, Kartajaya, & Setiawan (2017) se referem ao conceito introduzido por Seth Godin
sobre a prática do Marketing de Permissão, em que as marcas pedem permissão para se
envolverem com uma comunidade de consumidores, buscando estabelecer um vínculo de
amizade com intenção de ajudá-los a satisfazer suas necessidades ou desejos.
Os leads, gerados e captados no site da montadora, são direcionados, com base na
escolha dos consumidores, seja pela localização geográfica ou pelas ofertas comerciais
oferecidas, que possam tê-los atraídos, para a força de vendas das concessionárias escolhidas,
onde possam estabelecer os contatos e aí, então, nas lojas, objetivarão converter os leads em
vendas (Abradic, 2018).
Com o propósito de engajar as concessionárias, oferecendo melhor acesso e
experiência aos consumidores nestas novas tecnologias nos sites da própria rede de
distribuição, o grupo FCA (Fiat-Chrysler) desenvolveu e está patrocinando projetos como o
CRIE – Creation, Real Time, Insight, Engagement e o DDM – Dealer Digital Marketing.
Ambos os projetos utilizam técnicas que gerenciam sistemas digitais de geração e de captação
de leads para serem destinados à comercialização de veículos nas concessionárias das marcas
Fiat e Jeep.
Os resultados destes projetos serão analisados nas operações de vendas de automóveis
e de serviços prestados pela rede de distribuição da marca Jeep no Brasil.

1.3 Objetivo do trabalho – Situação-Problema
O objetivo deste trabalho está em oferecer uma alternativa inovadora para reduzir as
potenciais perdas e melhorar a taxa de efetivação em vendas dos leads recebidos ou captados
pelas concessionárias

Figura 2. Situação-Problema
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)
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1.4 Beneficiários
Como resultante, espera-se:
• para a rede de distribuição de veículos: melhor aproveitamento em vendas do
consumidor (lead) interessado na aquisição de veículos e de serviços da rede;
• aos consumidores e clientes: melhorar a experiência na transição de sua jornada de
compra entre as experiências digitais e o ambiente físico das lojas;
• à montadora FCA: completar o ciclo de gestão dos leads e a experiência do
consumidor nas lojas físicas;
• à Associação da Rede de Distribuição da Marca: apoiar a Rede no desenvolvimento da
visão futura de gestão de vendas baseada em sistemas digitais de prospecção de
mercado, em conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados.

Assim, este trabalho de conclusão está estruturado da seguinte forma: por esta
Introdução; pelo Contexto de realidade investigada; pelo Entendimento do problema; pelo
Diagnóstico; pelas Propostas de soluções; pelos Planos de ações, pela Intervenção, pela
Avaliação; pelas Considerações finais e contribuições e pelas Referências.

2. CONTEXTO DE REALIDADE INVESTIGADA

2.1 O mercado, o negócio e a empresa
Em 2007, a Chrysler Group, detentora das marcas Chrysler, Jeep, Dodge e Ram, foi
vendida pela DaimlerChrysler para a Cerberus Private Equity, de New York (CNN Money,
2007), quando o mercado de automóveis nos Estados Unidos superava os 16 milhões de
carros. Com a eclosão da crise americana em 2008, num cenário de queda do mercado para
10,4 milhões de automóveis (Figura 3), a companhia recorreu ao capítulo 11 da lei de
reestruturação de empresas em concordata e teve o plano de reestruturação apresentado pela
montadora italiana Fiat, aprovado pelo tesouro americano em 2009 (US Treasury, 2014), de
acordo com Cains e Platzer (2009).
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Figura 3. Vendas nos Estados Unidos – 2007 a 2017
Fonte: Statista – The Statistics Portal (2017)

Em ambientes de mudanças, como as vivenciadas pela indústria e sua rede, as
empresas remanescentes precisaram recompor suas capacidades competitivas, no que se refere
à capacidade de adaptar-se ao ambiente em mudança (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).
Em diversos estados americanos, por um lado, foram travados intensos conflitos e
discussões entre as montadoras e os distribuidores contrários à pressão das fabricantes ao
transferirem estoques de veículos para as redes, sem que as concessionárias tenham
autorizado e, por outro lado, havia ações das montadoras em realizarem vendas diretas ao
consumidor pela internet, o que também não estava devidamente convencionado com as
concessionárias (Cains & Platzer, 2009).
No final de 2008, em plena crise, os estoques de veículos nos pátios da rede americana
de 20.000 lojas de todas as marcas chegavam a 100 bilhões de dólares, a um custo anual de
carregamento de 890 milhões de dólares (Cains & Platzer, 2009). Estes altos custos
ponderados pelo economista Gerald Bodisch, membro da divisão antitruste do departamento
de justiça americano, a partir de indicações para equalizar os interesses entre as partes,
defendia o conceito de ampliar, pelas montadoras, as vendas diretas ao consumidor final
(Cains & Platzer, 2009).
Esse tema, apesar de polêmico e em processo de regulamentação em diversos estados
americanos, não impediu que acordos bilaterais, entre fabricantes e suas redes de distribuição,
aliassem

conhecimentos

e

alternativas

comercialização e de cobertura dos mercados.

para

desenvolverem

novas

dinâmicas

de
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Segundo Teece et al. (1997), as empresas precisam avaliar o que possuem em termos
de recursos e reconheçam a existência ou falta destes, buscando aqueles que são tangíveis,
aplicáveis e passíveis de gerarem valor, a fim de serem integrados, construídos; e
possibilitarem a reconfiguração dos processos internos, de modo a ajustá-los em linha com as
necessidades externas, demandadas e orientadas pelo mercado em transição (Day,1994).
Destarte, permite a rápida implementação e manutenção da competitividade em ambientes em
transformação.
Considerando que, em função da crise, 25% de cobertura de sua rede foi reduzida. A
Chrysler que precisava manter sua presença no mercado, em 2008, iniciou a implantação de
um projeto que apoiava a adesão das concessionárias remanescentes na melhoria da eficiência
do atendimento e conversão de vendas de automóveis pelo canal on-line.
Dados do departamento de marketing da FCA (Ciaco, 2017) demonstram que as
concessionárias da marca, nos Estados Unidos, após oito anos de desenvolvimentos, em 2016,
conseguiram atingir 1/3 das vendas de veículos no varejo pelo canal on-line. Outrossim, mais
de 50% dos leads, são provenientes de investimentos da própria rede de concessionários, nos
departamentos de marketing e vendas on-line, cujos sistemas são estruturados e integrados aos
sistemas da montadora.
Por sua vez, a montadora também gera e capta leads e os vende para os
concessionários que estejam integrados ao sistema Dealer Digital Marketing – DDM (Ciaco,
2019).
No Brasil, diferentemente da experiência americana, a partir do ano de 2017, estes
processos estão em desenvolvimento e se concentram nos projetos CRIE e DDM, onde a FCA
iniciou a implantação de um modelo de geração e captação de leads – projeto CRIE – e os
distribui para a rede, buscando elevar as metas de vendas e as taxas de conversão dos leads. O
projeto DDM está em fase experimental de implantação e integrado com somente 20 grupos
econômicos, ou seja, 25% da rede.

2.2 O negócio da distribuição de veículos no Brasil – em transição para o século XXI
Os grupos econômicos das redes de distribuição, conforme Figura 1, são “multimarcas
oficiais”, distribuindo investimentos e atuando em vários segmentos de mercado –
automóveis, comerciais leves, utilitários esportivos (SUV), etc. – propostos pelos novos
entrantes ou das próprias marcas instaladas com novas marcas ou novos produtos, frutos de
aquisições

e

fusões

das

multinacionais,

a

saber:

Renault-Nissan/Mitsubishi,
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VW/Bentley/Audi/Seat,

Mercedes-Benz/Smart,

Ford/Land-Rover/AstonMartin/Jaguar,

Fiat/Jeep/Chrysler/Dodge/Ferrari/Alfa Romeo, BMW/Rolls-Royce, entre outras.
Esses grupos econômicos, responsáveis pela distribuição, puderam diluir e transferir
capital e investimentos entre as operações. Desse modo, aproveitam sinergias para
minimizarem a dependência com alguns de seus fornecedores, ou seja, as montadoras
concedentes tradicionais. Por conseguinte, acompanham a oportunidade do movimento
expansionista das novas marcas que chegavam no país, buscando escala na tentativa de
redução de seus custos de transação, com foco em ampliação de suas coberturas regionais
físicas (Costa & Henkin, 2016).
Conforme a Figura 4, dois momentos de crescimento experimentados (de 1990 a 1997
e de 2004 a 2013), após investimentos em suas plantas, as montadoras promoveram a
ampliação de suas capilaridades e de suas estruturas físicas de localização geográfica,
distribuição e manutenção dos veículos, produzidos e vendidos, quanto à frota circulante.
Entretanto, após estes investimentos, por questões econômicas adversas, enfrentaram índices
de ociosidade entre 45% a 59% do parque instalado, entre os anos de 2002/2003 e 2015/2016,
respectivamente. Contudo, as montadoras ainda conseguem destinar parte da produção para
exportação e para vendas diretas a locadoras (ICDP, 2017).

Figura 4. Vendas e faturamento da indústria automotiva brasileira, de 1990 a 2016.
Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (2017).

Por outro lado, o acirramento da competitividade no mercado em mercados aquecidos,
com maior oferta de produtos e maior cobertura geográfica, por um ângulo, trouxe a expansão
do volume total, como demonstrado no gráfico da Figura 4; no entanto, pela alta capilaridade
e pelas características operacionais do varejo, as condições de alta concorrência,
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principalmente em preços, por outro ângulo, promovem externalidades não previstas,
resultando em aumento do grau de incerteza por assimetria de informações (Silva & Brito,
2012), entre as montadoras e as concessionárias, provocando um desgaste na relação entre
fabricantes e distribuidores.
Dessa forma, o suposto efeito de aumento de escala para redução de custos da cadeia
de distribuição acaba sendo neutralizado pelo acirramento da concorrência e pela redução das
margens de comercialização junto aos mercados, o que resulta em concessionárias com
operações deficitárias. O setor da distribuição, que já havia alcançado 5,7% de
representatividade do PIB nacional (Figura 5) em 2013, iniciou recuperação em 2017 e fechou
2018 representando 4,51% (Fenabrave, 2018);

Figura 5. Representatividade do Setor da Distribuição de Veículos no PIB nacional
Fonte: Fenabrave (2018) – Depto. Inteligência de Mercado – Quem somos

Daquelas 4.120 concessionárias que operavam no segmento de autos e comerciais
leves, em 2014, no início da crise que perduraria até 2016, mais de 25% encerraram suas
operações (Figura 6). A rede Jeep, inaugurada no segundo trimestre de 2015, inicia suas
operações com cerca de 180 pontos de vendas. Entretanto, a rede total brasileira, de todas as
demais marcas, permanece 20% abaixo da quantidade existente em 2014.

Figura 6. Redução da Rede de Concessionárias de Autos e Comerciais Leves
Fonte: Fenabrave, MB Associados, Anfavea – (ICDP, 2017 p.9). Adaptado pelo autor.
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Em 2017, procurando orientar o setor da distribuição de veículos sobre o momento de
transição, entre a queda do volume de vendas provocado pela crise de 2013 a 2016, as
dificuldades financeiras e as inquietações quanto ao fortalecimento da internet, do ecommerce e das redes sociais, a Fenabrave apresentou estudo elaborado pelo ICDP –
Automotive Distribution Research, Insight, Implementation (2017), sobre o futuro do negócio
das concessionárias de Autos & Comerciais Leves no Brasil que foi apresentado no 27º
Congresso do setor, em agosto de 2017.
A pesquisa de campo utilizou quatro fontes de pesquisa:
(1) relatórios e pesquisas europeias, pertencentes ao mercado brasileiro de automóveis
e comerciais leves, relacionados ao negócio do concessionário;
(2) coleta de dados financeiros, de emplacamentos, estrutura de redes e outros dados
confidenciais, fornecidos pela Fenabrave e Associações de Marca;
(3) 30 entrevistas presenciais com executivos de montadoras e concessionárias e
empresários do mercado digital;
(4) pesquisas on-line junto a 119 empresários que representam 576 lojas do país.

De acordo com Aaker, Kumar e Day (2013), estas pesquisas procuram levantar
informações sobre questões implícitas, ocultas, subjacentes, por meio de coleta de
informações, baseadas em métodos qualitativos e por observação.
O relatório ICDP (2017, p.33) identifica quatro aspectos que devem ser fortalecidos
para os concessionários no futuro:
1. capacidade de investimento em ativos físicos – instalações e formatos (novos, usados e
pós-venda) – integrados a ativos digitais – sites, mídia social, centrais de contato – e
pessoal necessário;
2. desempenho dependente de processos que garantam o mesmo nível de qualidade em todas
as lojas do grupo;
3. ambiente omnichannel (onicanal) mais complexo exigirá mais pontos de contato, mais
pessoas, mais dados, com gerenciamento especializado;
4. equipe preparada a lidar com dados e processos bem definidos, possibilitando experiência
positiva ao consumidor em todas as etapas da jornada de compra do carro ou serviços.

A pesquisa identifica redução dos investimentos em prédios e instalações (custos
fixos), observando o favorecimento ao atendimento aos consumidores digitais, porém,
esclarece o fato que esta adequação aos sistemas digitais de atendimento aos consumidores
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não invalidam as estruturas físicas, que serão redimensionadas ou repaginadas. Destaca-se,
ainda, que não existe um cenário global claro e definido para o “Concessionário do Futuro”.
Entretanto, ressalta a necessidade de haver uma gestão ativa para administrar a
complexidade do ambiente omnichannel em que a jornada do consumidor começa quando vai
a uma loja ou on-line, nos sites da montadora ou da rede, e entra em contato com a central de
atendimento da concessionária. Consideram que a concessionária oferece maior quantidade de
pontos de contato com os consumidores e podem explorar melhor o papel de atendimento às
diversas necessidades do consumidor, a partir da construção de uma concessionária virtual
(ICDP, 2017). Apesar do estudo do ICDP indicar que dentre as 119 concessionárias
pesquisadas no Brasil, 87% dos concessionários estão comprometidos com o digital por sites
próprios, somente 61% fazem medições dos resultados deste esforço. Para empresas com
menos de duas lojas, esta preocupação pela medição está em menos de 40% dos grupos
pesquisados (ICDP, 2017).
De acordo com Rogers (2017), para os administradores das empresas nascidas antes
do nascimento da internet, os desafios para se virtualizarem são distintos aos líderes de
empresas startups originárias como empresas on-line, após o nascimento da internet.
A pesquisa apresentada pelo ICDP, apesar de alertar, não se aprofunda na
complexidade e nos detalhamentos do impacto da transformação digital no quotidiano das
organizações das concessionárias, com vistas à manutenção dos negócios em médio e longo
prazos. Assim como também não aborda as inovações e as grandes revoluções da indústria
4.0, do marketing digital e o do marketing 4.0 nas operações e processos das redes de
distribuição, que serão impactados por novas tecnologias e novos conceitos de administração
de vendas, distribuição, marketing e de prospecção de mercado, que atendam plenamente o
novo comportamento do consumidor.
Portanto, os impactos dos novos processos que introduzem sistemas digitais em
substituição aos analógicos, desafiam as redes de concessionárias, empresas com origens
anteriores ao advento da internet, em tornarem-se digitais com maior esforço que as startups
que já nascem digitais. Este aspecto, mais relacionado à competição entre os jogadores, é um
dos pontos ressaltados por Rogers (2017) quando aponta as mudanças da era analógica para a
era digital em 5 domínios, como sendo:
• os clientes, antes influenciados pela comunicação de massa, agora
empoderados pelas conexões em rede, influenciam e são influenciados
reciprocamente, construindo a reputação das empresas e das marcas;
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• a competição entre empresas rivais equivalentes pode ser ameaçada por
empresas diferentes, assimétricas, mas que podem oferecer valores
concorrentes aos clientes. E talvez empresas rivais possam criar plataformas
digitais próprias, buscar no mercado ou apoiar o desenvolvimento em
cooperação com pares do mesmo setor;
•

a captação de dados não estruturados, como som, imagem, texto, ou seja,
aqueles compartilhados e abundantes nas mídias sociais, propulsionadas pelos
dispositivos móveis e sensores permitem captar e interpretar informações sobre
os comportamentos dos clientes que, por sua vez, “abrem mão” de sua
privacidade para colher benefícios pessoais, deixando rastros digitais que
podem ser monitorados e agrupados pelas empresas;

• a inovação, por Tidd e Bessant (2015), é resultante da habilidade de estabelecer
relações, detectar oportunidades e tirar proveito destas. Atualmente, este
processo de desenvolvimento de novas ideias, de testes e de lançamentos no
mercado, é realizado com validação direta junto a clientes reais, cujos
resultados são colhidos rapidamente e a custos baixos, permitindo protótipos
de

viabilidade

mínima,

maximizando

o

aprendizado

organizacional,

minimizando tempo e riscos onerosos de fracasso;
• a proposta de valor entregue ao mercado e aos clientes não são estáveis e
perenes, pois os ciclos de aproveitamento são curtos, exigindo que a empresa
se mantenha constantemente conectada ao surgimento de novas oportunidades.
A vantagem competitiva é volátil. O capital investido em inovações move-se
na mesma velocidade em que a carteira de investimentos em títulos financeiros
é gerida no mercado de capitais (Sampaio, 2018).

2.3 Inovação e seus tipos
Segundo Schumpeter (1957), que influenciou a teoria das inovações, apud Oslo (1997,
p. 36), o processo de substituição de tecnologias antigas por novas denominou por “destruição
criadora”. Ainda por Schumpeter apud Oslo (1997), inovações “radicais” engendram rupturas
mais intensas, enquanto inovações “incrementais” dão continuidade aos processos de
mudança, ou fazer melhor o que já é feito.
De acordo com o Oslo (1997), inovação é a implementação de um produto (bem ou
serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
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marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do
local de trabalho ou nas relações externas. O Manual, na sua 3ª e última edição, incorpora o
setor de serviços para ampliar a melhor identificação das empresas inovadoras. Para tanto,
define que, além das tecnologias aplicadas a produtos e processos (TPP), remove a palavra
“tecnológica” das definições sobre empresas inovadoras, pois esclarece que a palavra sugere a
possibilidade de que muitas empresas do setor de serviços interpretem “tecnológica” como
sendo empresas de uso intensivo de equipamentos de alta tecnologia, o que as excluiria de
muitas possibilidades de serem entendidas como inovadoras em suas aplicações de produtos e
processos.
Conforme Tidd et al. (2015) enfatizam, o desafio da inovação é antigo, pois, para
sobreviverem e prosperarem, as empresas sempre precisaram tratar de mudanças no que
oferecem ao mundo e nas formas como criam e distribuem essas mudanças para o mercado.
A questão atual reside no entendimento de que a inovação é um movimento contínuo
de transformações entre os protagonistas dos movimentos e o contexto econômico, social e
político em que eles ocorrem. Atualmente, na medida em que a produção do conhecimento se
eleva e as conexões se amplificam, por Tidd et al. (2015), há um constante “aumento de
instabilidades” relacionadas à evolução da tecnologia.
Nolan e Crosson (1996): (1) definem o gerenciamento das mudanças para aplicação de
novas tecnologias em antigos processos administrativos; (2) descrevem as três décadas da
evolução da tecnologia da informação (TI), de 1960 a 1990, que se inicia numa visão e na
busca interna das empresas para ganhos de produtividade pela automação, passando pela
informatização com o advento dos microcomputadores que possibilitaram o acesso, a análise
e a interpretação dos dados, até a era das redes de computadores possibilitada pela fusão das
tecnologias da informação e de telecomunicações com vistas à atuação global; (3) explicam,
ainda, que estas evoluções permearam a alavancagem de profissionais como engenheiros,
analistas financeiros e gerentes.
Christensen (2012), a partir de estudos de casos, além de abordar a capacitação ou a
resistência por parte das empresas em alterarem seus produtos e processos, trata de abordar o
impacto das tecnologias de ruptura nas empresas e na capacidade de absorção de altas
tecnologias pelo mercado.
O Manual de Oslo (1997) visa a fundamentar a definição de inovação, abordando:
• empresas com atividades de negócios (comerciais);
• âmbito da empresa (visão interna);
• tipos de inovações: de produto, de processo, organizacional e de marketing;
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• se é nova para a firma.
Em resumo, as literaturas convergem em tratar as inovações como processos de
mudanças, definidos de forma abrangente em 4 formas ou tipos de inovação que, de acordo
com Tidd et al. (2015) e Oslo (1997) são descritas como:
• Inovação de produto – mudanças no que uma empresa oferece (bens/serviços);
• Inovação de processo – mudanças na forma como os bens/serviços são criados
(produzidos) e entregues (distribuídos);
• Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são
introduzidos; ou novos métodos organizacionais e relacionamentos externos da
empresa;
• Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais subjacentes que
orientam o que a empresa faz: orientam o design, o marketing, a promoção do
produto, e precificação.

