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O nome confiável em

Soluções da 
Voz do Consumidor
A J.D. Power é a fonte mais confiável em

reconhecer produtos e marcas de alto 

desempenho, e em ajudar

clientes a gerar resultados

CAPTURA MILHÕES DE 

EXPERIÊNCIAS DOS 

CONSUMIDORES ANUALMENTE

FORNECE BENCHMARKS E INSIGHTS PARA 

EMPRESAS PARA MELHORAR A QUALIDADE, 

SATISFAÇÃO E DESEMPENHO DE SEUS 

NEGÓCIOS

DESENVOLVE CLASSIFICAÇÕES QUE AJUDAM OS 

CONSUMIDORES A FAZER DECISÕES DE COMPRA 

MELHOR INFORMADOS



J.D. “Dave” Power III 
vê a necessidade pela 
Voz do Consumidor e  
começa sua própria
empresa em 1968.
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73 A J.D. Power recebe
atenção da mídia nacional
quando as descobertas do
estudo VOC destacam
problemas com o motor
“rotativo” Mazda Wankel.

O primeiro estudo
Automotive 
Customer 
Satisfaction Index 
(CSI) dos EUA é 
lançado. O IQS 
(Estudo de 
Qualidade Inicial), e 
outros estudos logo 
foram adicionados, 
tornando-se KPIs 
reconhecidos
globalmente na
indústria
automotiva. 

A J.D. Power se estabelece como uma
marca respeitada e confiável aos
olhos do público. O troféu de
número 1 na classificação vira
sinônimo de marca de alto
desempenho.

Visão para Data & Analytics 
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Inspirado em dados de vendas em tempo real que 
Dave Power havia visto em mercearias, o inovador 
Power Information Network® (PIN) é lançado em 
1990 para coletar dados de transações em tempo 
real de concessionárias para transformar o modo 
como varejistas e montadoras fazem negócios

Expandindo além do 
automóvel

A J.D. Power torna-se uma 
unidade de negócios da 
McGraw Hill Financial, uma 
empresa líder em inteligência 
financeira.

Expansão
Global

No início dos anos 90, a  J.D. 
Power expande sua Voz do 
Consumidor para outras 
indústrias de consumo, 
incluindo serviços financeiros, 
de seguros e de utilidade.
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Nós conduzimos 
pesquisas e consultorias 
em mercados que 
representam mais de 
80% das vendas globais 
de veículos leves

Projetos da J.D. Power

Escritórios da J.D. Power
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Os consumidores de hoje não estão identificando quais concessionárias visitar.
Eles estão identificando a única concessionária para visitar.
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Sabia o modelo que queria e o comprou

Fonte: New Autoshopper Study (NAS) EUA 2018
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Chat online
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Telefone
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Como entrou em contato com a concessionária 

inicialmente

Contato digital:

30%

Fonte: New Autoshopper Study (NAS) EUA 2018
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Impacto na satisfação

Fonte: Estudo Digital Shopper Experience (DSE) Brasil 2018
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Monte seu veículo

Concessionárias (localização, horários, etc)

Preço de Veículo Seminovo

Informações sobre Financiamento

Comentários sobre Concessionárias

Informações de Preços de Pós-Venda
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Comparações de Veículos
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Satisfação com o site

Fonte: Estudo Digital Shopper Experience (DSE) Brasil 2018



Fonte: Estudo Digital Shopper Experience (DSE) Brasil 2018

67
%

33
%

Não Sim

Conseguiu contato online com alguma

concessionária?

46%

45%

23%

23%

22%

16%

15%

13%

7%

2%

(Sim)

Atividades utilizadas durante o contato

com a concessionária

Fichas para abertura de crédito

Pedido de cotação / preço

Pergunta online sobre o veículo

Como chegar na Concessionária

Marcação de visita de vendas

Pesquisa de veículo da 

Concessionária

Localização e telefone

Marcar Test Drive

Colocação de opcionais e Preço

Reservar veículo online

57
%

43
%

Não Sim

Depois do contato, você visitou a 

concessionária?













Serviço: entrega grátis
Concessionário: verificação de 
alinhamento grátis, filtros de ar, palhetas

Serviço: lobby elegante e convidativo
Concessionário: recepção com estilo de 
hotel para o cliente

Serviço: assistente de compras pessoal
Concessionário: ponto de contato
dedicado a cada cliente







Empresas pioneiras como o hotel Ritz-Carlton se esforçam e vão além para exceder as expectativas de 
seus clientes de alto impacto – conquistando a sua lealdade e criando “embaixadores” da marca.