Portanto, com base nesta abordagem estruturada sobre processos inovadores, suas
características, formas e domínios, de acordo com Senge (1990), por uma questão de
sobrevivência, as organizações são obrigadas a aprender. Conviver com estas mudanças
descritas da visão tradicional para a digital, adquirindo conhecimento novo em substituição ao
velho, coloca a rede de distribuição de veículos de frente a um processo de transformação
digital.
2.4 Transformação Digital
Após mais de 60 anos de instalação da indústria automobilística no Brasil, para apoiar
a contextualização da evolução das empresas do setor de distribuição e da evolução dos
negócios, os próximos tópicos procuram identificar o ecossistema das inovações tecnológicas
que vem moldando o novo perfil de atuação requerido pela indústria automobilística e
alterando gradualmente a forma de condução dos negócios e do tratamento dos novos
consumidores, o que servirá de base e de contextualização para o objetivo deste estudo.
Solomon (2016), ao abordar o impacto do comércio eletrônico nas lojas físicas: (1)
destaca a inquietação dos varejistas sobre o receio deste comércio vir a substituir o varejo
tradicional; (2) identifica as possíveis razões para as inquietações do setor varejista, em que a
crescente disponibilidade de aplicativos de comparação de compras disponíveis aos
consumidores no ambiente virtual e seu empoderamento pode ameaçar a existência de vários
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varejistas, limitando-os a expositores dos produtos – showrooming – onde os consumidores
examinam os produtos e decidem pela melhor oferta de compra on-line.
Sobre os novos padrões de inovação, Parmar, Mackenzie, Gann e Cohn (2014, p. 01)
descrevem que “a busca por novas ideias e novos modelos de negócios geralmente é
negligenciada na maioria das corporações, apesar da forte pressão que os executivos sofrem
em desenvolver negócios”. Eles afirmam que executivos são hábeis para execução de
estratégias bem-definidas, porém não estão preparados para desenvolver ideias não
convencionais e criativas.
De acordo com Rogers (2017), o domínio da criação de valor – na era digital – exige
que as empresas alterem constantemente sua proposta de valor, mantendo foco na entrega de
mais valor aos clientes, acompanhando as novas tecnologias que permitam criar
oportunidades de atendimento a novas necessidades.
2.4.1 A Internet no Brasil
No Brasil, a exploração comercial da internet teve início somente em maio de 1995,
quando as pesquisas e experimentos deixam os ambientes científicos e acadêmicos, sendo
autorizada a exploração comercial dos serviços de internet. Em 1996, surgem os primeiros
provedores – fornecedores de serviços de internet – incrementando a infraestrutura para
atendimento aos serviços de hospedagens de sites, blogs e serviços de e-mail.
Somente em 2010, a menos de 9 anos, as redes sociais passam a ter relevância
mundial. Para citar algumas das mais importantes e mais utilizadas pelos brasileiros, o
Facebook, lançado em 2004, atualmente conta com 83 milhões de usuários cadastrados no
país, e 1,5 bilhão em nível mundial. O Whatsapp, lançado em 2009, com 38 milhões de
usuários brasileiros, equivalente a 8% dos usuários mundiais e o Instagram que possibilita o
compartilhamento de fotos e vídeos curtos, lançado em 2010, encontra-se em crescimento,
além do Pinterest, entre outros (Moreira, 2017).
De acordo com os dados da pesquisa “Futuro Digital em Foco Brasil 2015”, 45% dos
brasileiros gastam 650 horas em média por mês nas redes sociais. São 290 horas a mais do que
navegando nos portais de notícias. Isso significa 60% mais que o resto do planeta. Atrás do Brasil
estão Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru (Dâmaso, 2016).
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2.4.2 A Indústria 4.0 - Quarta Revolução Industrial
Como cenário em transformação substancial, convém considerar a evolução e a
pressão da nova indústria. Conforme levantamento da revista Exame (2018), desde 2016, a
Alemanha já possui 40% das fábricas alinhadas ao padrão da indústria 4.0, termo gerado em
Hannover em 2011 (Schwab, 2016), que conceituava as “fábricas inteligentes”. Esta
nomenclatura denomina uma nova ordem sobre a nova evolução da indústria, também
chamada de “manufatura avançada”.
Na concepção de Schwab (2016), presidente do Fórum Econômico Mundial, a “Quarta
Revolução Industrial”, vai além da conexão entre sistemas e máquinas inteligentes. Este novo
padrão industrial oferece simultaneamente rápida e ampla difusão e fusão de tecnologias, que
vão do sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação
quântica, o que a diferencia das revoluções anteriores, entre o século 18 e 20, pois essas
tecnologias interagem entre os domínios físicos, digitais e biológicos.
Conforme postula Schwab (2016) – apesar das definições e tratativas acadêmicas
sobre o que foram as três revoluções industriais anteriores no início deste século – a quarta
revolução tem, por origem, a revolução digital. Ainda, conforme Schwab (2016), esta
revolução é caracterizada por uma internet onipresente, móvel, a qualquer tempo e lugar, pela
disponibilidade de sensores mais poderosos, menores e mais baratos, pelo avanço da
inteligência artificial e pela aprendizagem de máquina (machine learning).
O cenário que se aproxima é o de empresas formadas em redes globais que
incorporarão máquinas, sistemas de armazenagem, distribuição e instalações de produção,
chamados de Sistemas Ciberfísicos (CPS - Cyber-Physical System). Ressaltam-se, neste
cenário, a capacidade de trocas de dados e as informações de forma autônoma, entre seus
componentes, entre as empresas e os demais componentes, que se integram num sistema, que
assumem as variáveis externas e que se adequam às internas, desencadeando ações que
orquestrem a produção em rede de forma independente (MDIC & MCTIC, 2016).
Como resultante, prevalecerá a oferta de produtos e de serviços, sob a ótica orientada
ao mercado, defendida por Day (1994). Por conseguinte, a indústria 4.0 poderá produzir em
massa e de maneira customizada, ao atender às necessidades dos clientes individualmente e
no momento que eles surgem, identificando, antecipadamente, mudanças de comportamento
das necessidades e de desejos (Nolan & Croson, 1995). Entretanto, conforme argumenta
Schwab (2016), aparentemente as empresas declaram possuir processos industriais centrados
no cliente, porém destaca que a eficácia deste conceito somente será conhecida pela geração
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de dados em tempo real, os quais permitirão elaborar análises sobre as opiniões dos clientes,
referentes a como estão sendo atendidos e servidos.
2.4.3 O Marketing 4.0 e o Marketing Digital
O Marketing 4.0 trata de combinar as interações on-line e off-line entre empresas e
clientes, ou seja, trata de desenvolver as marcas com conteúdo alinhado aos estilos dos
consumidores. O desafio dos profissionais de marketing está em oferecer conveniência digital,
reduzindo o distanciamento entre as mais íntimas aspirações, necessidades e desejos humanos
e as marcas e produtos (Kotler et al., 2017).
Por Kotler et al. (2017), com o cenário de maior inclusão do mercado nas decisões de
compra individuais, a avaliação social das reputações das marcas ocorre de forma mais
horizontalizada. Os autores complementam, ainda, que os consumidores quando desconfiam
das comunicações das marcas, buscam amparo nas suas decisões, junto ao círculo social com
amigos, família, fãs e seguidores. Reconhecer a importância da transição do terreno sólido e
dominado pelo marketing tradicional, para a velocidade, a abrangência e os potenciais
exponencialmente escalonáveis do marketing digital, permite obter maior engajamento e
defesa da marca pelos clientes.
Gabriel (2010) entende que o advento do marketing digital alavanca a importância do
consumidor, a tal ponto de promover a “inversão do vetor de marketing”, em que as ações de
promoção e de relacionamento do marketing tradicional orientadas da marca para o
consumidor, agora são invertidas, ou seja, hoje é o consumidor que busca a empresa, a marca,
isto é, como, onde e quando desejar. Para tanto, é importante reforçar que, de acordo com
Gabriel (2010), os meios digitais permitem e sustentam a inversão deste vetor.
Como mencionado e reconhecido pelo setor de desenvolvimento industrial, em todos
os aspectos da vida humana – social, profissional, pessoal – estão ocorrendo transformações
no modo de vida, de locomoção e de comunicação. Apesar de estas tecnologias estarem mais
presentes em nosso cotidiano, não é possível creditar as causas dos movimentos atuais da
sociedade ao advento digital, mas é possível creditar a alavancagem do empoderamento do
consumidor dado pelas tecnologias interativas de informação, comunicação, mobilidade e a
onipresença digital móvel. Resta ao marketing digital entender o comportamento do
consumidor em sua jornada de compra em qualquer canal, virtual ou físico, complementando
suas pesquisas com informações oferecidas no momento correto e da forma adequada com os
devidos conteúdos que permitam apoiá-lo nas suas decisões.
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2.5 Leads
Como descrito nos itens anteriores, o entendimento e tratamento do consumidor possui
técnicas específicas já dominadas por diversas empresas que operam no comércio on-line, na
indústria, porém, ainda não atingiram plenamente as operações comerciais da rede de
distribuição de veículos. Por diversas passagens deste texto, como meta de nosso estudo,
foram contextualizadas as condições dos cenários que prevalecem em torno do objetivo de
elevar a conversão dos leads, porém, para melhor entendimento do problema, ainda pela
contextualização, é importante expandir o conceito e o entendimento sobre o que são os leads.
A definição técnica de lead é a forma de qualificação de um contato (Nunes, 2015).
Assim, entende-se como um cliente, uma pessoa nas plataformas e nos percursos digitais. É a
fase em que um potencial cliente da empresa demonstra interesse em algo que está sendo
oferecido. O lead só atinge esta nomeação quando este cliente possui informações sobre a
empresa, e a empresa, por sua vez, já tem os dados necessários para estabelecer contato com
essa oportunidade de negócio. O lead é aquele visitante, usuário do site, que deixou seus
dados pessoais a fim de adquirir algo gratuito oferecido pela empresa, como, por exemplo,
ebook, whitepaper – relatórios, publicações, etc.
No marketing digital, é comum tratar-se da “geração de leads” e as técnicas digitais
que isto envolve. Há muito material sobre como atrair visitantes para os sites das marcas e das
redes de distribuição pela criação de conteúdos relevantes, seja pela utilização de influencers
– blogs – ou por promoções nas mídias sociais, e-mail marketing, Adwords, SEO – Search
Engine Optimization (sistemas de busca), etc. Palavras e siglas com técnicas e atividades
muito difundidas pelos profissionais de marketing digital qualificam o lead e as múltiplas
fases de tratamento deles.
De acordo com a Hubspot (Halligan & Shah, 2014), empresa especializada em geração
de leads, a arte de atrair um usuário para uma página e convencer que ele precisa entrar em
contato, já é um início de relacionamento para aquela pessoa se tornar consumidor (Nunes,
2015). Ainda assim, conseguir um e-mail para contato não garante que ele seja um lead
qualificado com potencial oportunidade de negócio, e não há garantias que ele se torne um
consumidor. Dessa forma, o processo de conversão do lead em vendas necessita: (1) do
entendimento das diversas fases de tratamento do lead pela empresa e; (2) do comportamento
dos consumidores.
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3. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

3.1 Entendimento da situação em que ocorre o problema
“People would rather go to the dentist than a car dealer […]”1, esta frase é de Andy
Bruce (2015), executivo chefe do grupo Lookers do Reino Unido, com 120 lojas e vendas
entre 140.000 a 150.000 carros novos e usados por ano. Ele promoveu a elevação dos salários
variáveis dos vendedores, com base nos índices de satisfação dos clientes.
Em 2017, no Brasil, nas pesquisas da FCA (Ciaco, 2017), junto aos clientes, foram
listados os onze pontos tidos como difíceis para compra de um carro: (1) encontrar um bom
vendedor; (2) comprar novos acessórios; (3) ir à loja; (4) ter uma boa experiência de
manutenção; (5) fazer um test-drive; (6) conseguir uma boa oferta nos veículos disponíveis;
(7) trocar peças e esperar por estas; (8) passar pela burocracia de documentos para fazer um
test-drive; (9) levar o carro para conserto em meio às atividades do dia a dia; (10) receber
uma boa avaliação no carro usado; (11) conseguir vantagens e descontos da montadora.
Em resumo, os consumidores estão sem paciência para longos e burocráticos
processos e consideram tudo difícil na compra de um carro (Ciaco, 2017).
Kotler et al. (2017), enquanto é desenvolvido o conceito de marketing 4.0, abordam a
transposição dos consumidores entre o on-line e off-line, e a integração dos marketings
tradicional e digital, postulando que ambos os conceitos são permutáveis e devem coexistir ao
longo do caminho do consumidor.

3.2 Comportamento do Consumidor
Kotler et al. (2017), em marketing digital 4.0, tratam acerca do novo caminho do
consumidor, em que eles pressupõem que o aumento da mobilidade e da conectividade limita
o tempo disponível dos consumidores para examinar e avaliar as marcas e os produtos
oferecidos, pois o ritmo de vida se acelera e a capacidade de atenção diminui, gerando
dificuldade ainda maior na concentração. Prosseguem, expondo que “nos canais – on-line e
off-line – [...] os consumidores continuam expostos a um excesso de tudo: características dos
produtos, promessas de marcas e argumentos de vendas”.

1

“As pessoas preferem ir ao dentista a uma concessionária de automóveis [...]”
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A aparente simplicidade da escolha, antes do advento da internet (Figura 7) e o
entendimento do modelo Omnichannel atual (Kotler et al. 2017) (Figura 8), tem direcionado a
indústria, em diversos setores, a marcarem presença no ambiente virtual.

Figura 7. Jornada do cliente – processo de compra anterior
Fonte: FCA Digital (2017)

Figura 8. Jornada do cliente - processo de compra atual
Fonte: FCA Digital (2017)

Atualmente, 53% dos compradores usaram mais de 10 diferentes fontes para pesquisar
mais sobre o seu novo carro e 93% pesquisaram on-line antes de comprarem em uma
concessionária (Kantar, 2017). Nesta jornada digital de compra, o consumidor cria parâmetros
de comparação que ainda não são totalmente dominados pela rede de distribuição, ou seja, o
conceito de showrooming e webrooming, conforme Kotler et al. (2017). Este atual
comportamento do consumidor, gerado pelos novos parâmetros de prestação de serviços e de
produtos (Betts, 2018), proporcionado por ampla e conveniente oferta de meios digitais,
proporciona a conectividade em alta escala. Esta conectividade, por sua vez, permite a
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formação de grupos de opinião e de grandes acervos de avaliação que podem ser bem
diferentes em relação ao que as empresas pretendem entregar.
De acordo com Kotler et al. (2017), os consumidores também estão tornando-se
mídias ativas de comunicação. Este empoderamento, dado pela ampla conectividade entre
clientes e marcas, tem se tornado cada vez mais presente em vários aspectos da vida humana,
afetando a sociedade, a cultura, o modo como se vive e se interage no mundo (Gabriel, 2010).
Uma pesquisa da Google revela que 90% das interações com a mídia foram incrementadas
pelas telas dos smartphones, tablet, laptop e televisão (Kotler et al., 2017).

3.3 Os percursos digitais dos clientes e o tratamento dos leads
Dentre os desafios atuais dos profissionais de marketing está a integração dos canais
on-line e off-line, na tentativa de conduzir os consumidores por toda jornada de compra sem
interrupções. No contexto mercadológico atual, a convergência digital integrada ao mundo
físico e as tendências do mercado orientadas pelas novas tecnologias permitem acompanhar o
movimento dos consumidores e mensurar o potencial relacionamento de negócios com os
clientes até a efetivação das vendas (conversões de leads em vendas). Deixar de aproveitar no
ambiente de vendas a captação on-line poderia levar um possível cliente diretamente para a
concorrência.
Rogers (2017), em sua abordagem sobre a transformação digital, demonstra e compara
as diferentes situações da jornada de compra dos clientes até o século 20, como modelo de
mercado de massa (Figura 9), em que os clientes eram passivos expectadores das ofertas de
produtos e serviços oferecidos pelas empresas em comunicação de ampla difusão (outbound
marketing).

Figura 9. Modelo de mercado de massa
Fonte: Rogers (2017, p. 40)
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Atualmente, com base no modelo de rede de clientes (Figura 10), estes utilizam
plataformas digitais que lhes permitem interagir, publicar, divulgar e inovar, criando
reputações e mercados. A conectividade entre clientes, plataformas e marcas permitem
influenciar e serem influenciados de forma dinâmica e abrangente.

Figura 10. Modelo de Rede de Clientes
Fonte: Adaptado pelo autor – Rogers (2017, p.40)

Nos percursos e nos canais digitais se estabelecem pontos de contato (touch points) e
tráfego de clientes que formam as redes de consumidores e inúmeras relações com as marcas
e com os chamados marketplaces, além de influenciadores ao longo de sua jornada de
pesquisas e de compra. Durante esta dinâmica, os clientes deixam dados e informações que
podem ser captados pelas empresas e permitem que estas entendam o perfil e os
comportamentos dos consumidores. Estes dados e informações oferecem – para as empresas –
a visão do cliente, durante a jornada de compra.
Estes dados de comportamento das redes de clientes são analisados e interpretados
pela empresa com a utilização de técnicas que buscam gerar e captar leads e administrá-los
em vários estados, de frio (cold) a qualificado (hot), conforme Nunes (2015). Cada cliente
desenha o seu percurso e praticamente cria tantas jornadas quantas forem as iniciativas de
compra proporcionadas pela marca. A identificação da jornada do cliente-padrão orienta as
estratégias de marketing e a formação de leads qualificados – hot leads – ou seja, o momento
mais próximo em que o cliente está pronto para efetivar a compra.
Na visão da empresa, é utilizado o conceito do funil de marketing ou a jornada de
compra, apesar de ser um modelo estratégico clássico de pesquisa psicológica sobre o

35

relacionamento dos clientes com os negócios (Rogers, 2017), descreve as fases para
mapeamento dos clientes potenciais (Figura 11), sendo:

Consciência

Consideração
Preferência
Ação

Figura 11. Funil de Marketing
Fonte: Adaptado pelo autor – Rogers (2017, p.40)

• consciência – conhecimento sobre a existência do produto ou da marca;
• consideração – reconhecimento do valor;
• preferência – intenção de aquisição ou escolha da marca preferida, e
• ação – efetiva aquisição, assinatura do contrato, etc.

Este modelo ilustra a jornada teórica das etapas de compras de um consumidor,
contudo, com o advento dos canais digitais, essa visão foi enriquecida ao ponto de se
possibilitar o mapeamento de todos os pontos de contato (touch points) do cliente com a
marca e todos os ambientes on-line e off-line, ampliando o conceito do funil para variadas
fases e interpretações cujos conceitos em resumo incorporam as seguintes fases (Figura 12):
• awareness – da atração da atenção –– onde é exposto conteúdo relevante que
atraia o público alvo;
• da conversão dos interessados em leads (medido como a 1ª taxa de conversão),
quando o consumidor deixa seus dados pessoais para receber informações;
• o relacionamento, agora chamado de nutrição (nurturing), com enriquecimento
do conteúdo ainda mais relevante de forma que mantenha o lead atraído pela
marca, produto ou serviço evitando sua fuga, identificando a oportunidade e
encaminhando-o para a venda;
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• a venda agora será a 2ª taxa de conversão, quando o lead conclui a negociação
e se torna um cliente.

Figura 12. Funil de Leads
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Nunes (2015)

Este fluxo oferece dados e informações que permitem medir a eficiência dos
processos, de geração e de captação de consumidores e conversão em leads, até a conversão
destes em vendas.
Na atual visão do funil, de forma resumida, que será mais detalhado com exemplo
prático no próximo tópico sobre o projeto CRIE, este processo é definido como Inbound
Marketing (Halligan & Shah, 2014). Este conceito consiste em atrair pessoas, compartilhando
informações relevantes, com conteúdo útil para ser proveitoso às pessoas. Com esta visão,
alinhada à inversão do vetor de marketing (Gabriel, 2010), as empresas podem mapear e
identificar os percursos e perfis dos clientes, cujas “pegadas digitais” (agora no sentido mais
literal) foram deixadas em todos os pontos de contato, mantidos nas incursões pela internet.

3.4 A experiência do Projeto CRIE – Create, Real Time, Insight, Engagement
No Brasil, a FCA desenvolveu o projeto CRIE – Create, Real time, Insight,
Engagement para captação e geração de leads que acessam o portal da montadora e
distribuição destes para as concessionárias no ambiente tradicional, físico, para execução da
conversão em vendas. Como visto, pela perspectiva dos consumidores, a navegação na Web,
de forma autônoma e abrangente, com a abundância e diversidade de fontes de dados e
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informações de produtos, além das ofertas comerciais, coloca-os mais próximos da decisão de
escolha; pela perspectiva empresarial, estão sendo estimuladas as ações de atração para
relacionamento.
Os líderes e os responsáveis pela implantação do projeto na montadora FCA no Brasil,
Alan Leite – Gerente de Canais Digitais, e Denis Onishi – Gerente de Mídia Digital da FCA
Latam, foram entrevistados e forneceram informações e esclarecimentos sobre as nuances
técnicas e os objetivos esperados junto à rede.
No primeiro semestre de 2017, o trabalho consistia em identificar potenciais clientes
entre o público que navegava na internet, atrair e conquistar sua atenção para os produtos da
marca. Além disso, deveriam ser capazes de monitorar suas ações até a decisão de compra do
veículo, além de acompanhar suas necessidades no pós-venda.
Os entrevistados A. Leite e D. Onishi revelaram que, sobre os leads gerados, 4 a 10%
é um percentual aceitável de conversão de leads, atingido em compras realizadas. Ainda não
havia estudos oficiais e precisos sobre este percentual na empresa em questão, porém a
expectativa, com o tratamento dos leads, a gestão do atendimento físico e a integração dos
sistemas é que seria possível aprimorar a mensuração e a fidedignidade deste indicador.
A montadora integrou todas as atividades de gestão dos ativos digitais no projeto
CRIE (Content, Real-time, Insight, Engagement) para ampliar a eficiência de sua atuação nos
canais digitais. Esta eficiência é medida principalmente pela taxa de conversão dos leads em
vendas. De acordo com D. Onishi, os leads, gerados e coletados nas redes sociais, aqueles
consumidores que buscam algo no setor automotivo, são perseguidos e armazenados em
bancos de dados, onde a montadora os utiliza na tentativa de atingir a maior eficiência
possível na transformação destes leads, em conversão de vendas (nota fiscal de venda de
produtos e serviços), isto quando aterrissam nas concessionárias e são atendidos por
vendedores.
O projeto em estudo, em operação há 10 anos nos Estados Unidos, e há um ano no
Brasil, contempla a abordagem em três grandes áreas: (1) Montadora – Gestão dos ativos
digitais, formação das alianças estratégicas, marketing digital e implantação gradual do
processo e da cultura on-line; (2) Rede – Organização das equipes de vendas, marketing,
portais e módulos de CRM – Customer Relationship Management; (3) Tecnologia – Sistemas
integradores dos DMS – Dealer Management Systems da rede com a montadora, Salesforce e
portais responsivos adaptados.
O CRIE funciona como um núcleo da Vice-Presidência LATAM de Comunicação,
Marketing e Sustentabilidade, integrando fisicamente no mesmo local, cerca de 15 empresas
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fornecedoras das áreas de criação, produção de conteúdo e sites, UX – User Experience,
codificação, CRM, Salesforce, análise de performance e compra de mídia (biding e ADSense),
que antes atuavam separadamente. Isto significa uma equipe interdisciplinar com cerca de 50
pessoas, entre colaboradores da montadora e das empresas parceiras.
Conforme D. Onishi (Abradic, 2018):
Com a proximidade e a interação entre os profissionais, que trocam informações e verificam os resultados
em conjunto e em tempo real, ganhamos mais agilidade e assertividade na abordagem do público.
Monitoramos sua presença nos canais digitais, ao mesmo tempo em que publicamos conteúdo específicos
para cada momento, com melhor aproveitamento.

Já, o gerente de canais digitais da FCA Latam, A. Leite (Abradic, 2018), acrescentou
que o CRIE viabiliza a comunicação em tempo digital, que precisa ser viva. Segundo ele:
Publicamos uma mensagem nos canais da Jeep e logo verificamos seus resultados, buscando compreendêlos e analisar como podemos agir rapidamente para que melhorem se não estiverem satisfatórios.

Assim, quando os concessionários recebem os formulários com os leads, a expectativa
é que enviem uma resposta, o mais rápido possível, para os potenciais clientes. Além disso, a
equipe de vendas deve estar preparada para dar o atendimento adequado, tendo sensibilidade
para perceber o que o cliente precisa para fechar o negócio. O entrevistado A. Leite (Abradic,
2018) informou que:
O CRIE apresenta uma estruturação para ser uma área mais inteligente no processo de ação e desempenha
o papel de criar o desejo no consumidor, para que os distribuidores finalizem o processo, viabilizando a
compra do veículo. O relacionamento final continua com a concessionária.

Outro fator relevante para que o trabalho do CRIE tenha resultados cada vez melhores,
conforme D. Onishi (Abradic, 2018), é a participação das concessionárias na troca de
informações com a montadora, a partir do momento em que recebem o lead. Assim,
Elas precisam informar se o potencial cliente adquiriu o veículo ou não e por quê. Além disso, caso a
compra tenha ocorrido, é importante que continuem acompanhando o cliente no pós-venda, sempre
municiando a montadora com novos dados sobre suas ações. Essa atitude é fundamental para reforçar o
relacionamento e garantir sua fidelidade.

3.4.1 Modus Operandi do CRIE - Qualificação dos leads

Todos os consumidores que ingressam no site da Jeep são acompanhados, passo a
passo, pela equipe do CRIE e passam a receber um conteúdo diferenciado, de acordo com as
ações de cada um, de acordo com o avanço do relacionamento do consumidor com a marca.
Se a pessoa apenas buscou informações, será direcionada para a montagem do veículo; se já
tiver completado essa etapa e não seguir para as próximas, será lembrada de que está apta para
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o preenchimento do formulário. Dessa forma, também pode continuar sempre do ponto em
que parou, sem ter de reiniciar todo o processo, quando retornar ao portal.
Conforme explicou D. Onishi (Abradic, 2018):
Somente depois que o consumidor preenche o formulário com seu CPF e e-mail, demonstrando estar
realmente propenso à compra, é que passa a ser identificado como um lead quente. É nesse momento que
o lead é direcionado, automaticamente, para uma ou mais concessionárias escolhidas pelo consumidor.
Dessa forma, procura-se garantir a qualificação dos leads para que cheguem rapidamente às distribuidoras
e que sejam atendidos, preferencialmente, dentro de até uma hora.

Após um melhor trabalho de qualificação dos leads encaminhados para a rede,
mediante uma gestão direta nestes casos, houve uma redução na quantidade de leads
encaminhados, porém estas ações mostraram-se mais efetivas para o trabalho de conversão.
Antes deste filtro, os leads qualificados se misturavam às outras demandas, como solicitação
de informações para pós-vendas, envios de curriculum para empregos, etc.
Entretanto, de acordo com D. Onishi (Abradic, 2018):
Os leads gerados são muito mais qualificados, o que está refletindo-se no aumento da conversão. Pela
forma como todo o processo foi estruturado, quando o potencial cliente é direcionado para a
concessionária, ele já está pronto para a compra. Com esse trabalho, verificou-se, por exemplo, que os
compradores do Renegade desenvolvem buscas na internet relacionadas à prática de esportes outdoors,
viagens nacionais e séries da Netflix. Este tipo de informação permite a criação de segmentos de perfis e
uma audiência customizada no Facebook e no Google.

Dessa forma, possibilita, ao grupo do CRIE, realizarem testes de abordagem a cada
grupo e monitoramento de suas reações e conversões. D. Onishi (comunicação verbal, 2018)
relata que esse esforço já resultou na interação, com as várias marcas da FCA, de 30 milhões
de pessoas com potencial para serem clientes em algum momento. Para assegurar o controle,
a prospecção tem, como foco, sites de melhor qualificação e faixas de renda mais elevadas,
além de contar com ferramentas que indicam a origem dos leads: se são autênticos ou falsos e
se estão repetidos, entre outras funcionalidades. Enquanto isso, o processo automático de
compra de mídia permite identificar a audiência e atingir um determinado grupo de pessoas,
no momento certo, e com a mensagem mais adequada.

3.5 Projeto DDM – Dealer Digital Marketing
O projeto de DDM – Dealer Digital Marketing é uma extensão da plataforma do CRIE
junto à rede, que busca: (a) uniformizar e otimizar os sites (portais) das concessionárias ao
padrão da montadora; (b) assegurar que a navegabilidade do lead, entre os sites da montadora
e rede, seja convergente; (c) permitir uma experiência fluida e rápida; (d) oferecer a melhor
experiência ao navegador interessado nos produtos oferecidos pela marca e pela rede de

40

distribuição. Este trabalho tem a coordenação de Renata Oliveira, responsável, na montadora
FCA, pela implementação das ações de marketing digital, junto à rede de concessionárias.
De maneira geral, o projeto DDM acompanha e fornece os dados sobre o desempenho
e custos do projeto, que é integrado por três principais áreas, conforme descrição:
• qualidade e geração do lead – de responsabilidade da Mídia. Depende da correta
compreensão de quem é o cliente, as segmentações possíveis, quais os melhores meios
e momentos para se chegar a esses consumidores, os melhores custos, o melhor
processo de planejamento e compra das mídias, etc.;
• qualidade do aquecimento do lead – é de responsabilidade do CRIE e de processos
internos da FCA. A partir do awareness da mídia, como prover consideração e
preferência e entregar aos concessionários somente os leads qualificados (hot leads);
• qualidade e atendimento do lead – responsabilidade do concessionário e dependente
da integração dos sistemas. O projeto My Jeep apoia esta parte do processo.
A título de projeto-piloto, no ano de 2018, a montadora patrocinou a formação de um
grupo de fornecedores especializados (pertencentes ao projeto CRIE), para a confecção de
sites eficientes que replicassem, na rede, a dinâmica otimizada na gestão de navegação dos
leads existentes no site da montadora, alinhando a experiência virtual dos consumidores junto
aos concessionários.
Foram selecionados 20 grupos econômicos que operam 48 concessionárias (25% da
rede), em várias regiões do país, que manifestaram interesse em atualizar suas operações
virtuais, pois possuíam pouca convivência com o processo de geração e captação de leads.
Para este grupo, neste período, foram acompanhados os processos de encaminhamento dos
leads e a eficiência de conversão destes em vendas de veículos novos. Com estes
procedimentos, foi possível dimensionar o valor agregado da operação virtual de captação dos
leads. Os grandes grupos com processos próprios de geração e centrais de processamento de
leads não se interessaram em participar deste projeto-piloto.
3.6 Projeto My Jeep
Para acelerar o aprendizado da rede de concessionárias, a montadora FCA também
tratou de integrar ao processo uma empresa para prestação de serviços de integração digital da
rede com os consumidores virtuais. Esta empresa se chama Amplitarget e o projeto, chamado
My Jeep, integra-se ao projeto CRIE e DDM.
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O programa My Jeep oferece uma estrutura de apoio e suporte de atendimento às
concessionárias que desejam terceirizar o serviço de qualificação de leads até a conversão.
Iniciaram a operação na cidade de São Paulo em somente três grandes grupos econômicos
operadores na cidade, entre 90 existentes no Brasil, funcionando como um canal de vendas
on-line, terceirizado, com atendimento especializado em contatos provenientes da internet
(Abradic, 2018).
O atendimento do My Jeep funciona durante toda a semana, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, das 8h às 22h, por e-mail, telefone, WhatsApp, SMS. As demandas
intensificam-se no período das 10h às 12h e das 18h às 21h. Também crescem de segunda até
sábado e caem no domingo. O serviço oferecido pela startup Amplitarget foi iniciado no
segundo semestre de 2017, no Grupo Sinal.
De acordo com L. Groch, sócio-fundador da empresa (Abradic, 2018):
É uma solução para fazer o atendimento imediato do lead e de forma adequada, buscando levar o cliente à
loja apenas para finalizar a compra. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento dos dealers na área
digital, incentivando um salto qualitativo e quantitativo na geração de oportunidades de negócios.