Estratégia do Ritz-Carlton para oferecer excelência no 
atendimento ao cliente:

Realizar reuniões de equipe diárias para identificar 
clientes VIP e garantir que todos funcionários estejam 

alinhados para exceder suas expectativas.

Adaptação para o varejo automotivo:

Monte uma estratégia e comunique sobre ações para cuidar de 
seus clientes mais importantes.

Ações aplicáveis:

• Utilize seu CRM para identificar quem são seus principais
clientes e o que eles esperam da sua concessionária.

• Treine seus funcionários para iniciar conversas e aprender
mais sobre seus clientes como pessoas, e não apenas
como leads de vendas.

• Solicite que essas informações sejam inseridas no sistema,
como interesses e hobbies, membros da família e idades, etc.

• Monitore as atividades e agendamentos desses clientes
antes de sua chegada na concessionária

Fonte: Manual J.D. Power CXElevate - Vendas



Empresas pioneiras como a FedEx mantêm seus clientes informados sobre o que e quando 
esperar – inspirando confiança em seu negócio, lealdade e satisfação.

Estratégia da FedEx para oferecer excelência no 
atendimento ao cliente:

Usar a tecnologia para oferecer transparência completa e 
informações úteis para os clientes.

Adaptação para o varejo automotivo:

Forneça informações úteis e que economizem tempo por meio da 
internet e ferramentas digitais.

Ações aplicáveis:

• Ofereça uma visão clara do processo de vendas da sua
concessionária, definindo cada passo, o que eles significam,
por que isso eles são feitos e como eles beneficiam o cliente.

• Integre um formulário de análise de crédito pré-aprovado
no seu website como uma maneira de economizar tempo do
cliente durante a visita.

• Reforce a segurança e discrição do sistema, e considere
colocar as taxas de financiamento por faixa de crédito, a fim de
alinhar as expectativas do cliente.

Fonte: Manual J.D. Power CXElevate - Vendas



Na escala de 100 a 1.000 
pontos, os maiores níveis de 
satisfação são obtidos ao 
oferecer lanches e aperitivos 
de cortesia e uma área para 
crianças. Porém, essas 
amenidades possuem os 
menores índices (30% e 17%, 
respectivamente).

Contudo, ao não oferecer 
nenhuma dessas opções, o 
impacto na satisfação é alto: 
761 pontos no índice.

Fonte: Estudo Sales Satisfaction Index (SSI) Brasil 2019
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O trato com o cliente faz a 
diferença na hora do 
consumidor concluir a 
venda na concessionária ou 
rejeitá-la.

Nesse sentido, é notável a 
diferença nos diagnósticos 
do vendedor entre 
concessionárias rejeitadas 
e vendedoras, sendo  
“tentou vender um veículo 
que o consumidor não 
queria” o fator que mais se 
destaca: 47% rejeitadas vs. 
29% vendedoras.

Fonte: Estudo Sales Satisfaction Index (SSI) Brasil 2019

Atividades concluídas nas concessionárias rejeitadas

Apresentação do veículo

Recepção

Avaliação das necessidades

Negociação

Test drive

Contrato/solicitação de crédito/entrada

Fechamento do negócio

56%

32%

63%

47%

60%

72%

70%

63%

85%

29%

64%

85%

Concessionária que realizou a vendaConcessionária(s) rejeitada(s)

Fez perguntas para determinar as 
necessidades do veículo

Perguntou qual era o orçamento

Tentou vender um veículo que você 
não queria

Ofereceu um test drive

Fez um test drive

Acompanhamento da concessionária 
por telefone ou e-mail

Diagnóstico do vendedor





Empresas pioneiras como a Emirates se esforçam para proporcionar uma experiência confortável e 
luxuosa a todos os clientes - elevando a sua satisfação e promovendo a fidelização do cliente.

Estratégia da Emirates para oferecer excelência no 
atendimento ao cliente:

Oferecer cortesias de luxo, como bebidas gratuitas, Wi-Fi 
e tomadas elétricas no assento, disponíveis para todos 

os passageiros, até mesmo na classe econômica.

Adaptação para o varejo automotivo:

Verifique se todos os clientes estão confortáveis e se receberam 
um bom atendimento.