Sobre a equipe de atendimento, L. Groch (Abradic, 2018) explica que:
São pessoas de 18 a 25 anos (os chamados Millennials), que lidam com facilidade com múltiplas mídias,
grande volume de informações e várias telas simultaneamente (como computador e celular), mantêm-se
conectados o tempo todo e têm interesse por automóveis. Também sabem como buscar respostas e
soluções para que o cliente se mantenha engajado em sua jornada de compra. E jogam em time,
colaborando entre si para resolver as questões, sem competição. O serviço encontra-se disponível nos
principais momentos em que os consumidores escolhem estar na internet e permite uma interação maior
no atendimento para a troca de informações. No mínimo, cada cliente faz pelo menos dez contatos com
nossa equipe, chegando a 50, em média, até fechar o negócio.

No Grupo Sinal, a experiência com o programa My Jeep está sendo bastante
satisfatória, segundo a diretora-superintendente (Abradic, 2018):
O serviço é ótimo e resolveu nosso problema na área de atendimento digital. Agora sei que esses
potenciais clientes estão sendo atendidos e se compraram ou não os veículos. Antes, ninguém atendia os
leads que chegavam. Os vendedores das lojas tinham muita dificuldade para realizar essa tarefa.

Ela avalia que a maioria desses profissionais não está preparada para manter mais de
30 contatos virtuais com um potencial cliente até ele tomar sua decisão de compra:
Já no My Jeep, temos pessoas que entendem e sabem se comunicar pelos meios digitais, mantendo-se
conectadas aos consumidores durante todo o tempo necessário até o fechamento do negócio.

Oferecendo a melhor proposta na visão do cliente, a Amplitarget atua como
intermediário entre a concessionária e o cliente, viabiliza o crédito, trata da burocracia e
entrega o veículo da forma que o cliente definir.
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Ainda, de acordo com o sócio-fundador da Amplitarget, Groch (comunicação pessoal,
dia de mês de ano) explicitou que o perfil do cliente digital:
Os clientes desejam fazer suas buscas sem ser incomodados. Só depois que montam o carro, querem falar
sobre isso. O grande desafio, então, é informar onde o carro está disponível e, se não estiver, em quanto
tempo poderá ser entregue. Mesmo que o cliente peça um carro azul com interior bege, o lema é nunca
dizer ‘não temos’. Sempre vamos buscar uma solução.

O custo para contratação dos serviços da Amplitarget varia de acordo com o plano
adquirido: light ou full.
O serviço light parte de R$ 30,00 por lead tratado e qualificado; o serviço full, em que
o concessionário somente apoia o serviço da startup, sem se envolver diretamente com o
cliente, o valor salta para R$ 350,00 por lead convertido em venda.
3.7 Cadeia de Valor - Montadora, Rede de Distribuição e Consumidores
Os projetos, anteriormente descritos, atuam no entendimento e no aprimoramento da
experiência do consumidor em sua jornada de compra no ambiente virtual e, quando este se
sente atraído pela marca e produtos, oferece sua identificação e manifestação de contato.
Assim, quando transferidos para a rede de concessionárias, no ambiente físico, a expectativa é
de converter esta aspiração em vendas.
Ainda, por Kotler et al. (2017), há dúvidas por parte das empresas quanto ao impacto
da conectividade e dos processos de transposição dos clientes nos processos de atendimento
on-line e off-line. Kotler et al. (2017) não acreditam que as novas técnicas do marketing online substituirão o “legado” do marketing off-line. Na verdade, entendem que precisam evoluir
e coexistir para oferecer melhor experiência ao cliente. Em pesquisa apresentada pela Google,
95% dos consumidores escolhem produtos e 96% escolhem a loja na qual pretendem adquirir
seus produtos escolhidos pelos sistemas digitais (pesquisa quantitativa realizada pela
consultoria Provokers, com 1011 usuários de smartphones no Brasil, 2017, março).
Entretanto, o desafio intrínseco está em fazer o consumidor perceber o valor que lhe é
oferecido (Priem, 2007), ou seja, obter o reconhecimento ao produto e à marca.
Mais adiante, no capítulo 3.8 deste estudo, este aspecto será mais bem explicitado,
quanto à captura e à destruição do valor construído.
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3.7.1 Cadeia de Valor – Pressupostos teóricos
De acordo com a metodologia para solução de problemas (Marcondes et al., 2017), na
busca de se identificar algo concreto que dificulte o atingimento de um resultado esperado, em
qualquer dimensão do negócio, em conformidade com a abordagem de Porter (2005) apud
Magretta (2012), para a construção da vantagem competitiva, o presente estudo oferece uma
visão da cadeia de valor ou sistema de atividades de uma concessionária representativa do
setor de distribuição (Figura 13), uma vez que as estruturas da rede de distribuição de veículos
são homogêneas. A cadeia de valor é o sequenciamento das atividades realizadas por uma
empresa para projetar, produzir, vender, entregar e prestar assistência técnica aos produtos
vendidos (Magretta, 2012).

Figura 13. Pontos de Contato da Concessionária - Virtual e Físico
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)

A vantagem competitiva deve ser compreendida pelas inúmeras atividades que uma
empresa executa. É entendido por atividades, as funções ou os processos que os gestores
podem controlar, enquanto competem. São destas funções ou processos que os gestores
devem extrair aquilo que melhor executam.
Assim, para ganhar vantagem competitiva, é necessário executar as atividades
estratégicas de forma mais econômica, ou melhor, que os concorrentes, ao observarem as
fontes da vantagem competitiva, ao compreenderem o comportamento dos custos e as fontes
potenciais de diferenciação. Consequentemente, a cadeia de valor será parte de um sistema de
valor maior, ou “o conjunto mais amplo de atividades envolvidas na criação de valor ao
usuário final” (Magretta, 2012).
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3.7.2 O comportamento da indústria e da rede de distribuição para atingirem o mercado

A Figura 13 ilustra, entre outros aspectos a serem abordados, um paradigma em
dinâmica transformação, que trata da alteração de conceitos de abordagem do mercado pela
montadora e pela rede de distribuição. As montadoras originalmente atuam em duas vias de
negócios: (1) B2B – Business to Business, praticado entre empresas, e (2) B2C – Business to
Customer, praticado pela montadora junto ao mercado consumidor e praticado pela rede de
distribuidores.
1. B2B – Business to Business – praticado entre empresas.

Refere-se ao processo de compra organizacional entre empresas, em que organiza e
elege as tecnologias e os parques de fornecedores que abastecerão seus veículos, produtos
finais, e peças de reposição para manutenção da frota circulante. Além de fornecedores de
serviços relativos a pesquisas, existem agentes financeiros e treinamento para amparar a rede
de distribuição nas necessidades das operações B2C – Business to Customer.
Neste sentido, estabelecem a necessidade da compra de produtos e serviços, bem como
identificam, avaliam e escolhem, entre as marcas e os fornecedores disponíveis, especificando
qual a melhor opção, segundo Kotler (2000). A característica desta atuação da montadora é
chamada de demanda derivada, pois a demanda de veículos e peças é derivada do mercado
consumidor e acompanham de perto o comportamento do varejo, conjuntamente à rede de
distribuição (Kotler, 2000). Também, como poder concedente, nomeia e define as relações de
comércio e de qualidade de serviços com sua rede de distribuição, a partir de contratos de
concessão e de convenções de marca.
2. B2C – Business to Customer – praticado pela montadora junto ao mercado consumidor.

Esta prática já foi definida por Kotler (1997b) e identificava este paradigma como
marketing massivo (outbound marketing), em que a montadora investe na comunicação de
massa, buscando vendas em larga escala e apresenta como principais características: (1)
oferta-padrão satisfatória para a maioria dos consumidores; (2) apoio aos revendedores para
alcançar o mercado; (3) grandes campanhas de publicidade e de promoção para liderar e guiar
o mercado maciço, e (4) preços fixados em um nível acessível.
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Isto quer dizer que, anteriormente ao advento da internet e das redes sociais, os
fabricantes englobavam a rede de distribuição em suas estratégias, para alcançarem os
consumidores finais, levando em consideração: (a) a legislação vigente, (b) a ampla cobertura
nacional, e (c) as características operacionais do comércio varejista. Portanto, este acesso
direto com os consumidores era praticamente, em sua totalidade, exclusivo da rede de
concessionárias, com exceção dos grandes frotistas, diplomatas, governo, etc., conforme
regulamentado pela lei e presente nas convenções de marcas.
3. B2C – Business to Customer – praticado pela rede de distribuidores.

As concessionárias originalmente atuam na relação B2C, mais próximas ao
comportamento do consumidor, quanto às aspirações e às restrições pessoais, com vários
pontos de contato direto, mais relacionados à teoria da hierarquia das necessidades de Maslow
(Solomon, 2016), reunindo aspectos fisiológicos, de segurança; sociais (pertencimento); de
autoestima (egocentrismo), e de autorrealização, os quais compreendem: (1) reconhecer as
necessidades dos consumidores, buscando reduzir a distância que existe entre o estado real em
que o consumidor se encontra e o estado desejado por ele; (2) entender as necessidades do
consumidor e os desejos não satisfeitos, e (3) identificar as oportunidades de satisfazê-lo.
No diagrama da Figura 13, o atendimento a estas expectativas ocorre, basicamente, nos
cinco departamentos que oferecem sete principais pontos de contato do cliente, em que se
realiza:
1.1 test-drive – para avaliar o atendimento às necessidades pessoais e familiares do
veículo;
1.2 pedido - para encomendar produção, caso não esteja disponível e completar o
veículo com acessórios originais ou, se não contemplados originalmente na
produção da fábrica, montá-lo na chegada;
1.3 negociação – para a adequação das condições de preços, descontos, cortesias e
promoções;
1.4 serviços técnicos – para processos de assistência técnica e atendimento em garantia
ou cortesia, vendas de peças e acessórios;
1.5 serviços financeiros – para adequar as restrições orçamentárias destes com as
possibilidades dos prazos de pagamento oferecidos pelos agentes bancários e de
securitização pelas companhias de seguro, de acordo com a necessidade dos
clientes;
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1.6 carros usados – para apresentar como parte de pagamento para a troca (trade-in);
1.7 outros – para prestação de serviços na emissão de documentos, objetivando a
regularização do veículo junto aos órgãos de trânsito.

Com advento da internet e dos APIs (Application Programming Interface), relativos
ao marketing digital, a montadora passa a ter acesso e comunicação direta, on-line, durante
toda a jornada virtual do mercado consumidor em suas buscas e pesquisas (conforme relatado
no projeto CRIE). Ganha força a chamada personalização maciça ou a customização em
massa que Kotler (1997a) já tratava como marketing direto ou marketing do cliente que,
naquela oportunidade, era praticado pelo telemarketing.
Kotler (1997b) propunha que o novo paradigma de marketing fosse o marketing do
cliente, mediante um marketing voltado para clientes-chave, ou, no caso da personalização
maciça, definidos, na sequência, com as seguintes características: (a) as empresas podem
melhorar a sua atividade, concentrando-se nas necessidades individuais dos clientes que já
foram conquistados e em sua satisfação; (b) as empresas armazenem e manejem informação
importante sobre os seus clientes individuais, pois também é possível; (c) as empresas podem
acomodar as suas ofertas a poucos clientes e não somente às grandes quantidades de clientes
(personalização maciça); e, além disso, (d) as empresas podem desenvolver-se melhor pelo
marketing direto, dependendo menos dos instrumentos de marketing. Naquela época, Kotler
(1997b) considerava que conseguir um cliente novo era entre cinco e sete vezes mais caro do
que reter o cliente.
A rede de concessionárias atende uma miríade de clientes com variadas necessidades
nos cinco departamentos, configurados na Figura 13. Estes departamentos oferecem pontos de
contato, de acordo com Kotler et al. (2017), em que o consumidor acessa “Busca de
soluções”, durante a transição do ambiente virtual para o físico.
Em se tratando deste estudo especificamente, a ação sobre a situação destes pontos de
acessibilidade dos consumidores no ambiente físico está concentrando-se, com ênfase, no
departamento de vendas de novos, estimulados pelas ações da marca fabricante e da própria
rede na conversão dos leads gerados.
Para oferecer ao consumidor uma experiência contínua e uniforme ao longo dos
pontos de contato (Kotler et al., 2017) e canais mais relevantes que agreguem valor ao cliente,
a concessionária estabelece, por princípio, uma relação direta com o mercado consumidor na
área geográfica em que opera e por canais digitais de contato.
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Nos dias de hoje, atuando na frente B2C – Business to Customer, a montadora pode
oferecer produtos, preços, promoções que podem gerar conflitos entre as ações massivas e as
ações regionais das concessionárias. Como exemplo, com vistas a atender as variadas
necessidades e desejos do mercado consumidor, a montadora oferece produtos em diversas
versões e preços na sua gama, inclusive oferecendo, via site, a possibilidade de “montar o seu
carro”, como explicitado anteriormente neste estudo.
Os concessionários, por sua vez, acabam equipando, nas suas oficinas, cerca de 50%
dos produtos entregues aos clientes para não incorrerem em demoras e em variações
significativas nas condições de preços e de negociações, além de melhorarem os índices de
efetivação de vendas. Dessa forma, de maneira informal, atuam como extensão da linha de
montagem, complementando os veículos, de acordo com as expectativas dos consumidores e,
dependendo do segmento atendido, recebem acessórios adicionais aos produtos montados
originalmente na fábrica. Este processo de produção terminado na concessionária,
complementa as negociações e as necessidades de fechamento das operações demandadas
pelos consumidores que, conforme já abordado anteriormente, nem sempre encontra o
produto desejado à pronta-entrega. Esta operação complementar com aplicação de acessórios,
compensa em parte as perdas de valor que serão descritas no item 3.8, ou ainda, permite
melhorar as condições de negociação com os consumidores, evitando que estes se evadam.
Conforme Magretta (2012), analisar a cadeia de valor possibilita observar como as
atividades dos fornecedores, distribuidores e clientes se conectam e notar quais são os pontos
em que este valor pode ser agregado.

3.8 Valores, Preços e Custos da Rede de Distribuição
Os willing consumers, conforme Priem (2007, p. 219), em seu relato sobre o que ele
caracteriza como CBE – Consumer Benefit Experienced – Benefício Experimentado pelo
Consumidor, define que “o valor criado, pela oferta de benefícios que induzam em
pagamentos pelos consumidores desejosos, é pré-condição para captura de valor”.
O conceito de (VPC) valor – preço – custo, adotados por Tirole (1988), Hoopes,
Madsen e Walker (2003), definem “V” como valor de utilidade percebido (use value), “P”
como o valor de troca (Exchange value) e “C” como custo de produção (production cost).
Sendo que, a diferença “V” – “P”, é o valor excedente pago pelo consumidor (consumer
surplus), e a diferença “P” – “C” é o lucro do vendedor (seller profit).
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Na ótica de Priem (2007), o valor excedente é aquele que é capturado pela empresa em
termos de apropriação e retenção pela firma, dado pelos consumidores que têm a
arbitrariedade do julgamento da expectativa do benefício do valor futuro do consumo.
Pesquisas de campo mensais, realizadas junto à rede de concessionárias da marca Jeep,
identificam que, na capital de São Paulo, o preço transacionado médio entre alguns modelos e
versões são oferecidos com descontos de 5% a 18% sobre o preço público sugerido pela
montadora. Estes descontos são estabelecidos pela montadora em políticas de comercialização
emitidas mensalmente para vendas diretas – montadora emite as notas fiscais de vendas
diretamente aos consumidores elegíveis, qualificados como pessoa jurídica (CNPJ), indicados
pelas concessionárias. E, para as operações comerciais de vendas no varejo – para clientes
pessoa física (CPF) – são realizadas com os estoques da rede.
Nestas vendas de varejo, as concessionárias atuam em parte, com condições
comerciais divulgadas pela montadora como bônus de varejo, incentivos na troca de veículos
usados, taxas promocionais de financiamento, complementando as condições oferecidas pela
montadora com cortesias nos serviços de despachante, acessórios, etc., pois precisam manter
os clientes e persuadi-los a fechar os negócios, antes que saiam das lojas. Caso abandonem as
negociações podem ser seduzidos por ações promocionais da concorrência. Como regra de
atuação no chão de loja, necessitam reduzir os custos de estoques, elevar o giro e atender o
objetivo de performance de market-share. Assim, para não incorrerem em encargos
financeiros, em função do excesso de oferta pelos estoques elevados, promovem a redução de
preços dos produtos no varejo, abaixo das ofertas oficiais.
A montadora, reluta em alterar o preço público sugerido – da condição para pessoa
física – por alegar que alterações desta ordem modificam o posicionamento “premium” do
produto perante o mercado e seus concorrentes. Preferem aplicar sistemas de compensação
aleatórias e pontuais, com bônus, incentivos para usados (trade-in), taxas de financiamento
promocionais e prêmios vinculados à performance de vendas, tentando compensar e recompor
parte da margem dos distribuidores, pela redução do preço transacionados perante os
consumidores.
No entanto, por não estarem contempladas todas estas nuances negociais no canal online, existe uma desconstrução da percepção de valor no processo de vendas entre o caminho
virtual e o físico. Restando, portanto, que, no encontro com a realidade off-line, se reinicie a
gestão de precificação, de acordo com as ofertas disponíveis e as condições orçamentárias do
consumidor.
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A expectativa dos consumidores – pessoas físicas – que contemplavam um valor, pode
estar sendo deteriorada no tempo e ao longo do processo, não sendo mais capturado (Priem,
2007) pelas concessionárias, pois, mesmo com todas as condições promocionais de varejo, as
concessionárias não conseguem oferecer para os consumidores as melhores condições de
compra, relativamente aos clientes que apresentam uma credencial de pessoa jurídica.
Assim, na visão do consumidor, pode estar sendo alimentado um sentimento de dúvida
nas questões operacionais que são detectadas no processo físico tradicional, off-line, levando
os clientes que visitam as lojas, a atender aos chamados de concorrentes dentro da própria
rede (concorrência intramarca), ou de concorrentes em outras marcas em respectivas cadeias
de valor que atendam melhor às suas necessidades e às suas expectativas. A experiência dos
stakeholders deste processo mostra que a chegada de novos entrantes com produtos
substitutos e intensa competição pode destruir valor ao longo do tempo, afetando o
posicionamento do produto no segmento competitivo. Consequentemente, fortalece-se o
conceito de que os preços públicos sugeridos são meros referenciais e que os clientes
precisam visitar as concessionárias para conseguirem melhores condições de preços,
equipamentos e barganhas.
Assim, pela ótica do distribuidor, a ação predatória dos preços ao público, é um dos
vetores de destruição de valor. De acordo com Magretta (2012), quando a concorrência em
preços é intensa, as empresas acabam perdendo os valores criados na medida em que
oferecem preços menores para um mesmo produto, ressaltando que a forma mais prejudicial
de rivalidade entre competidores é a competição por preços.

4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

4.1 Problema
De acordo com o alinhamento interno da associação, patrocinadores deste projeto,
além da orientação obtida pela banca examinadora no processo de qualificação deste estudo, o
objetivo deste trabalho está em oferecer uma alternativa inovadora para reduzir as perdas de
oportunidades e melhorar a taxa de efetivação em vendas dos leads recebidos ou captados
pelas concessionárias. Não será tratado o aspecto de geração, a captação ou a qualificação dos
leads, porém, da melhoria no atendimento destes, quando em contato com as concessionárias
pelos sistemas on-line e/ou off-line.
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4.2 Mapeamento da situação, métodos e técnicas utilizadas
Para realização do diagnóstico, foram utilizados dados de 18 meses, de janeiro de
2017 a junho de 2018, fornecidos pela montadora durante a realização do projeto-piloto
DDM, com 20 grupos econômicos que possuem 48 concessionárias de porte grande, ou seja,
vendas médias entre 600 a 1.000 unidades por loja/ano, operando nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Região Metropolitana de São Paulo e Sul do país.
Estes dados foram tabulados e aplicados com a metodologia SWOT, buscando
incorporar a visão dos operadores das concessionárias quanto às forças, às fraquezas, às
oportunidades e às ameaças, nos temas voltados à prospecção digital de vendas. Estas
ponderações foram complementadas por questionários abertos e workshops com os
envolvidos no projeto-piloto, além de compilação de atas de reuniões e de gravações durante
atividades periódicas realizadas na associação dos concessionários que permitiram levantar o
nível de prontidão da rede para prospecção tecnológica.

4.3 A aplicação da ferramenta SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats)
Como rotina de suas atividades, mensalmente, a associação conduz reuniões de
trabalho de comissões técnicas especializadas, com a presença de titulares e de gestores das
concessionárias, agregando de 10 a 15 pessoas por reunião, com representatividade
salvaguardada de seis regiões do país, para tratar sobre temas relacionados à comercialização,
ao pós-vendas, ao customer care, à qualidade do produto, às finanças e ao marketing,
procurando identificar falhas e oportunidades, tanto para a montadora quanto para a rede de
distribuição (Abradic, 2018).
No caso em análise, os dados e as informações foram adquiridos com públicos
diferentes e em momentos diversos, buscando-se conteúdo relacionado à forma pela qual se
atendiam, conquistavam e retinham os clientes, pelas áreas de vendas, pós-vendas e
marketing.
Também foram apurados dados e indicadores concretos sobre a satisfação dos
consumidores, quanto ao atendimento dos serviços de vendas e pós-vendas, pelos sistemas de
monitoramento de satisfação (CSI – Customer Satisfaction Index). Estas opiniões, também
com verbalizações dos clientes, foram coletadas diariamente por empresas de pesquisa e call
centers independentes, contratadas pela montadora. Estes índices de satisfação, em parte,
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compõem a margem de remuneração variável dos concessionários ao atingirem ou superarem
as métricas preconizadas.
Estes dados obtidos e as informações colhidas mediante pesquisas de opinião e pela
satisfação dos clientes (CSI - Customer Satisfaction Index) ou relatórios de indicadores de
performance e de finanças são registrados em atas de reuniões; em sistemas de coleta de
dados, de pesquisas ou, em algumas oportunidades, são gravados. As informações mais
relevantes e entendidas como mais relacionadas aos objetivos deste trabalho foram
consolidadas no quadro SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, mais adiante
salientados na Figura 14.
A ferramenta SWOT, por Magretta (2012), tem por objetivo relacionar a empresa com
seu ambiente – como base para formular sua estratégia –, obtendo listas, em que os gestores
da empresa relacionam as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Observa-se que: (1) as
forças e as fraquezas são obtidas no ambiente interno da organização; (2) as oportunidades e
as ameaças são obtidas no ambiente externo. Davenport e Prusak (1998) reconhecem que o
conhecimento explicitado pode ser representado em documentos e bancos de dados ou
embutido em procedimentos, o que possibilita ser transferido com razoável acurácia.

Figura 14. Análise SWOT
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Dentre as fraquezas detectadas, o sistema CRM, que possibilita acompanhar,
armazenar e catalogar as preferências dos clientes e o histórico de suas manifestações, nos
relacionamentos mantidos com os vendedores e com a empresa, de forma pessoal ou virtual,
possui deficiências no preenchimento e na atualização de dados.
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Dessa forma, no que se refere às empresas da rede de distribuição, a falta do correto
preenchimento do sistema CRM dificulta a implantação de foco estratégico com vistas ao
entendimento do comportamento dos clientes de identificar suas necessidades, desejos, a fim
de compreender suas preferências, e possibilitar agrupá-los em nichos de mercado (clusters),
além de colher informações importantes para a elaboração de produtos diferenciados
(Medeiros, 2007). Entretanto, para a rede elevar as conversões, aguardam receber os leads
mais qualificados possíveis. Para os vendedores, o lead “quente” (qualificado) é aquele que
entra na loja e permite o vendedor persuadir o cliente. Grandes grupos econômicos possuem
processos avançados de geração, captação de leads, chegando a 30.000 leads por mês e estão
buscando formas avançadas de tecnologia para dar o devido atendimento a esta massa de
consumidores virtuais, com o propósito de obter a maior conversão possível.
No entanto, como poucos concessionários tratam adequadamente no CRM o
encaminhamento destes leads, não possuem um plano de adaptação de processos de vendas de
seus times para este tipo de encaminhamento na estrutura das organizações de vendas que
permitam contatar e armazenar os contatos deste alto volume de leads gerados. Assim, existe
uma descontinuidade na conexão entre a geração dos leads no ambiente virtual e a
aterrissagem destes no mundo físico das lojas. Como exemplo desta descontinuidade, pode-se
registrar o fato de os vendedores e os agentes das regionais de vendas das montadoras
tratarem de persuadir o cliente para vender outro produto que já esteja no estoque, em lugar
daquele que o cliente montou no portal da montadora.
Dependendo da configuração da versão desejada do veículo, o cliente precisará
aguardar entre 30 a 120 dias para receber o produto escolhido ou, caso não seja convencido
por esperar, ele irá procurar em outras lojas da mesma marca ou reiniciará o processo de
busca e de negociação em outras marcas, sem garantia de manutenção do preço e das
condições de financiamento. Portanto, há um rompimento do processo virtual quando o lead
aterrissa na loja física, causando frustrações e incompatibilidades, prejudicando o avanço das
conversões e, por consequência, na adesão maciça da rede às vendas on-line. Kotler et al.
(2017) ressalvam que o imediatismo do canal on-line deve ser integrado à intimidade do
relacionamento do canal off-line.
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4.4 Resultados do Projeto Piloto do DDM – Dealer Digital Marketing
A experiência do projeto DDM entrega índices de desempenho e de aproveitamento
das oportunidades de conversão de leads em notas fiscais de vendas com maior acuracidade,
além das evidências das razões na perda de desempenho destas oportunidades.
A Tabela 1 relaciona os 20 grupos econômicos que integram o projeto DDM e que
operam 48 concessionárias, equivalente a 25% da rede da marca Jeep, em várias regiões do
Brasil, e compara os resultados deles no ano 2017, anterior à implantação do projeto DDM,
com o primeiro semestre de 2018 (1º e 2º trimestres), após a implantação do projeto. Estes
grupos autorizaram que seus sites fossem reorganizados, redesenhados e padronizados, de
acordo com as técnicas do site da montadora, administrados pelos projetos CRIE e DDM,
recebendo aplicação de técnicas modernas de gerenciamento e melhoria na usabilidade e
funcionalidade dos sites, por parte dos navegadores (leads).
A plataforma Salesforce, administrada pela montadora que centraliza e integra os
acessos dos leads e as plataformas de CRM- Customer Relationship Management destes
concessionários, cujos dados são atualizados pelas equipes de vendas, após 6 meses de
implantação (janeiro a junho de 2018), identificaram e vincularam as vendas (emissões de
notas fiscais de vendas) ao CPF (Contribuinte Pessoa Física), ou, no caso de vendas diretas,
quando identificado, ao CNPJ (Contribuinte Pessoa Jurídica) indicado nos formulários
preenchidos no site da montadora ou da rede (DDM), apresentando os resultados conforme
Tabela 1.
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Tabela 1
Conversão dos leads em vendas dos participantes do Projeto DDM
PROJETO PILOTO DDM

RELATORIO LEADS ORIGEM
MONTADORA
Fonte: Salesforce FCA

RELATORIO LEADS ORIGEM
MONTADORA
Fonte: Salesforce FCA

2017

Q1+Q2 2018

GRUPO

LEADS

VENDAS

CONV

LEADS

VENDAS

CONV

VITORIA MOTORS

1387
1240
567
277
3471
12343
1109
1326
1103
655
541
728
605
6067
19980
1385
1119
745
549
3798
23555
2173

63
54
25
4
146
631
70
35
45
25
43
30
27
275
1138
46
72
23
20
161
1052
112

4,54%
4,35%
4,41%
1,44%
4,21%
5,11%
6,31%
2,64%
4,08%
3,82%
7,95%
4,12%
4,46%
4,53%
5,70%
3,32%
6,43%
3,09%
3,64%
4,24%
4,47%
5,15%

931
549
396
298
2174
7706
437
1020
782
357
234
687
215
3732
12450
1025
904
530
444
2903
16391
1523

70
42
20
14
146
504
54
90
54
36
33
25
17
309
954
68
63
42
19
192
1116
87

7,52%
7,65%
5,05%
4,70%
6,72%
6,54%
12,36%
8,82%
6,91%
10,08%
14,10%
3,64%
7,91%
8,28%
7,66%
6,63%
6,97%
7,92%
4,28%
6,61%
6,81%
5,71%

1689
771
411
244
5288
12317
18624

87
38
23
9
269
607
851

5,15%
4,93%
5,60%
3,69%
5,09%
4,93%
4,57%

998
779
376
255
3931
9682
12740

59
43
23
12
224
567
871

5,91%
5,52%
6,12%
4,71%
5,70%
5,86%
6,84%

BRASIL
68195
3428
5,03%
Fonte: FCA Digital – Base – Salesforce 1º semestre de 2018 (2018)

46229

3141

6,79%

AUTOTREK
T-LINE
SAN MARCO
SUB-TOTAL

SUDESTE
CALTABIANO
VIVIANI
COLORADO (LOUVRE)
STECAR
DIVENA
ATRI
AUTOSTAR
SUB-TOTAL

SÃO PAULO
VIA MARCONI
TECAR
ACREDIESEL
JELTA
SUB-TOTAL

N NE CO
DVA
SAVARAUTO
NAHAS
TRAMONTO
MARAJO
SUB-TOTAL

SUL
SUB-TOTAL REGIÕES

Dentre os 20 grupos econômicos participantes do projeto-piloto, compostos por 48
concessionárias, em 2017, durante 12 meses, antes da implantação do projeto DDM, foram
gerados 18.624 leads convertidos em 851 vendas, resultando numa conversão de 4,57% do
total de leads enviados. Com o projeto DDM implantado, no primeiro semestre de 2018,
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durante seis meses, foram gerados 12.740 leads convertidos em 871 vendas, significando uma
conversão de 6,84% sobre o total de leads gerados.
Portanto, houve elevação da conversão de vendas sobre os leads enviados de 4,57%
para 6,84%. Esta elevação é atribuída ao fato de os leads chegarem mais bem qualificados e
haver uma melhor organização do tráfego virtual. Entretanto, esta melhoria da conversão dada
pela melhor qualificação dos leads pode não refletir em vendas adicionais, pois, na medida
em que mais qualificados são os leads, menor quantidade é disponibilizada para a rede.
Assim, a resultante deste esforço de qualificação dos leads deve estar alinhada a outros
índices de medição relacionados à participação de mercado, à eficiência dos gastos em mídia
e atração dos leads, entre outros. O investimento médio estimado, com base nos custos
apresentados pelos fornecedores do projeto e patrocinado pela montadora durante os seis
meses de captação que gerou 12.740 leads para o projeto-piloto foi de R$ 1 milhão,
representando o custo por lead gerado de R$ 78,5/lead.
Para obter o valor da captura pós-conversão dos leads, mensalmente, a associação
realiza pesquisas de preços transacionados e obtém as margens brutas de varejo dos principais
modelos e versões comercializados. Esta pesquisa abrange as 27 concessionárias da marca e
das demais concorrentes que competem no mesmo segmento na cidade de São Paulo. Assim,
verificou-se que a margem bruta média ponderada das vendas de veículos da marca Jeep no
varejo, durante o mesmo período da Tabela 1, foi de R$ 4.030,18.
Multiplicando-se a margem bruta média ponderada de R$ 4.030,18 por 871 leads
convertidos no primeiro semestre de 2018, obtém-se uma captura total de R$ 3.510.286,78,
indicando, portanto, ganho de 3,51 vezes superior ao valor estimado de investimento de R$ 1
milhão para captação e geração de leads.
Por um lado, com estes dados preliminares, de forma abrangente para este grupo de
integrantes do projeto-piloto, há uma captura importante em seis meses de implantação do
projeto. O setor de distribuição precisa reavaliar os processos de vendas tradicionais e adaptálos de tal forma que permitam alinhar o atendimento das expectativas dos clientes virtuais,
elevando as conversões de leads em vendas e reduzindo o custo por lead convertido.
No entanto, por outro lado, há uma perda de oportunidades muito elevada que
necessita ser reduzida o que permitirá ganhos de eficiência e melhor resultado sobre o
investimento.
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4.5 Oportunidades de vendas – Leads não convertidos
Como visto no tópico anterior, dos 12.740 leads encaminhados para os participantes
do projeto-piloto, 871 foram convertidos em notas fiscais de vendas, equivalente a 6,84% de
efetivação em vendas, ou seja, 11.869 leads não foram convertidos.
Na Figura 15, o gráfico de Pareto extraído dos dados originais do sistema Salesforce
da montadora, que integra os módulos de CRM da rede de concessionários participantes do
projeto DDM, identificam as razões das oportunidades perdidas.

Figura 15. Oportunidades Perdidas – Extração direta do Salesforce
Fonte: FCA Digital – Elaborado pelo Autor (2018)

Figura 17.
- Razões
declaradas
Os Oportunidades
87% das razões Perdidas
de perda das
oportunidades
dos leads distribuídos para a rede se
dividem em dois motivos, como segue: (1) 55% com motivo “outros” sem maiores detalhes
ou descrições disponíveis nos sistemas; (2) 32% de fechamento automático do chamado dos
leads que não obtiveram retorno em prazo inferior a 120 dias, ou seja, não foi respeitado o
prazo máximo de atendimento do lead de uma hora, após autorização e solicitação de contato
pelos consumidores.
Os módulos de CRM legados da rede de concessionárias integrados aos DMS –
Dealer Management Systems – podem não estar tecnicamente atualizados para integração
com a montadora. Isto significa que os vendedores podem ter atendido os leads, porém,
preencheram o histórico do atendimento no módulo de CRM legado do DMS – Dealer
Management System da própria concessionária, que ainda não estava integrado ao sistema
Salesforce da montadora. Este aspecto técnico está em desenvolvimento com previsão de
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término até o final o primeiro trimestre de 2019. Também é possível que, ao serem
preenchidos manualmente pelos vendedores, podem não relatar a completa realidade.
O lead identificado no Salesforce, além de não vincular a nota fiscal de venda do
veículo novo pela falta de integração dos sistemas de CRM, não consegue vincular qualquer
outro produto ou serviço adquirido nas concessionárias. É possível que o lead tenha sido
convertido em um carro usado ou de outra marca pertencente ao mesmo grupo econômico,
porém, esses casos serão analisados futuramente procurando incorporar essas vendas nos
índices de conversão.
Contudo, para o objetivo deste estudo, de acordo com os dados válidos
disponibilizados, a análise se concentra naquelas razões que foram identificadas, recortadas na
Figura 15, em contorno vermelho tracejado. Assim, destacam-se 1.459 leads válidos que
correspondem a 91% dos motivos declarados de perda de oportunidade, identificados e
passíveis de análise.
As Figuras 15 e 16 utilizam o Diagrama de Pareto, que propõe a regra 80/20, em que
se objetiva compreender a relação, ação - benefício, priorizando ações que trazem melhores
resultados, isto é, 80% dos efeitos se originam em 20% das causas. Nesse sentido, Campos
(1992) argumenta que essa técnica é utilizada para separar os problemas em duas categorias:
(1) os poucos vitais, e (2) os muito triviais. Dessa maneira, é possível estratificar as possíveis
causas. O gráfico de Pareto da Figura 16, com o respectivo recorte extraído da Figura 15,
identifica as principais causas de perdas de oportunidades quando o concessionário entra em
negociação com os leads qualificados.

Figura 16. Oportunidades Perdidas - Razões declaradas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Feito o recorte, destacando os cinco itens de maior relevância e registrados nos
sistemas mencionados, observa-se que 95% das perdas de oportunidades estão nas
negociações no ponto de venda.
Com objetivo de analisar o nível de prontidão da rede de concessionárias, foi
elaborado, pela Abradic, um questionário dirigido aos 20 grupos econômicos integrantes do
projeto DDM.
Os informantes-chave, de acordo com Yin (2001), são os respondentes fundamentais
para o resultado de uma pesquisa. Neste projeto, os informantes são os gerentes de marketing
das concessionárias dos 20 grupos econômicos que administram 48 concessionárias em todo o
Brasil. O questionário com 10 perguntas foi estruturado durante e após a realização de
workshop com estes profissionais. Ao final, foram elaboradas oito questões fechadas com
alternativas de múltipla escolha e duas foram abertas para comentários.
Foram entregues pessoalmente e também enviadas eletronicamente, em outubro de
2018, a todos os participantes do evento, cujos resultados estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2
Respostas dos grupos participantes do Projeto DDM
a.
50% não possuem WiFi , sensores de rádio e câmeras para monitorar fluxo de loja e identificar o
cliente.
1.

A sua concessionária possui as
seguintes tecnologias na loja?
b.

2. Sua concessionária possui
atendimento para vendas on-line?

40% possuem WiFi , Monitor Interativo, TV e café

c.

10% possuem sistema de realidade aumentada com especialista de produto no showroom

a.

89% possuem encaminhamento aos vendedores da loja física.

b.

11% possuem profissionais exclusivos

a.
3. As equipes de vendas têm
b.
conhecimento do processo de venda
c.
on-line ?
d.
a.
4. Qual é o processo para contato com b.
os leads ?
c.
d.
a.

30 % foram treinados com patrocínio da concessionária
20% receberam orientação da montadora
10% profissionais possuem experiencia em outros segmentos de vendas on-line
40% não possuem
40% vendedores contatam diretamente e registram no sistema CRM
30% possuem atendentes focados em leads
20% recepcionista da loja faz o contato e encaminha para vendas
10% possuem atendentes on-line que distribui os leads
70% sim por meio de relatórios gerenciais

5. Os gerentes de vendas acompanham b.
os contatos com os leads ?
c.

10% acompanhamento via WhatsApp

d.

10% não existe gestão sobre os leads

10% acompanhamento por e-mail

a.

50% marketing e vendas

b.

10% departamento de qualidade

6. Qual é o departamento responsável c.
pelo acompanhamento do CRM?
d.

10% vendedores
10% departamento de CRM

e.

10% gestor de leads

f.

10% em processo de mudança

a.

30% compraram de outra marca ou de outra concessionaria

b.

30% compraram um seminovo

7. Das oportunidades perdidas, quais c.
são as razões mais frequentes?
d.

10% falta do produto
10% avaliação do usado abaixo do valor de mercado

e.

10% restrição de crédito

f.

10% condição de pagamento insatisfatória

a.

40% armazenam os dados para contato futuro e mantem contato por email

b.

20% não tratam

8. Como são tratadas as oportunidades
c.
perdidas?
d.
e.

20% Implantando sistema de “busca e resgate”
10% fazem pesquisa sobre as razões
10% contatam o cliente em até 1h30 e acionam o gerente em caso de desistência

Aprimorar CRM, treinamento da montadora, integrar todos os departamentos da concessionaria,
9. Como aprimorar a gestão de leads responsável dedicado, melhorar qualidade dos leads, follow-up intensivo dos vendedores, integrar
em sua concessionária?
sistemas para conhecer o cliente e seu histórico, criar departamento próprio, apartado e dedicado, equipe
especializada em multitelas.
Avaliação dos usados, falta de credito para financiamento, preços de varejo conflitam com condições de
10. O que impede aumentar a
pessoas jurídicas (VD), agilizar o contato e retorno, sistema deficiente, treinamento em tratamento
conversão de vendas e atingir 30%
telefônico ou outro sistema para atender os leads, falta de pessoas capacitadas para acompanhar os
das vendas?
leads diariamente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Os achados desta pesquisa indicam que, em se tratando de empresas com processo
monitorado e patrocinado pela montadora durante nove meses, pelo menos 50% dos
respondentes-chave, encontram dificuldades na vivência diária de suas operações para
efetuarem as mudanças dos padrões de atendimento tradicional para o atendimento digital,
seja pela falta de recursos tecnológicos, seja pela falta de coordenação, de foco e de equipe
preparada.

4.6 Análise das informações obtidas – Prospecção Tecnológica
Os resultados obtidos no projeto-piloto DDM apresentados nesse diagnóstico,
conforme Tabela 1, demonstram que houve melhoria substancial na distribuição e conversão
de leads quando se verificam os índices de conversão obtidos no primeiro semestre de 2018
pelos grupos integrantes do projeto-piloto DDM em relação aos 12 meses do ano de 2017.
O cálculo se baseia nos leads que puderam ser identificados pela montadora e
disponíveis no sistema Salesforce, cuja fonte importante para a correta avaliação dos leads
convertidos, origina-se da integração dos sistemas de CRM da rede de concessionárias.
A rede pode estar utilizando módulos de CRM não integrados ao Salesforce e que não
oferecem a real visibilidade a respeito da conversão. Assim sendo, o custo por conversão pode
estar resultando em alto custo de conversão.
A sistematização da prospecção tecnológica, com base nos achados desse diagnóstico,
fornece atributos para uma visão ampla sobre os pontos a serem tratados, considerando a
intenção de transferir e replicar o conhecimento adquirido e explicitado desse grupo-piloto do
projeto DDM, para todos os demais 70 grupos econômicos que operam 150 concessionárias
no país.
Neste sentido, o projeto foi estruturado em duas frentes de trabalho: (1) tratando-se da
estratégia, e (2) referindo-se à inteligência de negócios, conforme apresentados nas Tabelas 3
e 4, respectivamente.
Por meio destas Tabelas, é possível encaminhar as inovações tecnológicas e os
processos necessários para ação estratégica coordenada, com vistas à elevação dos índices de
conversão de leads.
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Tabela 3
Estratégia

MERCADO

ATRIBUTOS

Clientes:

ESTRATÉGIA
SITUAÇÃO
80% da perda de oportunidades podem ser atribuídas a 3 itens que representam 23%
das causas:
• indisponibilidade do produto desejado;
• condições comerciais de compra insatisfatórias (usados e financiamento);
• melhores condições comerciais em outras marcas ou na mesma marca em outras
concessionárias.
•

Concorrência
:

•

AMBIENTE EXTERNO

•

Fatores
econômicos:

•
•
•

Fatores
regulatórios:

•
•

TENDÊNCIAS

•
Comportame
ntos:

•
•
•

Novas
tecnologias:

•

Rede Jeep, além de concorrer com o mercado em seus segmentos competitivos,
compete entre os concessionários da própria marca em suas regiões.
Algumas marcas concorrentes no segmento competitivo da Jeep já estão
desenvolvendo inovações no atendimento digital (ex.: GM, Honda, Peugeot,
Renault e VW).
Para elevar o giro e atender ao market-share objetivo, os descontos estabelecidos
pela montadora são complementados por mais incentivos e cortesias por parte da
rede de distribuição para dar vazão à produção (oferta) e reduzir os custos de
estoques.
Assim, a precificação dos produtos é definida em função da oferta e não da
demanda.
Pressão sobre a margem de comercialização da rede pela perda de valor exige
redução de custos operacionais.
Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a partir de 15 de agosto de
2020, os titulares dos dados pessoais devem consentir oficialmente com a
utilização e destino dos seus dados pessoais.
As empresas deverão possuir processos em conformidade à nova legislação para
captação, guarda, utilização e governança de dados.
No caso de utilização de dados pessoais em promoções de varejo sem o
consentimento do titular dos dados, as empresas podem ser submetidas a
processos legais com penalidades que vão desde advertências, até multas que
podem chegar a R$ 50.000.000,00 por infração.
A montadora e a rede já perceberam a mudança do perfil e de padrões de
consumo do consumidor e precisam construir uma estratégia conjunta e
convergente.
A implantação do processo My Jeep é vista com cautela pela rede de distribuição,
pois entendem que há conflitos de interesses entre o atendimento físico e o
virtual.
Inquietações quanto ao impacto dos novos fatores regulatórios nos processos,
sistemas de informação e equipes.
A geração e captação de leads já é dominada pela indústria e precisa ser
aprimorada pela Rede.
A gestão de dados e o processo de qualificação dos leads exige conhecimentos
não dominados e de complexidade substantiva.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Tabela 4
Inteligência de negócios
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS
SITUAÇÃO

ATRIBUTOS
•
•

PROCESSO

Projetos:

•
•

•

Recursos:

•
•

ROTAS TECNOLÓGICAS

AMBIENTE INTERNO

•
•
Liderança:

•
•
•

Cultura:
•

Curva de aprendizagem:

Montadora patrocinando aprendizado e o desenvolvimento dos projetos.
Necessidade de reestruturar as equipes de vendas e os processos de
atendimento.
Definição de métricas e de parâmetros de custo por lead e conversão.
A FCA tem envidado esforços e investimentos em processos para ativar
sua presença digital e patrocinar projetos para engajamento da rede.
Grandes grupos de concessionários têm promovido adequações
autônomas com sucesso nas implantações.
Necessária a formação e a capacitação das equipes.
Ainda há grupos indiferentes ao tema, em virtude da região em que
atuam.
Há alguns grupos que já desenvolveram sistemas próprios e tratam suas
operações de forma autônoma.

•
•

A montadora sugere a terceirização do processo de conversão.
Na rede, há inquietações a respeito e buscam orientação mais voltada ao
processo de inovar e na forma de integrar seus processos digitais aos
tradicionais.

•

O desenvolvimento dos sistemas de interface da concessionária com a
montadora é dependente das softhouses provedoras dos DMSs da rede.
A rede terceiriza vários processos de TI e vem experimentando
alternativas de melhoria na conversão de leads.
O processo da prospecção tecnológica no ambiente interno da
montadora para o projeto CRIE precisa ser replicado para a rede de
forma gradual, respeitando-se os limites de investimento e capacidade
de absorção destes processos inovadores.

•
Know How:

Por parte da montadora, há um time especializado no processo de
geração, captação e distribuição de leads (projeto CRIE).
Por parte da Rede, as operações demonstram melhorias incrementais e
isoladas, sem alterações de processos mais inovadores e mais alinhados
às expectativas do novo consumidor.
Há uma perda importante de oportunidades de vendas.
Existem leads identificados no Salesforce que podem não estar
vinculados à nota fiscal de venda do veículo novo ou qualquer outro
produto ou serviço adquirido nas concessionárias. Sistemas não
integrados.
Necessário replicar modelo CRIE na Rede.

•

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

De acordo com a metodologia para solução de problemas empresariais (Marcondes et
al., 2017), os dados quantitativos (Tabela 1), coletados no projeto-piloto DDM, além das
pesquisas e de entrevistas com os gerentes de marketing e os diretores das operações da rede
de concessionários, somadas às opiniões dos dirigentes e de técnicos especializados em gestão
de marketing digital da montadora, possibilitam sumarizar (Tabela 5) o diagnóstico nos
principais pontos relevantes para encaminhamento de propostas de solução, como segue.
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Tabela 5
Potencialidades para encaminhamento de propostas
Achados
Clientes preferem pesquisar pela
internet e dispõe de menos tempo para
visitas nas lojas.

Dos 12.740 leads enviados para a rede,
11.869 foram perdidos, sendo que: 32%
não foram contatados pela rede antes de
120 dias e 55% não apresentam relatos
sobre as razões de perdas.

O valor capturado, estimado em R$ 3,5
milhões dos 871 leads convertidos,
representaram 7% do potencial das
oportunidades geradas pelo projeto
DDM.

Dos 1.459 leads identificados nos
sistemas CRM, 29% não encontraram o
produto escolhido para pronta entrega,
20% tiveram baixa valorização dos
usados na troca (trade-in) e 20% não
encontraram condições satisfatórias de
financiamento.

Com a implantação do projeto DDM, a
quantidade de leads enviados para a
rede-piloto cresceu cerca de 40% por
mês e a conversão média mensal cresceu
(tabela 1), de 4,57% para 6,84%. Porém,
a elevação da entrega de leads é
acompanhada
por
33,56%
de
oportunidades perdidas mensalmente.
O programa My Jeep, oferecido pela
montadora, promete dinamizar o
atendimento aos leads em nome da
Rede, porém, a rede está buscando
know-how para implementar seu próprio
sistema de atendimento de vendas online.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Conclusões
A conclusão das vendas e
negociações
comerciais
dependem do atendimento
físico dos vendedores nas
lojas.
Os sistemas e os processos
comerciais de conclusão das
operações de vendas varejo
da rede não são integrados
com
os
sistemas
da
montadora.
O investimento de R$ 1,0
milhão no projeto DDM em
6 meses, trouxe benefício 3,5
vezes
maior
que
o
investimento, mas perdeu R$
48 milhões de oportunidades
não convertidas.
12% dos leads que foram
identificados no CRM e que
não tiveram conclusões
satisfatórias
nas
negociações, equivalem a R$
5,9
milhões
em
oportunidades
não
convertidas.

Estruturas de atendimento de
leads muito dependente da
operação física das lojas.
Os processos de negociação
e de operação de vendas
somente são concretizados e
aperfeiçoados no plano
físico.