Ações aplicáveis:

• Supere as expectativas oferecendo opções de lanches mais
sofisticados em sua área de espera. Em vez de oferecer uma
máquina de venda automática com barras de chocolate e
salgadinhos, crie vínculos com fornecedores locais e ofereça
opções gourmet gratuitas.

• Treine e capacite algum funcionário identificado para assumir o
papel de "anfitrião“. Não presuma que seus clientes vão se
servir. Ofereça e sirva o cliente como você faria em sua
casa.

• Coloque uma garrafa de água gelada no porta-copo quando
for devolver o veículo do cliente na retirada

Fonte: Manual J.D. Power CXElevate - Serviços



Empresas inteligentes como a American Express aproveitam a tecnologia móvel e maximizam sua 
funcionalidade - tornando seu negócio mais eficiente e melhorando a experiência do cliente.

Estratégia da American Express para oferecer excelência 
no atendimento ao cliente é:

Oferecer uma ampla gama de opções de interação 
móvel que sejam claras, eficientes e fáceis de navegar.

Adaptação para o varejo automotivo:

Otimize sua presença online para o uso móvel.

Ações aplicáveis:

• Garanta que o site da sua concessionária e outros ativos
online sejam acessíveis e fáceis de navegar através de
dispositivos móveis.

• Disponibilize funcionalidade e informações importantes, como:

• Agendamento online dos serviços

• Informações de contato e horários de atendimento dos
departamentos

• Ofertas de serviços disponíveis

• Apresente conteúdo que surpreenda e agregue valor, como
recomendações e truques para proprietários e vídeos com
dicas práticas, ex: “Manutenção para iniciantes”.

Fonte: Manual J.D. Power CXElevate - Serviços



Apesar de ser preferido por 
praticamente três em cada 
5 consumidores da indústria 
(58%), somente um em 
cada 5 (20%) é informado 
eletronicamente (via Email, 
App ou mensagem de 
texto).

No entanto, essa prática 
leva ao mais alto nível de 
satisfação:  850 pontos no 
índice (em uma escala de 
100 a 1.000).

Fonte: Estudo Customer Service Index (CSI) Brasil 2019
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42% dos consumidores têm a 
oportunidade de trabalhar com 
um consultor que utiliza tablets 
durante a visita de serviço. 

No entanto, o seu impacto nas 
interações mostra a sua grande 
importância e valor.

Fonte: Estudo Customer Service Index (CSI) Brasil 2019

Utilização de tablet e interações do consultor de serviços
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Embora leve à mais alta 
satisfação (831 pontos no 
índice), praticamente apenas 
um em cada 5 consumidores 
da indústria (22%) tem a 
oportunidade de realizar o 
pagamento diretamente ao 
consultor de serviços.

Fonte: Estudo Customer Service Index (CSI) Brasil 2019

Quem lidou com o pagamento pelo serviço?
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Com o uso cada vez mais aplicado da tecnologia, as concessionárias poderão oferecer uma experiência 
mais customizada, rápida e eficiente ao consumidor - alavancando a sua experiência!

Um tag RFID em um espelho

retrovisor ou câmera para ler as 

placas alertam a concessionária

e o consultor técnico da chegada

do cliente

Consultor recebe o cliente com 

um dispositivo tablet

Quadro de mensagens digital na 

área de espera e mensagens de 

texto informam o cliente do status do 

seu veículo

Serviço é 
finalizado

O consultor lida com o 

pagamento e o cliente

recebe uma cópia da 

Nota Fiscal e detalhes

do serviço por email

O cliente agenda o 

serviço online

Consultor passa as 

informações do serviço

para o tablet

Quadro de mensagens 

digital dá as boas-vindas 

ao cliente na área de 

serviço





Fonte: Sales Satisfaction Index (SSI) Brasil 2019
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Fonte: Customer Service Index (CSI) Brasil 2019
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• Cada vez mais, o processo de vendas começa muito antes da visita à concessionária

• O consumidor já chega no showroom com informações e opiniões previamente

adquiridas

• Competidores não tradicionais estão desafiando os padrões atuais e mudando a 

percepção e expectativa do consumidor automotivo

• Novas tecnologias impactam positivamente não somente a satisfação do consumidor, 

mas também garantem maior eficiência e rapidez nos processos das concessionárias

• A experiência personalizada e objetiva obtida no ambiente online também é esperada

na loja física e nas interações pessoais



Obrigado!

Fabio Braga
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