Potencialidades
Serviços oferecidos pelos projetos
CRIE e DDM melhoram o processo
de geração e de captação de leads,
mas o ganho de oferta de leads não é
acompanhado pelo aumento de
conversões
em
vendas
no
atendimento físico nas lojas.
Sistemas de CRM não são
plenamente integrados entre rede e
Salesforce da montadora.
Os processos de reserva de veículos,
das negociações de usados (trade-in)
e da aprovação de financiamento
estão desconectados dos sites da
rede.
A conclusão das negociações é
dependente do atendimento pelas
equipes da rede física de distribuição
que
precisam
aprimorar
o
atendimento das demandas virtuais
dos clientes.
Novo fator regulatório irá impactar
os procedimentos atuais de captação,
compartilhamento e governança de
dados dos clientes.
Por exigência legal, a conformidade
nos processos de captação e
armazenamento de dados pessoais
dos clientes, disciplinará a conduta
das pessoas que lidam com os
clientes.
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5. PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Os leads qualificados e enviados pelo módulo de CRM da montadora para a rede,
somados àqueles que entraram diretamente pelo site ou pelo showroom das concessionárias e
que deixaram seus dados pessoais válidos para serem contatados, são agendados para novos
contatos, conforme parametrizações definidas pelo Comitê de CRM, com Gestão de TI, e de
acordo com os processos definidos no Manual de Qualidade WCD (2017). Caso não tenham
sido contatados, ou não concluíram as negociações, são submetidos a processos de
perseguição busca e resgate da rede. Estes contatos, podem ser realizados pela central My
Jeep em nome da concessionária, em coordenação com os consultores de vendas, ou pelas
centrais de gestão de leads da rede de concessionários.
Entretanto, a partir de 15 de agosto de 2020, novo fator regulatório com a
promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709 de agosto de 2018 no
Brasil, os processos de qualificação de leads e de atualização de dados pessoais exigirá das
empresas que estejam em conformidade com a regulamentação para preservação da
privacidade dos titulares de dados pessoais. Os titulares dos dados pessoais deverão consentir
oficialmente sobre a utilização, compartilhamento e governança dos seus dados captados
pelas empresas.
As empresas devem tratar de revalidar, com cada um dos titulares dos dados, o
consentimento para manutenção, utilização e compartilhamento destes dados. Caso o titular
não aceite e não consinta, o dado deve ser apagado e excluído da base de dados da empresa.
Felix Gaehtgens, diretor de pesquisas da consultoria Gartner, afirma que “dados pessoais não
consentidos precisarão ser tratados como lixo tóxico” (Rafael, 2018), pois se um contato for
realizado sem o consentimento prévio do titular, a empresa pode ser denunciada e pode ser
aplicada multa de até 2% do seu faturamento, limitado a R$ 50.000.000,00 por infração.
Portanto, as propostas de solução, além de contemplar a melhoria de desempenho de
conversão de leads em vendas, deverá também propor soluções que atendam às exigências da
LGPD. Dessa forma, as propostas precisam abranger: (1) conformidade de processos; (2)
recursos tecnológicos e (3) pessoas. Assim, observando as três propostas deste trabalho, podese fazer uma associação, de acordo com Franklin (2010), de maneira que as empresas, por
conta das necessidades do mercado e das estratégias estabelecidas, podem buscar
possibilidades na inovação bem como na eficiência de seus processos e de seus
procedimentos.
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5.1 Conformidade de Processos
Neste capítulo, estão descritas as bases para encaminhamento de soluções para
promover a conversão de leads com processos em conformidade com a Lei Geral de Proteção
de Dados. Conforme ABPMP (2013), poucas empresas adotam a visão de processos para
gestão de desempenho. Em geral, adotam indicadores financeiros que se limitam à indicação
do resultado que não se relacionam a pontos de melhoria nos processos e, em outros casos,
adotam programas de qualidade com indicadores próprios.
De acordo com padrões de qualidade preconizados pela International Organization for
Standardization – ISO 9001:2015 (Carpinetti & Gerolamo, 2016), existem sete princípios de
gestão de seus requisitos ou macroprocessos (Tabela 6) em que a empresa deve assegurar que
temas internos e externos devem ser monitorados e identificados se vierem a afetar um dos
fatores críticos de sucesso: o atendimento aos requisitos dos clientes.

Tabela 6
Princípios da Gestão da ISO 9001:2015
PRINCIPIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FOCO NO CLIENTE
LIDERANÇA
ENGAJAMENTO DAS PESSOAS
ABORDAGEM DO PROCESSO
MELHORIA CONTÍNUA
DECISÃO POR EVIDÊNCIAS
GESTÃO DE RELACIONAMENTO - STAKEHOLDERS

AÇÃO
Identificar e Ouvir
Influenciar e motivar
Colaboração e Iniciativa
Gerar Valor
Evitar Não Conformidades
Fundamentar Opiniões
Demonstrar esforço de todos para
todos

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)

O requisito da preservação da privacidade dos dados pessoais dos clientes a que se
refere a nova legislação LGPD ainda não está contemplado nesta norma. Também na Europa,
onde semelhante legislação (GDPR – General Data Privacy Regulation) foi promulgada no
ano de 2015, não constam registros de alguma alteração e incorporação desta legislação na
norma ISO 9001.
A rede de concessionários da marca Jeep no Brasil é orientada e certificada para seguir
o Manual com processos próprios chamado de Programa World Class Dealer – WCD,
lançado em 2017. Este manual detalha os processos de vendas e de serviços que incluem,
captação, atualização e utilização de dados e cadastros de clientes, orientando as organizações
a criarem o Comitê de CRM, gerido pelo departamento de marketing e de tecnologia da
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informação (TI), detalhando os processos de relacionamento com os leads e clientes, além das
questões estruturais, de ambientação, sistemas e estrutura organizacional.
Contudo, este manual também não incorpora elementos da nova LGPD, os quais
impactam os processos de conformidade com a lei. Recentemente, pesquisa da Agência Brasil
da EBC – Empresa Brasileira de Comunicação (Mognon, 2019), identificou que 85% das
empresas brasileiras não estão prontas para a LGPD e que os gerentes de negócios de 73% das
508 companhias pesquisadas, acreditam que a infraestrutura de TI será impactada pela nova
lei.
5.1.1 Foco no Cliente
A norma ISO 9001; 2015 diferencia-se do Manual de Qualidade WCD (2017) por buscar
evidências na gerência das operações daqueles aspectos que possam trazer riscos de não
conformidade ao atendimento aos requisitos dos clientes. Assim, por esta ótica, trata de
observar o grau de satisfação ao atendimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos dos
produtos e/ou serviços fornecidos (Carpinetti & Gerolamo, 2016). Desse modo, estabelece o
princípio do market-in, ou seja, leva a visão do mercado e dos clientes para dentro da
organização. Contudo, neste caso, em estudo, a proposta de solução para conformidade de
processos irá considerar as atividades relacionadas ao “Foco no Cliente”, da norma vigente da
montadora no Programa WCD.
A Figura 17 resume o processo de compra do cliente e a Figura 18 expõe atendimento
a clientes no departamento de serviços da concessionária.

Figura 17. Momentos do Processo de Compra do Cliente
Fonte: Manual WCD p. 15 – Adaptado pelo Autor (2019)

No Manual de Qualidade WCD (2017), estes quatro macroprocessos possuem fluxos de
atividades detalhados para as ações de interação, atendimento da recepção, negociação e
pesquisa de satisfação com os clientes. Nestes processos são detalhadas atividades de
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captação, atualização e utilização de dados pessoais cadastrados, envolvendo parametrizações
definidas pela Gestão do Comitê de CRM, TI, marketing, vendas e pós-vendas. Para os
serviços de pós-venda, conforme Figura 18, os quatro macroprocessos se assemelham e
seguem para gestão de serviços de manutenção, em que também utilizam dados captados e
atualizados dos clientes.

Figura 18. Momentos do Processo de Atendimento de Serviços de Manutenção
Fonte: Manual WCD p. 109 – Adaptado pelo Autor (2019)

Porém, apesar da montadora definir os fluxos e os processos relativos às áreas
envolvidas sobre o relacionamento com os clientes (Comitê de CRM), como observado, os
grupos econômicos da rede de distribuição também precisarão tratar de conseguir do titular o
consentimento para utilização dos dados pessoais, além de dar a visão transparente sobre o
compartilhamento dos dados com agentes externos: bancos ou agentes financeiros,
seguradoras, lojistas de veículos usados, centrais de atendimento, etc. E, para o caso de
prestação de serviços, com as empresas terceirizadas de funilaria, lavagem, centrais de
atendimento 0800, seguradoras, além de despachantes e órgãos públicos.
De acordo com a ABPMP (2013), é fato que os gestores podem estar seguros dos
processos existentes pela familiaridade de atuação com eles, porém, apesar do processo
parecer adequado para um dado tempo e momento, o impacto externo da lei pode gerar novas
inquietações, alterando o desempenho da organização. Assim, os processos e os fluxos
existentes precisam ser revistos e adaptados sob a luz do novo fator regulatório, além de
buscar a melhoria dos resultados obtidos no diagnóstico deste estudo.
Assim, complementando o foco no cliente, o diagnóstico indicou a falta de
possibilidade de continuarem a negociar pelo canal on-line e pelo off-line, em pelo menos
12% dos leads qualificados (Figura 16) e recebidos pela rede participante do projeto-piloto
DDM. Os demais 87% (Figura 15) dizem respeito a questões mais relacionadas à falta de
atendimento aos processos comportamentais, preconizados no Manual de Qualidade WCD
(2017), vigente desde o ano de 2017.
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5.2 Recursos Tecnológicos
5.2.1 –Novos Requisitos de Negócio
De acordo com a ABPMP (2013), a falta de um processo aliado à dinâmica de
mercado pode levar os gestores a buscar a solução do problema errado. Assim, para o caso em
estudo, além do objetivo de elevar a conversão de leads em notas fiscais de vendas, existe a
necessidade de atender ao fator regulatório, assim a implantação de recursos tecnológicos
precisa tratar de:
• reduzir os problemas que impedem a melhoria da taxa de efetivação de conversão de
leads em notas fiscais de vendas;
• estar em conformidade com os novos fatores regulatórios e das novas necessidades de
consentimento, transparência dos processos de controle e governança de dados;
• atender a necessária escalabilidade para saneamento dos dados legados e de novas
inclusões, exclusões, alterações e substituições destes dados.
5.2.1.1 – Fator Regulatório e Melhoria da Conversão de Leads
Atualmente, os cadastros de leads, clientes ativos e inativos existentes nos grupos
econômicos da rede de distribuidores, somados aos existentes na montadora e em seus
parceiros de negócios como descrito no capítulo 5.1.1, podem superar a casa de dezenas de
milhões de registros de titulares de dados.
Os novos requisitos de negócios exigem (Pinheiro, 2018): (1) atualização constante e
necessidade de possuir uma base de dados, em conformidade com a lei, com clientes
consentidos em deixar seus dados pessoais e sensíveis; (2) necessidade de outra base em que
constem os clientes que não consentiram ou que solicitaram anonimização; (3) atendimento à
premissa de tempo e de correção dos processos de qualidade, segurança e governança de
dados, e (4) permissão e monitoramento dos acessos dos titulares dos dados como contato das
empresas em qualquer plataforma de comunicação, a qualquer tempo. Esta conformidade da
base de dados permite prosseguir com os processos negociais, em busca de aumento da
conversão de leads.
Para estarem em conformidade com a lei, as centrais de gestão de leads, com os postos
de atendimentos humanos (PA) existentes hoje, precisam telefonar, e/ou enviar mensagens via
web, ou outros meios de comunicação, para cada um dos titulares de dados, a fim de buscarem
consentimento na utilização dos dados pessoais destes titulares e atualizarem os bancos de
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dados e cadastros de clientes. A jornada de trabalho normal de 8 horas diárias, de segunda a
sábado, as restrições de disponibilidade de atendimento dos titulares dos dados, restringem a
escalabilidade necessária para a atualização completa dos bancos de dados de clientes
existentes, havendo risco de parte dos bancos não estarem em conformidade até a data de
vigência da lei. Assim, as empresas precisam buscar alternativas para atualizarem os cadastros
de clientes com os titulares dos dados e, concomitantemente, estabelecer evidências de
conformidade que ofereçam trilhas de auditoria transparentes e acessíveis, além de seguir com
as operações comerciais para atender as demandas de melhoria das conversões dos leads em
vendas.
5.2.2 Bot – Plataforma conversacional automatizada
Uma das alternativas exploradas pelas empresas para aprimorar o relacionamento com
clientes e a qualificação de leads é a adoção de chatbots integrado ao módulo de CRM. De
acordo com a Gartner Group (2011), até 2020, 85% das interações dos consumidores utilizará
plataformas

conversacionais

automatizadas.

Estas

plataformas

conversacionais

são

conhecidas por Bot, forma abreviada de robot em inglês, que significa robô no formato
digital. Também conhecidas por chatbots (robôs de conversação). Um chatbot é um programa
de software projetado para simular conversas humanas por meio de mensagens de texto ou
áudio (Georgian Partners, 2019). Como proposta de solução, estes robôs podem ser
desenvolvidos para atuarem como sistema de interface, acessando as bases de informações e
de conhecimento que os permitem dialogar com os titulares dos dados, por meio de sistemas
de comunicação como SMS, Whatsapp, Skype, Slack, Cortana, Facebook Messenger, entre
outros aplicativos, inclusive por voz. O diálogo é adaptado de acordo com a necessidade e
pode simular diálogos que vão desde prestar informações, qualificar leads, alugar carros,
prover financiamento, viabilizar e-commerce, administrar agendamentos, negociar veículos e
até inclusive, como proposta, buscar consentimento para captação e utilização de dados, entre
outras atividades.
Um Bot pode interagir com vários canais de comunicação o que permite ganho de
escala devido à possibilidade de atendimento quase simultâneo de vários clientes ou leads que
acessem a qualquer tempo variadas plataformas ou APIs (Application Programming
Interface) de comunicação. Além da escalabilidade, o diálogo é objetivo e otimiza o tempo
do cliente. A resultante do diálogo é automaticamente armazenada nos bancos de dados, com
processos de segurança e de governança de dados padronizados e passíveis de auditoria a
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qualquer tempo, conforme preconiza a lei. Para o bot ser desenvolvido em nível empresarial e
operar neste ambiente conversacional, os APIs de comunicação são conectados com o bot
dentro de um ecossistema próprio, ou em nuvem, podendo ser integrado com outras
tecnologias de codificação, transformação e carga de dados, necessárias para o seu
desenvolvimento.
A Figura 19, de forma simplificada e esquemática, identifica o fluxo do processo de
busca de informações e conhecimento pelo Bot, quando inquirido por um usuário, cliente.

Figura 19. Esquema Simplificado de Funcionamento do Bot
Fonte: Adaptado pelo Autor (2019)

Figura O
18.exemplo
Fluxo para
Governança
de DadosFigura
19. de
Esquema
de em nuvem –
apresenta
um diagrama
simplificado
um botSimplificado
proporcionado
Funcionamento do Bot
Azure – pela Microsoft Bot Framework (Microsoft, 2019). Este sistema em nuvem é utilizado
Fonte: Adaptado pelo Autor (2019)

por empresas como Google, Amazon, Microsoft, SAP, ORACLE, que fornecem serviços de
software – SaaS (Software as a Service) – cujos serviços podem ser contratados para o
desenvolvimento do bot. O sistema é projetado e oferecido com base no processo de SDK –
Software Development Kit (Kit para desenvolvimento de Software) (Doerrfeld et al., 2016).
Por analogia e melhor compreensão, este ecossistema prove módulos de desenvolvimento
como se fosse um lego virtual de sistemas em que os blocos de serviços de codificação,
segurança, sistemas cognitivos, gestão, extração, transformação e carga de dados, registros
para auditoria e governança de qualidade de dados são moldados e customizados, de acordo
com a solução desejada pelo cliente.
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5.2.2.1 Tipos de Chatbot
O processo escolhido para execução automatizada deve ser adaptado aos sistemas
operacionais dos robôs que não pensam, não são criativos e não “dão jeitinhos” (iProcess,
2019). Robôs seguem um processo definido, seguem o script. Utilizar a robotização requer o
entendimento da atividade humana, porém devem ser adaptadas a forma de processamento
robotizado das informações que, em princípio, opera com planilhas. Dessa maneira, evitam-se
interrupções na programação do trabalho do robô, oferecendo maior rapidez e produtividade.
(iProcess, 2019). O script armazenado na base de conhecimento de consulta do robô deve
contemplar as respostas a eventuais dúvidas, e identificar as exceções, que podem ser geradas
pelo cliente, assim como contemplar as possibilidades de solução por parte da empresa, pois é
a atividade relacionada à atividade humana que está sendo automatizada. São duas as
aplicações básicas de conversas por meio de chatbots: script e inteligência artificial.
•

Chatbot Script (discurso) – é um chatbot que executa ações com base em algumas
regras direcionadas, iterações (repetições), de acordo com definições prévias
armazenadas na base de conhecimento e de informações oferecidas ao usuário. São
dadas opções de escolha e as alternativas definem o desenvolvimento do diálogo. A
base de conhecimento possui perguntas e respostas em bases de dados estruturados
(planilhas), ou não estruturados (fotos, imagens, sons);

• Chatbot Inteligente – utiliza Inteligência Artificial (IA), possibilitando maior
flexibilidade no diálogo. O usuário faz declarações livres e uma vez que faça sentido
para o robô mantém-se o diálogo correspondente. Este recurso retroalimenta o sistema
de aprendizado de máquina, aprimorando e enriquecendo o diálogo.
O controle do tráfego de entradas, perguntas e, de saídas, respostas, são administradas
por sistema de gerenciamento que permite ao bot intercalar os atendimentos, quase que
simultaneamente, com diversos chamados. Atende à pergunta e, enquanto pesquisa a resposta
para retornar, recebe a resposta de outro questionamento e o envia para outra consulta. Para se
evitar o congestionamento, normalmente são adotados bots específicos por assunto. Como
exemplo para o caso em estudo, pode-se projetar: um script para negociações de veículos
usados; outro, para financiamento, e, outro, ainda, para LGPD.
Entretanto, é importante entender que a IA ainda possui limitações. O bot precisa
identificar palavras-chave para ajudá-lo a transmitir as respostas adequadas. Como exemplo, a
Microsoft oferece, em sua estrutura de sistemas em nuvem (Azure), um API para construção
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de bots, que aplica um personalizado sistema de aprendizado de máquina em texto de
linguagem natural de conversação do usuário, com base no sistema cognitivo de
reconhecimento vocal – LUIS – Language Understanding Intelligent Service.
O reconhecimento vocal (LUIS) é um serviço de API baseado em nuvem que aplica
inteligência de personalizado aprendizado de máquina. Utiliza um texto de linguagem natural
de conversação do usuário, permitindo prever o significado geral e extrair informações
detalhadas relevantes. Para viabilizar a operação de um robô, é necessário adequar as
atividades analógicas (trabalho manual) para as digitais (iProcess, 2019).
O desenvolvimento do robô requer tempo de aprendizado e sistemas ágeis (Sutherland,
2016) de desenvolvimento para enriquecer a base de conhecimento, iniciando-se por
processos simples e previsíveis, evoluindo na medida em que se obtém maior experiência.
Buscar ganhos rápidos com conhecimento do que é relevante permite aperfeiçoamento do
funcionamento do robô (iProcess, 2019).
5.2.3 Governança de Dados e o Chatbot
Considerando que os dados são insumos para gerar informações de qualidade, é
necessário analisar a qualidade dos dados nos cadastros legados das concessionárias. De
acordo com o diagnóstico deste estudo, foi observado que, no projeto piloto DDM, existiram
problemas de integração do CRM com os bancos de dados de clientes e que o preenchimento
dos históricos de relacionamento não refletia com detalhes as ocorrências em 55% dos casos,
pois o motivo da perda de oportunidades foi declarado como “outros”. Assim, um passo em
busca do consentimento dos clientes, para atender a conformidade dos processos em relação a
LGPD, será aplicar metodologias específicas para assegurar a qualidade dos dados. A TDQM
– Total Data Quality Management (Gerenciamento Total da Qualidade de Dados) pode ser
uma das metodologias empregadas para qualificação dos dados. A centralização do controle e
administração do banco de dados também deverá ser priorizada com a adoção de técnicas de
carga e guarda em bancos de dados como MDM – Master Data Management e DW – Data
Warehouse. Técnicas essas conhecidas pelas equipes de TI, porém sua utilização exige um
trabalho detalhado de mapeamento do fluxo e de formato dos dados. Sobre os dados que serão
solicitados para obtenção do consentimento dos clientes, o artigo 5º da lei, classifica-os em
(Pinheiro, 2018):
- dados pessoais: informações que tornam possível a identificação da pessoa, como
endereço, CPF, nome, endereço de IP, fotos, placa de carro, etc.;
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- dados pessoais sensíveis: informações acerca da individualidade da pessoa, como
informações genéticas, de saúde, sua visão política, orientação religiosa ou expressão de
sexualidade, dados sindicais, biometria, etc.;
- dado anonimizado: quando o dado relativo a um titular não puder ser identificado,
por meios técnicos razoáveis, destinando-os na utilização estatística, pesquisas e estudos;
- banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em
vários locais, em suporte eletrônico ou físico; os dados não-estruturados, como fotos, textos,
imagens, etc. também devem ser tratados e são compostos por dados sensíveis.
O chatbot, como uma das portas de entrada da interação entre o usuário e o banco de
dados, possibilita a automatização do processo de captação, conferência, armazenamento e
uso dos dados consentidos (opt-in), ou não consentidos (opt-out) pelos clientes.
Para assegurar-se da conformidade do banco de dados, os sistemas de rastreamento,
quanto ao controle da origem e destino dos dados, preconizados pela legislação, podem ser de
variadas técnicas. Como exemplo, uma das ferramentas homologadas para proteger e sanear
os dados poderia ser o Data Catalog (Catálogo de Dados), instalado junto à base de
conhecimento para consultas do Bot.
A Figura 20 ilustra o processo para governança dos dados consentidos em
conformidade com a lei, que pode ser liberado para uso dos departamentos de marketing,
vendas e pós-vendas e, dos dados não consentidos, considerados por alguns especialistas
como lixo tóxico (Rafael, 2018), que não podem misturar-se em hipótese alguma com os
dados consentidos.

Figura 20. Fluxo para Governança de Dados
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)

Figura 21. Fluxo para Governança de Dados
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Todos os diálogos devem ser gravados e registrados em logs (registros) de acesso e
terem a rastreabilidade assegurada para permitir as trilhas de auditoria. Também devem ser
incorporados ao processo e registrados os contatos físicos no módulo de CRM, além dos
virtuais. De acordo com ABPMP (2013), fatores-chave de sucesso – em processos de
mudanças organizacionais – devem incluir o envolvimento da liderança executiva, dos donos
de processos e de equipes interfuncionais. Assim, contribuirão – de forma aberta e franca – na
mudança de cultura em relação à importância da formalização dos contatos e correto cadastro
dos dados dos clientes.
Conforme a ABPMP (2013), em meados dos anos 90, durante as experiências de
implantações de ERP (Enterprise Resource Planning), observou-se que as transformações
impostas por esta tecnologia estavam nos processos e não na tecnologia. As organizações
mais bem-sucedidas na implantação foram aquelas que adotaram uma abordagem orientada
aos processos (ABPMP, 2013).
5.2.4 Desenvolvimento de Sites com novas funcionalidades
Ficou evidenciado no diagnóstico, por meio das razões declaradas no CRM, que os
leads não conseguem completar suas pesquisas e decisões de compras no ambiente on-line.
Conforme as potencialidades indicadas na Tabela 5, os sites não fornecem funcionalidades
que permitam os potenciais clientes, mesmo quando se dirigem às lojas e tentam negociar no
ambiente físico, off-line, após destinarem seus dados para negociarem suas compras no
sistema on-line, encontram impedimentos comerciais que poderiam ter sido sanados on-line,
oferecendo maior conveniência aos leads.
A montadora oferece o atendimento My Jeep para tentar cumprir com esta
funcionalidade, porém, pode estar ocorrendo uma disputa entre as duas frentes de
atendimento, quando deveriam estar fluidamente integradas. Empresas assimétricas como
Amazon, E-Bay, OLX, entre outras, oferecem condições de aquisição, escolha, reserva e
pagamentos que ainda não são oferecidas pela rede de distribuição de veículos. Assim, é
necessário que novos sistemas sejam desenvolvidos de forma a privilegiar o atendimento aos
novos requisitos dos clientes.
5.3 Pessoas
Para encaminhamento das soluções propostas, será necessário capacitar as pessoas
para aprimorar o tratamento dos leads e manter a conformidade com os processos, segundo a
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Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com Christensen (2012), o dilema da inovação
passa pelos bons gerentes que, além de serem hábeis em escolher, treinar e motivar as pessoas
certas para os trabalhos certos, também precisam escolher, criar e preparar a organização certa
para o trabalho. Afirma ainda que encontrar as pessoas certas não é garantia de que a
organização será bem-sucedida na tarefa, pois as organizações têm suas próprias capacidades
independentemente das pessoas que trabalham dentro delas. Um dos fatores que capacitam
uma organização são seus valores, os quais são adotados pelos gerentes e funcionários quando
necessitam decidir sobre as prioridades (Christensen, 2012). Valores que fazem com que
funcionários priorizem relacionamentos informais e o conhecimento tácito, contudo, não
podem simultaneamente assegurar prioridade na formalização dos relacionamentos e na
explicitação de conhecimentos. Dessa maneira, pondera-se que processos e valores não são
flexíveis (Christensen, 2012).
A nova LGPD, no art. 41 § parágrafo 2º, exige a indicação de um representante legal
de proteção de dados na empresa – DPO Data Protection Officer – que deverá assegurar a
conformidade dos processos, dar orientação às pessoas sobre as práticas a serem tomadas aos
que recebem e se relacionam com os dados dos clientes: (1) tratando das reclamações e
comunicações dos titulares, e da autoridade nacional; (2) prestando esclarecimentos e
adotando providências (Pinheiro, 2018).
Ainda não está claro para as organizações do setor de distribuição de veículos, qual a
posição estabelecida para o DPO no organograma. A abrangência de suas obrigações afetará
todas as gerências e o corpo estratégico da empresa, que vai além da atividade de uma única
pessoa (Pinheiro, 2018). A lei impacta todos os departamentos da empresa, no plano físico ou
virtual, não só o TI ou o jurídico, mas principalmente todos os pontos de contatos em que os
clientes e leads tenham com as organizações de vendas, pós-vendas, marketing, etc. A
implantação dos novos processos, em conformidade com a lei, com os recursos tecnológicos
propostos neste trabalho, acrescenta complexidade na gestão de pessoas. Para serem bemsucedidas, as organizações dependerão do grau de engajamento das pessoas no entendimento
das novas práticas de relacionamento com os titulares de dados. Será necessário promover a
prática da cultura de proteção de dados pessoais, dialogando com as equipes, em reuniões, nos
projetos, além de estender as recomendações para os parceiros, terceirizadas e fornecedores
(Pinheiro, 2018).
Portanto, a gestão de pessoas deve disseminar o conceito que está se construindo
conhecimento novo, seja pelos novos processos decorrentes do novo comportamento do
consumidor e pela tecnologia proposta, ou pela nova lei que define um novo marco
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regulatório das relações com os clientes. Assim, de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), o
conhecimento é criado pelas pessoas, pois uma organização não cria conhecimento por si
mesmo sem as pessoas. Dessa forma, fortalece-se a ideia que, de acordo com Nolan e Croson
(1995), as organizações, que entendem os seus clientes, podem estar mais próximas a uma das
etapas da “destruição criativa” de acordo com Schumpeter (1957), pois, por aceitarem a
orientação do mercado, “percebem e respondem” a este, ao invés da orientação interna da
organização de “fabricar e vender”. Conforme Christensen (2012), o dilema da inovação é
presente em organizações que relutam em aceitar que são os clientes que norteiam os rumos
das empresas e organizações e não o contrário.
De acordo com Silva, Derderian, Dragoni, Furquim, & Alves (2019), a implantação do
sistema de plataforma digital em concessionárias acostumadas a lidarem com processos
manuais, que envolvem conhecimentos tácitos, exige protagonismo e liderança da alta
administração. Dar suporte à mudança de cultura exige dos agentes envolvidos o
cumprimento de diversas etapas para tornar explícitos os conhecimentos tácitos adquiridos ao
longo dos anos.
6. GANHOS COM A SOLUÇÃO
Os dados, incluindo-se os pessoais, geram ativos valiosos (Economist, 2017), que
valorizam os fundos de comércio de muitas empresas de negócios digitais e dos tradicionais.
No entanto, se por um lado, as empresas atuam para reduzir a defasagem que têm em relação
à abertura e à capacidade de absorção de novas tecnologias por parte dos consumidores
(Georgian Partners, 2019), por outro lado, devem assegurar o direito à privacidade das
pessoas. Direito celebrado, em 1948, na “Declaração Universal dos Direitos Humanos”
(Pinheiro, 2018).
6.1 Conformidade de Processos
Por estarem em conformidade com a nova lei, as empresas podem ser valorizadas e
reconhecidas por esta atitude, em favor da proteção da individualidade e da privacidade dos
dados pessoais e sensíveis dos clientes. Para tanto, a maneira pela qual a inovação em
processos (Oslo, 1997) melhora a produção e atendimento dos leads, com consequentes
aumentos de conversões em vendas, permitirá acumular experiências positivas, caracterizando
a criação de um diferencial competitivo que permite estabelecer um novo fator determinante
na opção e escolha pelos consumidores, podendo fortalecer o relacionamento existente e atrair
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novos consumidores. Assim, os possíveis impasses achados do diagnóstico, nas negociações
de veículos usados, dificuldades de crédito para financiamento e nas demais ações comerciais
de conversão, poderão ser mais bem trabalhadas se os clientes consentirem em ceder seus
dados, demonstrando que estão valorizando o relacionamento com a organização.
Conforme Oslo (1997), a inovação nos processos pode melhorar o desempenho de
uma empresa pelo ganho de uma vantagem competitiva ou mantê-la competitiva na medida
em que aumentam as chances de conquistar novos mercados e grupos de consumidores.
6.2 Recursos Tecnológicos
Conforme pesquisa realizada com 174 profissionais do setor automotivo, coletadas
entre abril e junho de 2019 (AB, 2019): (1) somente 4% acreditam já terem implantado
elementos de transformação digital em suas organizações, e (2) 61% das empresas do setor
não estão preparadas para a transformação digital. A utilização de novas alternativas
tecnológicas como a robotização no atendimento, propostas neste estudo, permite acelerar o
conhecimento por toda a equipe, pela convivência na utilização destes recursos, possibilitando
implementar e acelerar novos processos de transformação digital na comercialização de
automóveis.
Assim, além da aceleração do processo de aprendizado com tecnologias, o emprego
das tecnologias de conversação automatizadas – chatbots – atende a três pontos principais: (1)
valorização do tempo escasso dos clientes; (2) oferecimento de flexibilidade de atendimento
para consultas 24 horas por dia durante sete dias e; (3) ocorrência do ganho, para as
organizações, de escala de atendimentos mais assertivos sem desvios de abordagens e
diálogos improdutivos. Com o projeto de automação conversacional, além de ampliar o
atendimento para 24 horas diárias, por sete dias, ou seja, 168 horas semanais, o cliente terá
disponibilidade para esclarecer dúvidas e solicitar ações em qualquer tempo, antecipando
respostas aos problemas comuns e rotineiros dos atendimentos. Como resultante, além de
aumentar a quantidade de atendimentos, a solução tecnológica otimizará o tempo dos
atendentes, direcionando-os para atividades mais produtivas e de maior valor agregado.
6.3 Pessoas
De acordo com Rogers (2017), a ameaça de concorrência por empresas diferentes,
assimétricas, concorre com as simétricas de um setor quando oferecem valores diferenciados
aos clientes, pois os clientes fazem comparações assimétricas. Ou seja, quando os
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consumidores têm experiências positivas em outros setores, eles comparam com marcas
líderes de setores distintos. As organizações precisam de pessoas treinadas e adaptadas a estas
expectativas, o que permite que elas sejam valorizadas pelo mercado e garantam sua
empregabilidade e longevidade em novos tempos de implementação de novos recursos
tecnológicos.

7. PLANOS DE AÇÕES
De acordo com Marcondes et al. (2017), mudanças são realizadas em busca de
melhorias, portanto, a elaboração dos planos de ação disciplina e racionaliza o processo de
mudança. Contudo, os planos estarão sujeitos aos fatores imponderáveis e restritivos,
especialmente os de natureza político cultural do ambiente, comuns em mudanças
organizacionais, sobretudo em processos inovadores.
Os planos de ações, de acordo com o modelo de Marcondes et al. (2017), foram
preenchidos: (1) a partir das propostas de solução e de recomendações levantadas ao longo
dos achados e das potencialidades descritas no diagnóstico, e (2) dos ganhos esperados com as
soluções.
As ações necessárias serão apresentadas como rotas indicadoras dos pontos de atenção
para posterior detalhamento em novos estudos, na medida em que a proposta for
implementada, e os responsáveis indicados forem aprendendo ao longo da evolução do
processo. Também serão dadas certas indicações de atividades que devem ser contempladas,
bem como a fonte de custos e alguma estimativa, quando disponível.
Os planos de ação para o caso proposto, apesar de aplicáveis, são tratados de forma
abrangente, pois se trata de orientações para o setor de distribuição de veículos da marca Jeep.
Cada grupo econômico, com suas marcas representadas, deverá avaliar a aplicabilidade
integral ou parcial das recomendações propostas, pois, devido ao seu grau de complexidade,
não há garantias que a sua realização seja plenamente completada em curto prazo, pois as
decisões precisam ser apoiadas pela direção da organização de acordo com as políticas
organizacionais de cada grupo.
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7.1 Conformidade de Processos
A Tabela 7 apresenta uma proposta de ações a serem adotadas pelas
concessionárias para atenderem a conformidade de processos até a data da efetivação da
lei.

Tabela 7
Plano de ação para conformidade de processos
Proposta
Promover a Conversão de Leads em Conformidade de Processos segundo a Lei Geral de Proteção de Dados.
#

Ação

1

Comitê de
CRM deve
propor
medidas
corretivas
para os
preenchimen
tos
incorretos no
módulo de
CRM.

2

Monitorar e
executar o
atendimento
de leads em
até uma hora
útil após o
contato,
conforme
preconizado
no Manual

de
Qualidade
WCD
(2017)

3

Rel_3.
Definir o
fluxo de
atendimento
ao cliente
on-line
integrado ao
atendimento
físico offline.

Como
O titular e a
diretoria
devem apoiar
ações de
correção
propostas
pelo Comitê
para sanear
os problemas
de
preenchimen
to do CRM.

Responsável

Envolvidos

Gerentes de
Marketing,
Gestor de CRM
e TI.

Gerentes
de Novos,
Usados,
Serviços
PósVendas e
de
Operações
Financeiras
.

Identificar as
razões de
abandono
dos contatos
e não
cumprimento
do
parâmetro.

Gerentes de
Marketing,
Gestor de CRM
e TI.

Gerentes
de Novos,
Usados e
Serviços
PósVendas.

Avaliar os
pontos de
conflito entre
os processos
on-line e offline e
estabelecer
os novos
fluxos.

Gerentes de
Marketing,
Vendas,
Central de
Leads e
Recursos
Humanos.

Gerentes

Prazos

Áreas

Jan (2020)

Marketing,
Vendas,
PósVendas,
Finanças e
TI.

Fev. e mar.
(2020)

Marketing,
Vendas e
TI.

1º
Trimestre
(2020)

Marketing,
Vendas e
Gestão de
Pedidos, e
Recursos
Humanos.

Custos

Realizado com
recursos internos.
Sem custos
adicionais.
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Proposta
Promover a Conversão de Leads em Conformidade de Processos segundo a Lei Geral de Proteção de Dados.
#

Ação

Como

4

Ampliar
funcionalida
des no site
(on-line) da
concessionár
ia, incluindo
processo de
negociações
com carros
usados.

Integrar
plataformas
web do
mercado de
veículos
usados no
site da
concessionár
ia, para
agilizar as
pesquisas
dos clientes.

5

Integrar
plataformas
simuladoras
de
financiament
o no site da
concessionár
ia com
múltipla
escolha de
agentes
financeiros.

Incorporar
no site da
concessionár
ia a lista de
agentes
financeiros
homologados
para agilizar
as
simulações
dos clientes
on-line em
conjunto
com off-line.

6

Definir a
posição do
profissional
DPO - Data
Protection
Officer no
organograma
ou avaliar
terceirizar o
serviço.

7

DPO - Data
Protection
Officer ou
Consultoria apresenta o
plano para
conformidad
e.

Comparar o
nível de
conheciment
o exigido
para o cargo
e o existente
no nível
gerencial
para definir a
posição e
escolha.
Mapear e
apurar não
conformidad
es em todos
os
departament
os da
organização
pontos de
captação e
guarda de
dados.

Responsável

Gerentes de
Marketing,
Vendas de
Novos e
Usados.

Marketing,
Gerentes de
Vendas, Novos
e Usados e
operadores
financeiros.

Envolvidos

Gerentes

Gerentes

Prazos

Áreas

Custos

Marketing,
Vendas de
Novos e
Usados.

Realizado com
recursos internos.
Custos adicionais
diluídos nos
serviços prestados
pelos
desenvolvedores
de APIs do site.

1º
Trimestre
(2020)

Marketing,
Vendas e
Finanças.

Agentes
financeiros
disponibilizam
plataformas aos
parceiros de
negócios. Custos
adicionais
diluídos nos
serviços prestados
pelos
desenvolvedores
de APIs do site.

Não há custos
adicionais.
Realizado pelo
RH da empresa.

Não há custos
adicionais.

1º
Trimestre
(2020)

Titular e
Recursos
Humanos.

Diretores

Jan (2020)

Recursos
Humanos.

Compliance,
Jurídico, TI,
Marketing.

Diretores,
Gerentes,
Supervisor
es e
Treinament
o de
Pessoal

1º
Trimestre
(2020)

Recursos
Humanos,
Complianc
ee
Qualidade.
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Proposta
Promover a Conversão de Leads em Conformidade de Processos segundo a Lei Geral de Proteção de Dados.
#

8

9

Ação
Associação
verifica

Como

Manual de
Qualidade
WCD
(2017) e

Constituir
comissão
mista de
trabalho para
propor nova
versão do

identifica
pontos de
conflito dos
processos
com relação
às novas
exigências
da LGPD.
Divulgação
e
implantação
dos novos
processos
em
conformidad
e com a
LGPD.

Manual de
Qualidade
WCD
(2017).

Incluir nos
percursos de
treinamento
dos
colaboradore
s oferecidos
pela
montadora,
EAD e
Presencial.

Responsável

Montadora e
Associação da
Rede de
Concessionário
s

Equipe de
Qualidade e
Desenvolvimen
to de Rede da
Montadora,
Jurídico, TI,
Marketing e
Associação da
Rede.

Editar novo
Termo de
Privacidade
Distribuir
Desenvolvimen
com
manual e
to de Rede,
elementos de displays nos
Marketing,
10 conformidad
PDVs, nos
Vendas, Póse, segundo a sites da rede
Vendas, TI e
LGPD,
e envio para
Jurídico.
expostos nos
os clientes.
sites e nas
lojas.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)

Envolvidos

Diretores,
Gerentes e
Treinament
o

Diretores,
Gerentes,
Supervisor
es e
Treinament
o

Diretores,
Gerentes,
Supervisor
es e
Treinament
o

Prazos

Áreas

Custos

1º
Trimestre
(2020)

Complianc
e, Jurídica,
TI,
Qualidade
e
Desenvolv
imento de
Rede.

Equipes da rede
com ação da
montadora podem
adequar o manual.

Jurídica,
TI,
Marketing,
Vendas,
PósVendas,
Qualidade,
Desenvolv
imento de
Rede e
Auditoria.
Jurídica,
TI,
Marketing,
Vendas,
PósVendas,
Qualidade,
Desenvolv
imento de
Rede e
Auditoria.

Custos com
consultoria e
mentoria, inclusos
na ação com
pessoas.

2º
Trimestre
(2020)

2º e 3º
Trimestres
(2020)

7.1.1 Matriz de Avaliação de Risco e de Investimentos Necessários
Na Tabela 8, na Matriz de Avaliação de Riscos para Conformidade de Processos,
estão os principais pontos de atenção que podem interferir na evolução da implantação do
plano de ação. A matriz identifica os riscos mais relevantes e as ações preventivas.
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Tabela 8
Matriz de avaliação de risco para conformidade de processos
Proposta
Promover a Conversão de Leads em Conformidade de Processos segundo a Lei Geral de Proteção de
Dados.
#
Ação
Risco
Probabilidade Impacto
Ação Preventiva

1

2

Comitê de CRM deve
propor medidas
corretivas para os
preenchimentos
incorretos no módulo
de CRM.
Monitorar e executar o
atendimento de leads
em até uma hora útil
após o contato,
conforme preconizado
no Manual de

Falta de engajamento
dos colaboradores
envolvidos.

Leads não qualificados.

Média

Alta

Alto

Buscar evidências de
boas práticas de outras
operações simétricas ou
assimétricas. Penalizar
reincidências.

Alto

Corrigir motivos de
baixa qualidade dos
leads. Implantar sistema
automatizado para
atender à premissa
(disponível 7 dias x 24
horas).

Alto

Workshop de integração
das equipes para revisar
os processos de
atendimento, integrando
as equipes. Reavaliar a
remuneração.

Alto

Redefinir as atividades
dos avaliadores de
usados, integrando-os às
equipes de novos.
Reavaliar a remuneração.

Médio

Estudar funcionalidade
com permissão de
inclusão de outra fonte
de financiamento pelo
cliente. Alternar a oferta
para atendimento
humano para atender à
demanda do cliente.

Alto

Estabelecer como
exigência pela
montadora (aditivo ao
contrato de compliance)
e anuência da
associação.

Alto

Buscar evidências de
boas práticas de outras
operações simétricas ou
assimétricas.

Qualidade WCD
(2017) Rel_3.

3

Definir o fluxo de
atendimento ao cliente
on-line integrado ao
atendimento físico offline.

Falta de integração entre
as equipes on-line e offline.

4

Ampliar
funcionalidades no site
(on-line) da
concessionária,
incluindo processo de
negociações com
carros usados.

Falta de integração entre
as equipes e os sistemas
on-line e as equipes offline de veículos usados.

5

Integrar plataformas
simuladoras de
financiamento no site
da concessionária com
múltipla escolha de
agentes financeiros.

Clientes não aceitarem
os agentes oferecidos
pela concessionária.
Falta de processo
integrador das ofertas
on-line com
atendimento off-line.

6

Definir a posição do
profissional DPO Data Protection
Officer no
organograma ou
avaliar terceirizar o
serviço.

Não contratar o DPO ou
a consultoria.

7

DPO - Data Protection
Officer ou Consultoria
- apresenta o plano
para conformidade.

Plano não ser executado
ou não contemplar os
procedimentos
adequados.

Alta

Alta

Média

Baixa

Baixa
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Proposta
Promover a Conversão de Leads em Conformidade de Processos segundo a Lei Geral de Proteção de
Dados.
#
Ação
Risco
Probabilidade Impacto
Ação Preventiva
Associação verifica

Manual de Qualidade
WCD (2017) e
8

identifica pontos de
conflito dos processos
com relação às novas
exigências da LGPD.

9

Divulgação e
implantação dos novos
processos em
conformidade com a
LGPD.

10

Editar novo Termo de
Privacidade com
elementos de
conformidade, segundo
a LGPD, expostos nos
sites e nas lojas.

Demora para implantar
as conformidades pela
montadora.

Baixa

Alto

Associação tomar a
iniciativa das
intervenções em nome da
rede o quanto antes.

Falta de engajamento
dos colaboradores
envolvidos.

Baixa

Alto

Recursos Humanos
devem orientar, advertir
e punir, se for o caso.

Alto

Montadora e associação
atuarem na elaboração e
na comunicação nos
próprios sites e
comunicados.

Não Conformidade

Baixa

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)

7.1.2 Orçamento: investimentos e custos
Os custos e investimentos para a conformidade de processos, seja para a melhoria da
conversão de leads ou para a adequação ao atendimento da lei, estão mais evidentes nos
planos de ação relacionados aos recursos tecnológicos e na capacitação das pessoas. Os
investimentos para os processos existentes para atendimento do manual de qualidade já foram
realizados. As adequações aqui propostas serão aplicadas com as equipes existentes nas
organizações das concessionárias com suporte da montadora e da associação.

7.2 Recursos Tecnológicos
7.2.1. Realidade das tecnologias
Ao longo da contextualização da realidade investigada e dos achados do diagnóstico,
observa-se a forma tradicional em que as operações de vendas e pós-vendas são geridas pelas
concessionárias. No entanto, os consumidores estão mais suscetíveis às formas mais
modernas e eficientes de atendimento que as concessionárias oferecem.
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Assim, com foco na implementação das alternativas tecnológicas, a Tabela 9 detalha
as principais ações com tecnologia disponível e aplicável que podem atender à conformidade
de processos, à governança dos dados dos clientes e, consequentemente, ao aprimoramento
dos processos comerciais que vão melhorar a qualidade de atendimento dos leads e a
conversão destes em notas fiscais de vendas.

Tabela 9
Plano de Ação para Implantação de Recursos Tecnológicos
Proposta
Implantar Recursos Tecnológicos para elevar a Conversão de Leads e atender a Lei Geral de Proteção de
Dados.
Responsá
#
Ação
Como
Envolvidos
Prazos
Áreas
Custos
vel
Aplicar
processo de
Sistema CRM- qualificação de
TI,
Revisar os
dados (TDQM)
Comitê
Atividade
parâmetros de
por linha de
de CRM,
Gerentes e
TI, Marketing, interna dos
1º Bimestre
1 atualização de
registro,
Marketin
equipes +
DPO, Vendas e funcionário
(2020)
dados e as
promovendo a g, Vendas
DPO
Serviços.
s + TI da
inconsistências
exclusão,
e
empresa.
de registro.
substituição e
Serviços.
correção dos
registros.
Fluxo de dados
- Mapear os
pontos de
Promover
acesso para
integração de
DPO, TI,
captação até o
todas as
Titulares,
Jurídico,
Atividade
armazenament
pessoas de
Diretores
Gerentes e
Marketing,
interna dos
o. Avaliar
1º Bimestre
2
todos os
e
equipes +
Vendas, Pósfuncionário
dados
(2020)
departamentos
Gerentes
DPO
Vendas e
s + TI da
coletados e
para
e equipes.
Recursos
empresa.
relevância.
identificação
Humanos.
Identificar
dos fluxos.
arquivos em
aplicativos
informais.
Dispositivos Inventariar e
DPO,
Verificar os
Diretores,
registrar os
Complain
informais
Gerentes,
celulares e
ce,
Recursos
Atividade
(celulares dos
Supervisor
arquivos de
Recursos
Humanos,
interna dos
3
vendedores)
es, equipes
Jan (2020)
clientes da
Humanos
Vendas e Pós- funcionário
que possam ter
e
concessionária
, Vendas
vendas.
s.
dados de
Treinament
em poder dos
e Pósclientes
o
funcionários.
Vendas.
armazenados.
Arquitetura de
Estudar o
Atividade
sistemas legado para
interna dos
DPO,
Definir novo
implantar a
Diretores,
funcionário
Jurídico,
escopo para os
centralização
Gerentes,
1º Trimestre
s + TI da
4
TI e
DPO e TI
desenvolvedor
da Gestão de
Supervisor
(2020)
empresa +
Marketin
es do site para
Dados em DW
es.
Desenvolv
g.
inclusão das
(Data
edores do
novas
Warehouse),
Site.
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Proposta
Implantar Recursos Tecnológicos para elevar a Conversão de Leads e atender a Lei Geral de Proteção de
Dados.
Responsá
#
Ação
Como
Envolvidos
Prazos
Áreas
Custos
vel
funcionalidade MDM - Master
s definidas na
Data
conformidade
Management e
de processos.
Hadoop.
Identificar
quais dados
Gestão da
são
qualidade e
importantes
segurança para a
Custos
Definir o fluxo
organização e
DPO,
internos de
Diretores,
Jurídico, TI,
para a
para os
Jurídico,
TI e das
Gerentes,
2º Bimestre
Marketing,
5 concentração
clientes. Como
TI e
áreas de
Supervisor
(2020)
Vendas e Pósdos dados em
os dados
Marketin
negócios
es.
Vendas.
sistemas de
devem ou não
g.
da
clientes das
serem
empresa.
plataformas
consentidos.
integradas.
Tratar do
descarte ou da
anonimização.
Contratar
desenvolvimen
Chatbot to do Bot,
Contratar o
Script e
desenvolvimen
Integradores TI,
Desenvolvi
to do bot,
Diretores,
DPO, Jurídica,
Sendo um
Central
mento do
integrando
Gerentes,
4 meses
TI, Marketing,
script do bot
de Leads
sistema Bot
6
com CRM,
TI e
(Jan a
Vendas, Póspara a LGPD e
e
- Setup e
DMS, Bancos
Desenvolve
abr./2020)
Vendas e
outro para o
Marketin
manutençã
de dados
dores.
Qualidade.
tratamento dos
g.
o.
centralizados e
leads nas
demais
simulações de
plataformas.
usados e
financiamento.
Desenvolver
Plano de
DPO, Jurídica,
projeto
contingência
TI, Marketing,
específico
Custos
para o caso de
Vendas, Pós(Disaster
Gerentes e
3 meses
internos e
auditoria, de
Vendas,
7
Recovery) para DPO, TI
equipes +
(mai. a
inclusos na
evasão de
Qualidade e
segurança de
Consultoria
jul./2020)
manutençã
dados ou
Desenvolvimen
sistemas e
o do DMS.
invasão
to de Rede da
trilha de
maliciosa.
montadora.
auditoria.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

7.2.2 Matriz de Avaliação de Risco e de Investimentos Necessários
Na matriz de avaliação de risco (Tabela 10), de acordo com a ABPMP (2013), ações
em tecnologia promovem impacto na organização, direcionando as organizações a mudanças
na gestão e revisão na contratação de serviços de informática.
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Tabela 10
Matriz de Avaliação de Riscos para Implantação de Recursos Tecnológicas
Proposta
Implantar Recursos Tecnológicos para elevar a Conversão de Leads e atender a Lei Geral de Proteção de
Dados.
#
Ação
Risco
Probabilidade Impacto
Ação Preventiva

1

2

3

4

5

6

7

Sistema CRM-Revisar os
parâmetros de
atualização de dados e as
inconsistências de
registro.
Fluxo de dados - Mapear
os pontos de acesso para
captação até o
armazenamento. Avaliar
dados coletados e
relevância. Identificar
arquivos em aplicativos
informais.
Dispositivos - Verificar
os informais (celulares
dos vendedores) que
possam ter dados de
clientes armazenados.
Arquitetura de sistemas Definir novo escopo para
os desenvolvedores do
site para inclusão das
novas funcionalidades
definidas na
conformidade de
processos.
Gestão da qualidade e
segurança - Definir o
fluxo para a concentração
dos dados em sistemas de
plataformas integradas.
Chatbot - Contratar o
desenvolvimento do bot
integrando com CRM,
DMS, Bancos de dados
centralizados e demais
plataformas.
Plano de contingência
para o caso de auditoria,
de evasão de dados ou
invasão maliciosa.

Falta de
engajamento dos
usuários do CRM.

Baixa

Falta de
engajamento dos
captadores e
usuários dos
dados.

Média

Adesão dos
executivos da
empresa em apoiar
as alterações.

Baixa

Falta de
capacitação do
desenvolvedor
atual.

Alto

Alto

TI gera relatórios sobre erros
de preenchimento,
inconsistências e demais
problemas, distribuindo de
imediato para as gerências
relacionadas.

Definição da Alta
Administração para o corpo
gerencial.
Recursos Humanos devem
emitir circular de orientação
aos colaboradores.

Média

Alto

TI cadastra e monitora os
dispositivos.

Alto

Incluir o fornecedor no
processo como corresponsável.
Rever o contrato de prestação
de serviços (SLA). Avaliar
experiências em mercados
assimétricos. Abrir
concorrência.

Complexidade no
desenvolvimento.

Alta

Alto

Buscar soluções e mentoria
com startups experientes em
operações similares, mesmo
em empresas assimétricas.

Engajamento das
equipes

Média

Alto

Orientação e treinamentos
constantes.

Alto

Incluir o fornecedor no
processo como corresponsável.
Rever o contrato de prestação
de serviços (SLA). Avaliar
experiências em mercados
assimétricos. Abrir
concorrência.

Falta de
conhecimento pelo
desenvolvedor do
DMS

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Média
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7.2.3 Orçamento: investimentos e custos
Quanto aos investimentos e os custos previstos para desenvolvimento de sistemas, as
concessionárias possuem contratos de prestação de serviços de desenvolvimento de software e
de sites com escopos de trabalho sob acordo de SLA – Service Level Agreement (Nível de
Serviço Acordado). Os contratos incluem algumas horas disponíveis para desenvolvimentos e
inovações incrementais. Os custos adicionais, referentes à aquisição de licenças para operação
em nuvem ou de bancos de dados estruturados (DW ou MDM) e não estruturados (Hadoop),
não foram incorporados neste estudo. Pois, apesar de indicar (item 4 da Tabela 9) a
necessidade destes bancos de dados, a implantação destas licenças necessita um estudo prévio
de avaliação do legado e da arquitetura existente. Assim, trata-se de um projeto de
desenvolvimento de sistemas, cujo tema deve ser aprofundado em outros estudos e dependem
da capacidade de armazenamento desejado e do nível de intervenção no sistema legado.
Entretanto, segue um comparativo preliminar suscinto sobre a vantagem em custos e a
escalabilidade da utilização de robôs em relação às centrais de leads humanas.

7.2.4 – Central Humana de Atendimento e Tratamento de Leads
A premissa considera um grupo econômico que possui 10 postos de atendimento
(PAs) e suporta 23 concessionárias, conforme detalhes na Tabela 11.
Tabela 11
Desempenho de atendimento – Central de Leads Humana
ALGUMAS MÉTRICAS CONSIDERADAS
Horas Trabalhadas por dia
8

CENTRAL DE LEADS HUMANA
Atendimentos por mês
768

Dias Trabalhados

6

Quantidade de PAs

10

Semanas Trabalhadas
Capacidade de Horas por mês por PA
Tempo Médio por chamada (minutos)
Chamadas atendidas por hora
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

4
192
15
4

Atendimentos por mês
Custo por PA
Custo Mês PA
Custo por atendimento Mês

7.680
R$
6.000,00
R$
60.000,00
R$
7,81

7.2.4.1 – Central por Bot de Atendimento e Tratamento de Leads
O grupo está desenvolvendo experimentalmente a aplicação de robotização para
tratamento e qualificação de leads na melhoria do atendimento para comercialização de
usados. Durante quatro meses, desde abril até agosto de 2019, observaram que a elaboração
do script básico de atendimento necessitava agregar dados para consulta que não estavam
disponíveis nos sistemas legados. A equipe de TI e os desenvolvedores do DMS precisaram
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desenvolvê-los. O atrativo do desenvolvimento desta tecnologia se deu pelas perspectivas de
escalabilidade e economia, conforme Tabela 12.

Tabela 12
Investimento para desenvolvimento e manutenção – Central por Bot
Algumas Métricas Consideradas
Horas Trabalhadas por dia
24
Dias Trabalhados
7
Semanas Trabalhadas
4
Capacidade de Horas por mês
672
Qtd de atendimentos por mês
50.000
Qtd Iterações por atendimento
10
Total de Iterações por mês
500.000
% Previsto de atendimento humano
40%

Central de Bots
Qtd. horas de desenvolvimento
2.016
Valor médio de hora
R$
180,00
Valor de Setup
R$ 362.880,00
Atendimentos por mês
50.000
Qtd. Bots
1
Custo Mensal Serviços
R$
5.000,00
Custo por atendimento Mês
R$
0,10

Estimativas de Desenvolvimento
Quantidade de Recursos (homens)
3
Total de Horas mês
504
Quantidade mês Projeto
4
Total Horas projeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

2.016

As métricas para análise do desempenho do bot diferem-se daquelas dimensionadas
para atendimento por humanos. O desempenho do bot é dado pelo número de iterações
(repetições) que executa por atendimento. O processo de desenvolvimento das iterações é
decorrente do conhecimento das perguntas, respostas e exceções previstas no diálogo. No
caso, foi estruturado um cálculo básico de pelo menos 10 iterações por bot por atendimento.
O valor do custo mensal de serviços é decorrente da quantidade de iterações mensais
na jornada 7dias x 24 horas. Para o cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI), conforme
a Tabela 13, foi estimada, pela hipótese, que: (1) as 10 iterações do bot atendam a 60% das
consultas, e (2) 40% serão transferidas para a central humana, a qual permanecerá com menos
PAs, porém as pessoas podem ser reaproveitadas em atividades que agreguem maior valor ao
processo de integração on-line e off-line.
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Tabela 13
Retorno sobre o Investimento (ROI)
VISÃO DE INVESTIMENTO
Cenário Atual
(100% Humano)

Custo Atendimento Humano / Anual R$ 720.000,00

Custo Atendimento Humano / Anual R$ 288.000,00
Cenário Pós-Implantação (40% Humano / 60% Bot)

Custo Atendimento Bot / Anual

R$ 60.000,00

Custo Atendimento TOTAL / Anual R$ 348.000,00
Custo de Setup

R$ 362.880,00

Total Setup + Atendimentos

R$ 710.880,00

Redução de custo humano anual

40%

Redução de custo total anual

52%

Aumento de atendimento

651%

Previsão de ROI / Meses

12

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Portanto, a solução de utilização de um bot, além de ser financeiramente viável, pode
liberar a central humana para atividades menos repetitivas e mais elaboradas. Pode-se
exemplificar pelas atividades relacionadas à alimentação da base de conhecimento,
explicitando conhecimento tácito para alimentação dos sistemas cognitivos dos bots em
outros processos.
7.3 Pessoas
Novas tecnologias com orientação e capacitação de pessoas para operação, em
conformidade com os novos processos, elevam o aprendizado contínuo e rápido, sendo a
única vantagem competitiva sustentável (Senge, 1990). Integrando as pessoas aos projetos,
reforça o compromisso com o aprendizado no desenvolvimento de novas tecnologias, na
conformidade dos processos e no aumento das conversões de leads em vendas, conforme
detalhado na Tabela 14.

90

Tabela 14
Plano de ação para envolvimento das pessoas
Proposta
Promover as Pessoas para Melhoria das Conversões dos Leads com Processos em Conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
#
Ação
Como
Responsável
Envolvidos
Prazos
Áreas
Custos
Os
colaboradores
devem
Programa de
participar de
Diretores,
Consultoria
capacitação
palestras (EAD
Recursos
Gerentes,
2 meses
especializada
técnica sobre
ou presencial)
Humanos,
Supervisore
(jan. a
para
1
a LGPD e
Todas
com
Compliance e
s,
abr./202
treinamento.
formação do
especialistas
Qualidade.
Encarregad
0)
Custo por
DPO para
para
os.
pessoa.
certificação.
capacitação
oferecidas pela
Associação.
Adotar as
práticas
prescritas no
Titular e
Manual de
Adquirir e
Direção
Manuais
2 meses
Recursos
Conduta para
distribuir os
Operacional
impressos
(mai. e
Humanos,
2
LGPD
manuais com
da
Diretores
produzidos e
jun./
Complian
editado pela
anuência dos
Concessionári
editados pela
2020).
ce e Qualidade.
associação
colaboradores.
ae
Associação.
para os
Associação.
concessionári
os.
Definir a
Comparar o
posição do
nível de
profissional
conhecimento
Não há custos
DPO - Data
exigido para o
Titular e
adicionais.
Protection
cargo e o
Jan
Recursos
3
Recursos
Diretores
Realizado
Officer no
existente no
(2020)
Humanos.
Humanos.
pelo RH da
organograma nível gerencial
empresa.
ou avaliar
para definir a
terceirização
posição e
do serviço.
escolha.
Mapear não
DPO - Data
conformidades
Diretores,
Protection
em todos os
Gerentes,
Officer ou
departamentos
Recursos
Compliance,
Supervisore
Consultoria da
Mar.
Humanos,
Não há custos
4
Jurídico, TI,
se
apresenta o
organização:
(2020)
Complian
adicionais.
Marketing.
Treinament
plano para
pontos de
ce e Qualidade.
o de
conformidade
captação e
Pessoal
.
guarda de
dados.
Treinamento
e orientação
Reciclagem
sobre
Gerentes e
contínua para
Marketing, TI
processos de
equipes de
Jan
5
carga de CRM
e Comitê de
atendimento
atendiment
(2020)
e atendimento
CRM.
de Leads e
o.
a leads.
utilização de
CRM
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Proposta
Promover as Pessoas para Melhoria das Conversões dos Leads com Processos em Conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
#
Ação
Como
Responsável
Envolvidos
Prazos
Áreas
Custos

6

Desenvolver
scripts para
atendimento
robotizado.

Mesclar os
desenvolvedor
es do bot com
o pessoal de
atendimento a
clientes.
Transcrever
experiências,
perguntas,
respostas e
exceções.

Marketing, TI
e Comitê de
CRM.

Gerentes e
equipes de
atendiment
o.

Jan. a
Mar.
(2020)

Vendas, Novos
e Usados, PósVendas e
agentes
financeiros.

Desenvolvedo
res
especializado
s em Script
para bot.

7

Integrar as
equipes de
atendimento
on-line e offline (central
de leads e
showroom)
para trabalhar
em conjunto.

Workshops
periódicos para
acompanhame
nto de cases e
melhores
práticas.

Recursos
Humanos e
Qualidade.

Gerentes de
Vendas,
Usados e
Financeiros
.

2º
Trimestr
e (2020)

Vendas, Novos
e Usados, PósVendas e
agentes
financeiros.

Custos
internos.

8

Reestruturar
sistema de
remuneração
de comissões
e salários das
equipes online e off-line.

Estudar
modelos de
compartilhame
nto de
comissões e
remuneração
de vendedores
e demais
colaboradores
relacionados.

Recursos
Humanos.

Diretoria e
Gerentes.

Mar. a
mai.
(2020) –
atenção
à data do
dissídio.

Vendas, Novos
e Usados, PósVendas e
agentes
financeiros.

Custos
internos.

9

Elaboração
do
Guia/Manual
de
Privacidade
do Grupo
Econômico.

Organizar
equipe
multidisciplina
r da
organização
com assessoria
especializada.

Equipe de
Qualidade da
Montadora,
Jurídico, TI,
Marketing,
Vendas e PósVendas.

Diretores,
Gerentes,
Supervisore
se
Treinament
o

Jun. a
ago.
(2020)

Jurídica, TI,
Marketing,
Vendas, PósVendas,
Qualidade,
Desenvolvimen
to de Rede e
Auditoria.

Custos
internos.

Desenvolvime
nto de Rede,
Marketing,
Vendas, PósVendas, TI e
Jurídico.

Diretores,
Gerentes,
Supervisore
se
Treinament
o

Abr. a
ago./
2020

Jurídica, TI,
Marketing,
Vendas, PósVendas,
Qualidade e
Auditoria.

Custos
internos.

Redigir e
distribuir os
manuais com
10
divulgação nas
lojas e nos
sites da rede e
da montadora.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
Assinatura de
Termo de
Responsabili
dade das
pessoas.

92

7.3.1 Matriz de Avaliação de Risco e de Investimentos Necessários
Considerando que a presença de consultores especializados, orientando as equipes das
organizações sejam bem-avaliados, os riscos são mitigados, pois os consultores fazem a
avaliação do engajamento dos funcionários, conforme Tabela 15.
Tabela 15
Matriz de avaliação de risco com as pessoas
Matriz de Avaliação de Risco
Promover as Pessoas para Melhoria das Conversões dos Leads com Processos em Conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
Probabili#
Ação
Risco
Impacto
Ação Preventiva
dade
Criar programas de
Programa de capacitação
Baixa capacidade de
incentivos ao bom
técnica sobre a LGPD e
1
aprendizado e
Baixa
Médio
desempenho e
formação do DPO para
interesse.
contribuições ao
certificação.
processo.
Definir um plano de
Adotar as práticas
carreira e de
prescritas no Manual de
Não utilizarem os
reconhecimento pela
2
Conduta para LGPD
princípios
Baixa
Alto
capacidade de
editado pela associação
orientativos.
absorver as regras e
para os concessionários.
transmiti-las.
Procurar Incentivar os
Definir a posição do
colaboradores no
profissional DPO - Data
Elevar o custo pela
processo de
3
Protection Officer no
terceirização do
Médio
Médio
aprendizado e de
organograma ou avaliar
processo.
colaboração para a
terceirizar o serviço.
conformidade.
Procurar Incentivar os
Alto grau de
DPO - Data Protection
colaboradores no
intervenção que
Officer ou Consultoria processo de
4
inviabiliza a
Baixa
Alto
apresenta o plano para
aprendizado e de
conformidade no
conformidade.
colaboração para a
tempo adequado.
conformidade.
Treinamento e orientação
sobre processos de
atendimento de Leads e
utilização de CRM

Continuar como
anteriormente.

6

Desenvolver scripts para
atendimento robotizado.

Sabotagem dos
funcionários na
transferência de
conhecimento tácito
para explicito.

7

Integrar as equipes de
atendimento on-line e offline (central de leads e
showroom) para trabalhar
em conjunto.

8

Reestruturar sistema de
remuneração de comissões
e salários das equipes online e off-line.

5

Médio

Substituir as pessoas
com baixo
desempenho.

Média

Alto

Incentivar a
transferência de
conhecimento com
visitas a empresas
com sucesso de
implantação.

Baixo desempenho
nos projetos de
integração.

Média

Alto

Avaliar as pessoas e
adequar.

Faltar concordância
das equipes.

Baixa

Médio

Buscar exemplos em
empresas simétricas e
assimétricas.

Baixa
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Matriz de Avaliação de Risco
Promover as Pessoas para Melhoria das Conversões dos Leads com Processos em Conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados.
Probabili#
Ação
Risco
Impacto
Ação Preventiva
dade
Elaboração do
Baixo interesse em
Buscar exemplos em
Guia/Manual de
9
desenvolver o manual
Média
Médio
empresas simétricas e
Privacidade do Grupo
próprio.
assimétricas.
Econômico.
Assinatura de Termo de
Não haver
Avaliar razão e
10
Responsabilidade das
Baixa
Alto
consentimento.
adequar.
pessoas.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

7.3.2 Orçamento: investimentos e custos
Conforme Madruga (2018), de acordo com dados estatísticos, afirma que as empresas
reduzem seus quadros de pessoal e partem para parcerias com consultorias especializadas,
contratando fornecedores especializados para suas estratégias de educação corporativa, em
84% das organizações. A associação da rede Jeep pretende oferecer suporte aos seus
associados com consultores especializados em sistemas de atendimento em conformidade à
legislação. Assim as concessionárias poderão buscar orientação e treinamento cujos custos
envolvidos com os programas de educação estão descritos na Tabela 16.
Tabela 16
Custos de formação e mentoria das equipes
Programa

Custo

Quantidade

Mentoria e Elaboração
do Guia e Manual de
Conformidade de
Processos com a
LGPD.

R$
28.000,00

Por Marca

Capacitação das
Equipes

R$
10.000,00

Por turma

Capacitação das
Equipes

R$
800,00

Formação DPO para
R$
Prova de Certificação
3.000,00
Fonte: PG Advogados Peck & Sleiman (2019)

Carga Horária
Cinco
encontros para
criação de um
guia específico
para
conformidade
à LGPD pelas
concessionária
s + elaboração
do conteúdo.

Formato

Quantidade

Não
Aplicável

Não Aplicável

8 horas

Presencial

Até 25
pessoas

Por Pessoa

6 horas

EAD

Por Pessoa

Por pessoa

48 horas

Presencial

Mínimo 25
pessoas
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8. INTERVENÇÃO

De acordo com Kotter (2017), nas mudanças, os sentimentos das pessoas são mais
influentes quando acreditam numa visão que nas análises que fundamentam os raciocínios.
Marcondes et al. (2017) orientam que mudanças efetivas necessitam conquistar as pessoas
sobre a necessidade de efetivá-las em busca de reduzir ou superar as resistências, porém
entende como impraticável anulá-las. Assim, a seguir, serão apresentadas as intervenções
realizadas com base neste trabalho de conclusão.
Desde 2017, para inserção digital de suas redes de concessionárias, protagonizados e
patrocinados pela Vice-Presidência LATAM de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade,
a montadora implantou projetos inovadores como o CRIE, DDM e My Jeep. Contudo, após
tentar implantar, sem sucesso, os conceitos dos projetos de forma pontual, solicitou apoio da
associação em divulgar e acompanhar o desenvolvimento, seja na elaboração conjunta dos
contratos de prestações de serviços, como para observar a evolução do aprendizado e a
possibilidade de estender a aplicabilidade dos resultados da experiência de um grupo piloto –
Projeto DDM – replicando-a para toda a rede.
Assim, após mais de oito meses de compilação de dados, entrevistas e reuniões entre
concessionários e técnicos da montadora, o autor deste estudo pôde elaborar o diagnóstico e
extrair seus achados, seguindo a metodologia de Marcondes et al. (2017), os quais foram
divulgados em convenção e assembleia ordinária da rede de distribuidores Jeep, em 21 de
novembro de 2018, para 70 grupos econômicos associados que representavam 167
concessionárias. Em paralelo, entre novembro e dezembro de 2018, esses achados foram
compartilhados em workshops com os gerentes de marketing da rede dos 20 grupos (48
concessionários), integrantes do projeto DDM.
Estes workshops tratavam de buscar formas de manter a qualidade de geração e de
captação de leads, após o encerramento do contrato de patrocínio do projeto DDM pela
montadora, anunciado para final de 2018. Parte dos 20 grupos econômicos, cerca de 12
grupos, manifestaram interesse em continuar com os mesmos sistemas e fornecedores
homologados pela montadora. Contudo, de acordo com dados financeiros mencionados pela
rede para a montadora, o orçamento total com ações de propaganda deveria ser inferior a 6%
da margem bruta de vendas, enquanto, com base nos dados do diagnóstico, para suportarem o
projeto DDM, o custo superou os 16%.
Dessa forma, com base neste estudo, foi sugerida, pela associação, a manutenção de
50% de subsídio pela montadora para o custeio da mídia digital para geração, captação de

95

leads e administração das campanhas, por meio do programa de propaganda cooperada
regulamentada pela montadora – DAA – Dealers Advertising Association. Este suporte foi
aprovado, regulamentado e divulgado por carta pela montadora, reduzindo, assim, os custos
diretos nas aquisições de Adwords da Google e custos mensais com fornecedores
homologados para construção e manutenção de sites e hotsites e nas ações de awareness,
junto à agência digital.
Para terem direito ao reembolso, os grupos aderentes à proposta devem manter
vínculos contratuais com os fornecedores homologados pela montadora, integrados ao
modulo de CRM (Salesforce). Os custos mensais de integradores de estoques entre as lojas
dos departamentos de novos e usados, e a gestão de telefonemas (call tracking)
permaneceriam a cargo das concessionárias. Alguns grupos, por conta do aprendizado
adquirido, resolveram desenvolver seus próprios fornecedores para seguir com o programa,
beneficiando-se dos subsídios de contratação da mídia digital. Com base nos dados do
diagnóstico, a Figura 21 identifica o efeito da participação do custo, com e sem subsídio do
DAA, sobre a margem bruta média ponderada (Capítulo 4) e a variação deste efeito de acordo
com a quantidade de leads convertidos.

Figura 21. Peso do Custo da Mídia Digital sobre a Margem Bruta Média Ponderada da
Conversão
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)

Como
parâmetro,
sem
projeto
DDM,
no aano
de 2017,
emMédia
12 meses,
os 20 da
grupos
Figura
22. Peso
do Custo
daoMídia
Digital
sobre
Margem
Bruta
Ponderada
Conversão em média 1 lead por concessionária. Com seis meses de projeto DDM
converteram
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)

implantado, a média subiu para três conversões, porém, abaixo do ponto ideal para
amortização dos custos de conversão que, pela curva, seriam acima de oito conversões por

96

mês por loja. Sem o subsídio, seriam necessárias mais de 14 conversões por loja por mês para
estarem dentro do orçamento. Assim, como o custo é um dos fatores alegados pelos grupos
que restringem os investimentos necessários para prospecção digital, devido aos achados
deste estudo, encontrou-se uma forma de viabilizar a adesão dos concessionários ao
programa.
Dessa forma, se havia alguma dúvida por parte dos grupos econômicos sobre a
eficiência da exploração da mídia digital na conversão de leads, as intervenções da montadora
e da associação, por este estudo, viabilizaram, em parte, a remoção desse impeditivo.
Contudo, restou tratar da melhoria dos esforços de relacionamento e de atendimento
dos leads, pois as oportunidades perdidas são muito elevadas, que também oneram o processo
pela ineficiência nas conversões.
Conforme diagnóstico deste estudo, sobre as razões das oportunidades perdidas, em
fevereiro de 2019, 10 dias após aprovação da qualificação deste estudo, a vice-presidência de
marketing e comunicação da montadora, emite comunicado – por carta – para a rede de
concessionárias, divulgando melhorias nas funcionalidades do modulo de CRM integrado ao
Salesforce da montadora (CRM FCA LATAM). Assim, os processos de preenchimento do
histórico das negociações, na área de gestão de leads, passaram a contar com o ícone “Meus
Leads em Aberto”, possibilitando o preenchimento do status das negociações daqueles leads
enviados pela montadora para a rede. Dessa forma, passou a ser possível para vendedores,
agendadores, comitê de CRM e gerentes de marketing, consultarem dados referentes à
performance do usuário (vendedor/agendador), tais como:
1. volume de leads em aberto;
2. leads trabalhados;
3. oportunidades ganhas;
4. conversão em vendas em 30 dias;
5. conversão em vendas em 60 dias.

Adicionalmente, foram disponibilizadas duas outras informações, sendo:
•

tempo médio de atendimento em nível nacional, da concessionária e do usuário
(vendedor/agendador), com possibilidade de conferência em tempo real para
comparativos de performance;

•

ícones, indicando informações o status das negociações dos leads, sobre a situação
do processo de encaminhamento do financiamento, junto ao banco da montadora.

97

Assim, durante o atendimento dos leads enviados pela montadora para a rede, os
clientes com crédito preanalisados, aprovados ou não, aparecem na tela em ordem sequencial,
na medida em que são aprovados.
Contudo, como se trata de sistemas integrados com o site da montadora, estas
condições se limitam ao acompanhamento da liberação de crédito pelo banco da própria
marca, não incluindo outros bancos, não vinculados, quer sejam apresentados pelo cliente ou
pela concessionária, tentando viabilizar a conversão.
Além disso, não há informação sobre o status da operação de trade-in (captação de
carro usado). No caso de haver algum tipo de incentivo patrocinado pela montadora para
fomentar a troca de veículos (bônus de trade-in), seria possível incluir um ícone próprio neste
modulo de CRM, porém, neste caso, será necessário entender o processo da negociação de
carros usados e os estágios de evolução para estabelecer os pontos de controle por meio de
interfaces de sistemas entre a montadora e os DMSs da rede, o que traz alguma complexidade
no desenvolvimento desta funcionalidade.
Como descrito, para as operações comerciais e de gestão, tratamento e
acompanhamento dos leads, o modulo de CRM da montadora visa a acompanhar o
andamento das negociações dos leads gerados e captados nos sites homologados e integrados
ao Salesforce da montadora. No entanto, a rede, com operações multimarcas e com
integrações em variadas plataformas de comércio on-line, recebe leads de outras origens e os
acompanham pelos seus módulos próprios de CRM que são gerenciados por centrais de leads.
Por esta razão, tendo em vista o volume de oportunidades perdidas, há grupos que
estão tratando de incrementar suas operações de gestão de leads com sistemas automatizados
(robotização) dos atendimentos, passando, assim, a dar pronto atendimento em maior
velocidade e flexibilidade de horários mais alinhados às necessidades dos consumidores,
sendo menos dependente das operações de relacionamento humanas.
No momento, em se tratando de solução inovadora e em fase inicial de implantação na
rede, o nível de complexidade e atenção para preparação e implantação do bot, está sendo
absorvido pelas organizações e os resultados serão mensurados no decorrer do
desenvolvimento das aplicações. Na medida em que se tenha a adesão de grupos, novos
workshops serão patrocinados pela associação para disseminar o uso e expandir o
conhecimento a respeito.
Em julho de 2019, a Comissão de Comercialização da associação dos
concessionários Jeep, composta por 12 titulares e diretores de operações comerciais no
país, receberam informações de especialistas sobre as práticas necessárias para atenderem
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a conformidade nos processos e disseminarem nas equipes as exigências e as penalidades
da nova lei geral de proteção de dados.
Em princípio, durante a reunião, alguns dos diretores e titulares desta comissão se
mostraram um tanto inseguros quanto à aplicabilidade da lei. Posteriormente, retornaram
individualmente, solicitando outros detalhes sobre os prazos para início dos trabalhos.
Para oficialização de implantação do plano de ação, este estudo foi apresentado
para a diretoria executiva da associação, composta pelo presidente, diretores e expresidentes do conselho nacional, tendo sido definido que, até o final de outubro, a
equipe de treinamento esteja em campo para implementação das ações necessárias para
adequação à nova lei.
Este estudo também foi apresentado na montadora para a diretoria de
desenvolvimento da rede, responsável pelas marcas Fiat e Chrysler, porém, até final de
setembro, não houve retorno a respeito, pois o diretor dessa área foi substituído, e o novo
diretor integrado recentemente está “tomando pé da situação”. O tema foi abordado no
início de novembro, na convenção e assembleia geral da rede realizada em Orlando nos
Estados Unidos.

9. AVALIAÇÃO

As montadoras promovem ações de mercado com vistas na distribuição de sua
produção em massa, e trata de entender os padrões de consumo dos consumidores em
suas jornadas que são únicas e personalizadas. O antagonismo entre produção em massa e
customização irão convergir na customização em massa, viabilizada pela indústria 4.0,
citada por Schwab (2016). O projeto DDM orientou e entregou as condições básicas e
necessárias para que o projeto CRIE possa ser replicado em toda a rede e que esta
pudesse entender as jornadas de seus clientes e desenvolver seus processos para a
transformação digital.
O estudo identificou que, em seis meses, triplicaram a conversão de leads em
vendas e, apesar da montadora comemorar este fato, para a rede, o nível médio de
conversão obtido, de três leads por mês por loja, não cobre os custos de exploração do
mercado para geração e captação. Para rápida solução, as concessionárias buscaram
subsídio para reduzir o custo de captação, o que foi atendido, porém, enquanto o
potencial de ganho de margem bruta com as conversões realizadas era estimado em R$
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3,5 milhões, a quantidade de oportunidades perdidas, neste estudo-piloto, chegou à perda
de captura de quase R$ 50 milhões para mais de 11.000 leads perdidos em seis meses.
O setor de distribuição de veículos ainda não encontrou a melhor forma de
integração entre o mundo físico das revendas e os processos de integração com as
jornadas virtuais dos clientes.
As propostas de solução para encurtar esta distância do off-line para o on-line já
contam com experiências de implantação de sistemas, por exemplo, como o bot, estudado
neste trabalho, para aumentar a quantidade de contatos com os leads da maneira mais
conveniente aos consumidores.
Apesar da aparente complexidade em lidar com esta tecnologia, sua aplicabilidade
já é uma realidade e tende a se tornar realidade em médio prazo no setor da distribuição
de veículos, o que provavelmente a tornará comercialmente mais acessível. Ao se
dimensionar neste estudo o custo de setup do bot, será preciso aliar o ganho de eficiência
que ainda precisa ser mensurado, mas que ainda não foi apurado neste estudo pela
incipiência das aplicações até o término deste trabalho.
As centrais de leads humanas ainda são mais exigidas. O bot ganha eficiência na
medida em que as iterações crescem, possibilitando que o custo de desenvolvimento
também aumente. A transferência de conhecimento tácito dos operadores das centrais e
das equipes de vendas e de atendimento, explicitado na base de conhecimento do bot,
com os devidos desenvolvimentos de sistemas, aceleram o desenvolvimento do robô
digital. Neste sentido, a experiência com o consumidor passa a ser mais agradável.
Com a nova lei de proteção de dados pessoais e as ações necessárias para estarem
em conformidade com a lei, de acordo com as propostas deste trabalho, promoverão
processos nos concessionários mais alinhados às tecnologias de governança de dados.
Em função da lei, adotar – de imediato – os processos para a privacidade de dados,
a partir da melhora no trato com os leads, maiores serão os benefícios obtidos nas
relações pessoais, ganhando consentimento dos clientes. Assim, serão potencializadas as
chances de reduzirem as rotas de fuga dos clientes no funil de vendas e, ao encurtarem
suas jornadas de compras, os consumidores provavelmente escolherão os concessionários
mais eficientes e convenientes.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES.
As propostas de soluções deste trabalho passaram por uma visão da realidade prática
sobre a situação encontrada nas incursões da tecnologia digital pela montadora no plano físico
da rede de distribuição. Os achados e as potencialidades com vistas à efetivação em vendas
dos leads distribuídos para a rede, obtidos nos projetos desenvolvidos pela montadora em
conjunto com a rede de distribuição, ainda carecem de maior atenção na metodologia de
compilação e gestão de dados, sua acurácia, temporalidade e abrangência que permitissem
obter melhores índices de conversão.
Com base na identificação das melhoras nos índices de performance das conversões de
leads em vendas, dadas pela melhoria da qualificação dos leads e de utilização de melhores
técnicas de navegação nos sites da rede, ainda é muito elevado o volume das potencialidades
perdidas. Será necessária a implantação de um plano diretor conjunto das organizações,
montadora e rede, com vistas a entender que a extensão da aplicabilidade de novas
tecnologias vai além da geração e da captação de leads e de descontos promocionais e preços
competitivos para atrair os consumidores.
Orientar sobre a complexidade decorrente do atendimento a novos processos para
estarem em conformidade com a nova exigência legal de proteção de dados, adaptarem as
pessoas para prestarem um atendimento inovador, revisando seus processos, adaptando
alternativas tecnológicas inovadoras e preparando as pessoas para as mudanças necessárias
que vão ao encontro das expectativas dos novos consumidores, ainda é um desafio que deverá
ser vencido em curto prazo.
Há uma demanda reprimida dos clientes em viver novas experiências em suas jornadas
de compras e a rede necessita adaptar-se às demandas deste novo consumidor. Além da rede,
a própria montadora no desenvolvimento de seus processos de transformação digital precisa
estar mais próxima às expectativas dos clientes, entendendo que os pontos de contato mais
intensos, além do plano virtual, também se manifestam pelas operações das concessionárias
no plano físico.
Assim, o desenvolvimento deste estudo terá relevância na medida em que se definam
formas de integração de sistemas de informações que permitam unir objetivos em favor das
expectativas dos clientes. Neste ponto, a continuidade deste trabalho se daria no
aprimoramento da integração junto aos desenvolvedores dos DMS, das áreas de TI e de gestão
digital, ou estabelecer outras formas de gestão dos dados dos clientes.
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Na elaboração do diagnóstico, também foram detectadas limitações na prospecção de
dados, haja vista que 55% das possibilidades não identificadas, residem na ação dos
preenchimentos incorretos (Figura 15) dos módulos de CRM e nas integrações destes
módulos com o Salesforce. Apesar de haver o interesse dos colaboradores em proverem
informações para estudo, muitas não puderam ser compartilhadas, ou mesmo serem coletadas
por não existirem sistemas de captação adequados, como, por exemplo, o acompanhamento
total da jornada do cliente do ambiente virtual e sua experiência no plano físico. Talvez o lead
tenha considerado a compra de um veículo novo pelo site da montadora e acabou adquirindo
um usado ou outro serviço, o que não foi captado.
A proposta de robotização, levando a uma inovação no processo de atendimento
encontra certa resistência em sua adoção por se acreditar que os clientes preferem falar com
pessoas. No entanto, é necessário que se avalie o momento e a forma de adoção desta
tecnologia. Devido à complexidade na adoção desta ferramenta e da conformidade com o
novo fator regulatório, além do tempo de aprendizado para lidar com a lei e com a ferramenta,
este processo envolve a capacitação conjunta das equipes de TI, Marketing, Vendas, PósVendas, Recursos Humanos e setor de Compliance.
Assim sendo, a aplicabilidade desse novo processo de atendimento permitiria
organizar os contatos com os clientes, atender à escalabilidade e à produtividade dos contatos,
além de obter os dados necessários, de tal forma que todo o processo possa ser integrado às
obrigações de governança de dados dos clientes, consentidos ou não.
Este trabalho deve auxiliar os gestores dos grupos de concessionárias a entender que
as ações de inserção digital necessitam ser estruturalmente sedimentadas, respeitando-se as
experiências próprias, desde que com equipes e estruturas preparadas para assimilarem as
mudanças de comportamento do mercado consumidor e produtor. Aqui, os recursos humanos
podem tratar de levantar aspectos que possam orientar suas avaliações, capacitações,
substituições e admissões de equipes mais aderentes às conformidades que serão requeridas.
Para contemplar esta trajetória, é oportuno lembrar Kotter (2017), que anuncia seus
oito passos para se obter sucesso em mudanças de grande escala, a partir da criação do senso
de urgência entre os atores mais relevantes: as pessoas das organizações. Portanto, a
aplicabilidade das soluções propostas depende fundamentalmente do grau de assimilação da
organização em busca da inovação e das pessoas que geram as profundas mudanças.

102

REFERÊNCIAS
Abradic (2018) – Coletânea de Entrevistas com técnicos da FCA – Abradic Press –
Revistas digitais da Associação Brasileira de Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e
RAM – Abradic Press nº 8 e 9 (2018, fevereiro e março) – Associação Brasileira de
Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e Ram – Filiada a Fenabrave – Recuperado de
https://abradic.org.br/abradic-press-8a-edicao/
Aaker, D. A., Kumar V., & Day, G. S. (2013). Pesquisa de marketing; – 2. Ed. – 7.
Reimpressão. São Paulo: Atlas.
AB (2019) – Estudo ICTd sobre Índice Cesar de Transformação Digital elaborado pela
Automotive Business e Cesar – Centro Privado de Inovação de Recife (PE) – 2019 ––
Recuperado de: https://abinteligencia.com.br/indice-de-transformacao-digital-do-setorautomotivo-ab-ecesar/?utm_campaign=newsletter_diaria_1982019&utm_medium=email&utm_source=R
D+Station
ABPMP BPM CBOK V3. (2013). Guia para o gerenciamento de processos de negócio
corpo comum de conhecimento – Association of Business Process Management
Professionals – 1ª edição – Brasil – Recuperado de https://www.abpmp-br.org/
Andy Bruce (2015) – “People would rather go to the dentist than a car dealer – we’ve to end
that.” – Artigo do The Telegraph – Entrevistado por Tovey, A. – Editor de Industria –
publicado em Aug, 15th, 2015 – Retail and Consumer – United Kingdom, England –
Recuperado de
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11800921/People-wouldrather-go-to-the-dentist-than-a-car-dealer-weve-got-to-end-that.html

Alvarenga Neto, R. C. D. de (2008). Gestão do conhecimento em organizações: Proposta de
Mapeamento Conceitual Integrativo. São Paulo: Saraiva, p.236.
Balieiro, C. M., Jr. (2013). Política e desenvolvimento no Brasil: a experiência do setor
automotivo nos anos 1990; José NORUS, v.1 n.1. A experiência do setor automotivo nos
anos 1990 – Periódicos Janeiro a Junho de 2013 – Recuperado de
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/2700/2485;
Branco, L. (2018). Como construir o Brasil 4.0. Revista Exame. Ed. 1162 Ano 52, n. 10, p. 32
e 36. Editorial – Ed. Especial.
Betts, D. (2018). Atendimento ao cliente em tempos de Inovação. 28º Congresso da
Fenabrave – 7 de agosto de 2018 – São Paulo. Recuperado de https://abradic.org.br/wpcontent/fenabrave.pdf
Campos, V. F. (1992). TQC - Controle da Qualidade Total: no estilo japonês. Fundação
Christiano Ottoni 6º ed. Belo Horizonte, MG.
Cains, B., & Platzer, Michaela D. (2009) – U.S. Motor Vehicle Industry Restructuring and
Dealership Terminations, 8-7-, pp. 1-21. Congressional Research Service Washington,
DC;
Recuperado
de
https://pdfs.semanticscholar.org/c969/540b0124101ad83b1fea276ee4a10fb2efe7.pdf?_ga
=2.90736797.622226343.1570668589-966316852.1570668589
Carpinetti, L. C. R., & Gerolamo, M. C. (2016). Gestão da qualidade ISO 9001: 2015. 1. ed.
São Paulo: Atlas.

103

Ciaco, J. (2017) – Transformação Digital FCA – Apresentação realizada na 8ª Convenção
Nacional da Rede de Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM – 8ª Assembleia Geral
Ordinária da Abradic. Novembro, 2017. São Paulo, SP – Recuperado de
https://abradic.org.br/biblioteca/biblioteca-publica/?guid=assembleia-e-convencao2017&path=/abradic/assembleia-e-convencao/assembleia-e-convencao-2017
Ciaco, J. (2019) – Qualificação de Mestrado – Orientação na Banca Examinadora –
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 11 de fevereiro de 2019. São Paulo, SP –
Recuperado de https://abradic.org.br/
Costa, M. R., & Henkin, H. (2016) –Estratégias competitivas e desempenho da indústria
automobilística no Brasil – Relato – Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: netit@ufrgs.br; Recuperado
de http://www.scielo.br/pdf/ecos/v25n2/0104-0618-ecos-25-02-00457.pdf

Christensen, C. M. (2012). O dilema da inovação: quando as novas tecnologias levam
empresas ao fracasso. M. Brooks do Brasil. São Paulo.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Jounal of Marketing, v.
58,
n.
4,
pp.
37-52.
Recuperado
de
https://pdfs.semanticscholar.org/6c6d/4c4f65eb803b6dd504b95c51bc47e306995f.pdf
Dâmaso, L. (2015). Brasileiros Gastam mais de 650 horas por mês navegando em redes
sociais. Recuperado de: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/brasileirosgastam-mais-de-650-horas-por-mes-navegando-em-redes-sociais.html. Publicado por
Techtudo: 10 de junho de 2015; Acesso em 04 de junho de 2016.
Davenport, T.H. e Prusak, L. (1998). Conhecimento Empresarial: como as organizações
gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro. Campus.
Doerrfeld, B. et al.(2016). How to Succesfull Market an API – Fine-Tuning Developer
Relations & Platform Advocacy - Recuperado de http://nordicapis.com/wpcontent/uploads/how-to-market-an-API.pdf)
–
Publicação:
Leanpub
–
http://leanpub.com/how-to-market-an-API;
Drucker, P. F. (1946). Concept of the corporation. Edition, 2. Publisher, John Day Company.
Original from, the University of California. Originally published in 1946 by John Day
Company. Published 1993. Routledge in 2017. New York, NY.
Economist The (2017, May 6th). The world’s most valuable resource is no longer oil, but data.
Recuperado de https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuableresource-is-no-longer-oil-but-data.
Franklin, M. A. (2010). Estrutura organizacional para exploration e exploitation e tipos de
inovação em institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos (Tese de Doutorado).
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/784
Fenabrave (1983). Primeira Convenção da Categoria Econômica dos Produtores e da
Categoria Econômica dos Distribuidores de Veículos Automotores. São Paulo, SP.
Recuperado de
http://www3.fenabrave.org.br:8082/uploads/listas/plusfiles/primeira_convencao_de_marc
a.pdf
Fenabrave (2018). Site Institucional. Quem Somos. DIM – Dept. de Inteligência de Mercado.
http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/conteudo/index.php?tac=introducao&la
yout=institucional

104

Gabriel, M. C. C. (2010). Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São
Paulo: Ed. Novatec.
Gartner Group (2011). CRM strategies and technologies to understand, grow and manage
customer experiences. Gartner customer 360 summit: JW Marriot at live Los Angeles
Live Gartner, Inc. (march 30th to April, 1st) –
https://www.gartner.com/imagesrv/summits/docs/na/customer360/C360_2011_brochure_
FINAL.pdf
Georgian Partners (2019). An Overview of Conversational AI – Recuperado de
https://georgianpartners.com/conversational-ai-a-market-overview/ - Thesis Area ––
Guide for CEOs – Acessado em 11 de Agosto de 2019 as 17h20.
Halligan, B., & Shah, D. (2014). Inbound marketing. – 2a. Edição – Revisada e Atualizada co founders of Hubspot – Publicado por John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Hoopes, D.G., Madsen, L.T. & Walker, G. (2003). Why is there a resource-based view?
Toward a Theory of Competitive Heterogeneity. Strategic Management Journal., 24;
889-902. Published online in Wiley InterScience – www.interscience.wiley.com https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.356?purchase_referrer=scholar.google.com.
br&tracking_action=preview_click&r3_referer=wol&show_checkout=1

ICDP. International Car Distribution Program (2017). “O Futuro do Negócio de
Concessionários de Automóveis e Comerciais Leves no Brasil” – Relatório Especial de
Pesquisa contratada pela Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores – 27º Congresso & ExpoFenabrave – agosto/2017. Recuperado de
https://pt.calameo.com/read/005962371af5afd0b0b05?page=1;
iProcess Education (2019) – RPA Robotic Process Automation – Guia Fundamental à
robotização de tarefas.pdf – Recuperado de http://iprocesseducation.com.br/home Acessado em 13 de agosto de 2019 e http://iprocess.com.br/ebooks/ebook-RPA-guiafundamental-de-introducao-a-robotizacao-de-atividades.pdf
Kantar TNS. (2017). The drive to decide. Mega Trends and Micro Moments in the New Car
Buyer´s
Path
to
Purchase
–
Recuperado
de
https://www.google.com.br/search?q=the+drive+to+decide&oq=the+drive+to+de&aqs=c
hrome.1.69i57j69i59j0l4.4828j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 do tradicional ao digital.
Tradução Ivo Korytowski. Sextante. São Paulo, SP.
Kotler, P. (1997a, julho). Quatro paradigmas de marketing. HSM News. Recuperado de
https://carreiras.empregos.com.br/seu-emprego/quatro-paradigmas-de-marketing/
Kotler, P. (1997b, julho). Buscando o valor do cliente e a satisfação. HSM News. Recuperado
de
https://carreiras.empregos.com.br/seu-emprego/buscando-o-valor-do-cliente-e-asatisfacao/
Kotler, P. (2000). Administração de marketing: a edição do novo milênio. Pearson Prentice
Hall. São Paulo, SP.
Kotler, P., Keller, & Kevin L. (2006). Administração de marketing. Pearson Prentice Hall.
São Paulo, SP.
Kotter, J. P., & Cohen, D. (2017). O coração da mudança. transformando empresas com a
força das emoções. Editora Alta Books. Rio de Janeiro, RJ.

105

Lei nº 6729 de 28 de novembro de 1979 (1979). Dispõe sobre a concessão comercial entre
produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre. Recuperado de
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109263/lei-6729-79.

Madruga, R. (2018). Treinamento e desenvolvimento com foco em educação corporativa. 1ª.
ed. Ed. Saraiva: São Paulo, SP.
Magrani, E. (2019). Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade –
série pautas em direito. Porto Alegre-RS: Arquipélago Editorial Ltda.
Magretta, J. (2012). Entendendo Michael Porter: o guia essencial da competição e estratégia.
São Paulo: HSM editora. São Paulo, SP.
Manual de Qualidade WCD (2017). Editado pela FCA – Fiat Chrysler Automobile – Diretoria
de Desenvolvimento da Rede de Distribuidores.
Marcondes, R. C.; Miguel, L. A. P., Franklin, M. A., & Perez, G. (2017). Metodologia para
elaboração de trabalhos práticos e aplicados: administração e contabilidade. Recuperado
de http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-do-desenvolvimento-de-negociosprofissional//
Medeiros Jr., A. de (2007). Sistemas integrados de gestão: proposta para um procedimento de
decisão multicritérios para avaliação estratégica. Sistemas de informação alinhados à
estratégia competitiva das empresas. Recuperado de https://docplayer.com.br/2857471Alberto-de-medeiros-junior-sistemas-integrados-de-gestao-proposta-para-umprocedimento-de-decisao-multicriterios-para-avaliacao-estrategica.html
MDIC & MCTIC (2016) – Perspectivas de Especialistas Brasileiros sobre a Manufatura
Avançada no Brasil – Relato de Workshops realizados em sete capitais brasileiras em
contraste com as experiências internacionais – Ministérios da Ind. Com. Ext. e Serviços e
da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações - Novembro, 2016 – Brasília, DF –
Recuperado de www.mdic.gov.br / www.mctic.gov.br.
Microsoft Bot Framework (2019) – Bot Conversacional de nível empresarial – Recuperado de
https://docs.Microsoft.com/pt-br/azure/architecture/referencearchitectures/ai/conversational-bot
Microsoft Documentação Oficial (2019) – O que é Reconhecimento Vocal (Luis)? –
Recuperado de https://docs.Microsoft.com/pt-br/azure/cognitive-services/luis/what-is-luis
- Publicado em 10 de junho de 2019.
Microsoft Data Catalog (2019) – Catálogo de Dados: Obtenha mais valor de seus ativos de
dados corporativos – Recuperado de https://azure.Microsoft.com/pt-br/services/datacatalog/ - Acessado em 13 de agosto de 2019.
Mognon, M. (2019). 85% das empresas brasileiras não estão prontas para a LGPD, diz a
pesquisa – Site Tecmundo Publicado em 09 de agosto de 2019 – Recuperado de
https://m.tecmundo.com.br/seguranca/144766-85-empresas-brasileiras-nao-prontas-lgpddiz-pesquisa.htm – Acessado em 10 de agosto de 2019 as 17h15.
Moreira, R. (2017). Redes Sociais e seu Impacto no Comportamento Humano – Publicado
por
Profissionais
TI
–
PTI
–
Recuperado
de
https://www.profissionaisti.com.br/2017/06/redes-sociais-e-seu-impacto-nocomportamento-humano/ Acesso em 10 de março de 2019

106

Mundo API (2016) – Você sabe a diferença entre API e SDK – Recuperado de
https://mundoapi.com.br/materias/voce-sabe-as-diferencas-entre-api-e-sdk/, Publicado em
06 de outubro de 2016; Acessado em 10 de agosto de 2019 – 16h57.
Nolan, R. L., & Croson, D. C. (1996). Destruição Criativa: Um Processo de Seis Etapas para
Transformar Sua Organização. Brasil: Editora Campus, edição em Português.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2008) Gestão do Conhecimento. Tradução por Ana Thorell.
Editora Bookman. São Paulo, SP.
Nunes, A. (2015). Funil de leads: venda todos os dias. – Publicado em 14 de abril de 2015
Classificação das vendas da Amazon.com.br: 19412 – DSI Webmarketing
Oslo (1997). Manual de Oslo. Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação.
3. ed. Publicação conjunta de OCDE e Eurostat. Financiadora de Estudos e Projetos –
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e Gabinete Estatístico das
Comunidades Europeias.
Parmar, R., Mackenzie, I., Gann, D., & Cohn, D. (2014, janeiro e fevereiro). Rashik Parmar.
Novos Padrões da Inovação. Harvard Business Review. Recuperado de
https://hbr.org/2014/01/the-new-patterns-of-innovation
Pinheiro, P. P. (2018, setembro). Proteção de dados pessoais: comentários a Lei no.
13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva.
Porter, M. E. (2005). Estratégia competitiva. Campus: Rio de Janeiro.
Priem, R. L. (2007). A Consumer Perspective on Value Creation. The University of
Wisconsin-Milwaukee. Academy of Management Review. v. 32, n. 1, pp.219-235
Provokers (2017) – Como conquistar o consumidor em tempos de imediatismo – Think with
Google – Varejo, Micro momentos – Publicado em Junho, 2017 – Recuperado de
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/marketing-resources/micro-momentos/comoconquistar-o-consumidor-em-tempos-de-imediatismo/
Rafael, F. (2018). Dados pessoais precisarão ser tratados com lixo toxico com a nova lei.
Época Negócios – https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/dadospessoais-precisarao-ser-tratados-como-lixo-toxico-com-nova-lei-diz-diretor-dogartner.html Publicado em 14/08/2018 e acessado em 12/08/2019.
Rogers, D. L. (2017). Transformação digital: Repensando seu negócio para a era digital.
Tradução autorizada pela Columbia University Press. Editora Autentica Business. São
Paulo.
Sampaio, R. (2018). Vantagem digital: um guia prático para a transformação digital. Rio de
Janeiro: Alta Books.
Schwab, K. (2016). A Quarta Revolução Industrial. World Economic Forum. Edipro, Bauru,
SP.
Schumpeter, J. A. (1957). The theory of economic development. Cambridge, Harvard
University.
Senge, P.M. (1990). A Quinta Disciplina: arte, teoria e prática da organização da
aprendizagem. São Paulo. Best Seller.
Silva, A.A., Brito, E.P.Z. (2012) – Incerteza, Racionalidade Limitada e Comportamento
Oportunista: Um Estudo da Industria Brasileira – RAM, REV. ADM. Mackenzie, V. 14,
N. 1 – Universidade Presbiteriana Mackenzie – Walter Bataglia Ed. – 176 – 201. São
Paulo, SP.

107

Silva, A.A., Derderian, P., Dragoni Jr. H., Furquim Jr., C., & Alves, S.C.M. (2019) –
Tecnologia AutoAvaliar e a redução de custos de transação nos departamentos de usados
dos distribuidores de veículos. Revista Logs Logística e Operações Globais Sustentáveis São Paulo, v. 1, n. 1, p. 166-181, jan./jul. p. 176.
Solomon, M. R. (2016). O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo –
p.358 – 11ª Edição – Porto Alegre: Bookman.
Sutherland, J. (2016). A Arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. 2ª edição. –
São Paulo, SP. Leya Editora
Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). The dynamic capabilities of firms: an
introduction, industrial and corporate change - Strategic Management Joumal, Vol. 18:7,
509-533 (1997), John Wiley & Sons, Inc.
Tidd, J. & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação – 5ª Edição – Porto Alegre – Bookman.
Tirole, J. 1988. The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT Press.
US Treasury (2014). Official web site of the US Government. Recuperado de
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/automotiveprograms/Pages/default.aspx
Webster Jr., F.E., & Wind, Y. (1972). Organizational buying behavior. Upper Saddle River:
Prentice Hall.
Williamson, O. E. (1991). Comparative economic organization: The analysis of discrete
structural alternatives. Administrative Science Quarterly. pp.269-296. Recuperado de
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download
Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman.

