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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso, tem por objetivo aplicar o método de custeio baseado 

em atividades, também chamado custeio ABC que é uma das ferramentas mais importantes, 

quando a empresa deseja saber quanto determinado produto ou serviço, está custando ao caixa 

da empresa e como pode diminuir essa despesa sem afetar sua qualidade.  Por meio da análise 

dos números gerados na atividade, é possível descobrir e planejar melhor o desempenho de um 

setor em específico ou ainda de toda uma organização. Na busca por melhor entendimento, a 

pesquisa visa analisar como os custos do setor de pós-vendas estão contribuindo para a tomada 

de decisão gerencial na organização. O objetivo central é desenvolver a análise da atividade e 

de explanar o potencial que a empresa tem de desenvolver concessionárias, a fim de terceirizar 

esse serviço e diminuir custos para a indústria. A pesquisa foi desenvolvida com base nos 

documentos internos do setor estudado, acompanhado da observação participante. Todas as 

informações necessárias para o desenvolvimento do estudo foram obtidas por meio da 

observação destes documentos. A ferramenta mais utilizada para a coleta e o posterior 

processamento dos dados foi o Excel. Após a análise de todos os números encontrados 

constatou-se que desenvolvendo as concessionárias a empresa vai minimizar esses custos e 

atender os clientes em menos tempo, aumentando a satisfação dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Custeio ABC; Pós-vendas; Clientes; Custo; Concessionárias. 
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1 INTRODUÇÃO 

No atual cenário com as competitividades do mercado os gestores necessitam cada vez 

mais aprimorar seus instrumentos de gestão, pois os desafios são muitos devido a todas as 

demandas por melhorias. O setor do agronegócio em especial, está em uma crescente de 

oportunidades para crescimento e transformações que o setor vem sofrendo.  

Diante dessa situação buscou-se desenvolver um estudo com o objetivo de identificar e 

descrever as atividades desenvolvidas no atendimento de clientes pelo setor de pós-vendas com 

fatores relacionados a custos. Para isso foram apuradas as informações através de análise 

documental, os métodos de pesquisa foram estudo de caso, quantitativo e qualitativo, com 

aplicabilidade da observação participante.  

De posse das informações contidas nos documentos da empresa, como resultados serão 

calculados os custos que a indústria tem para atender o setor. E o resultado de cada análise se 

dará em melhores formas de fazer esse atendimento minimizando esses custos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A gestão empresarial de uma forma geral, caracteriza-se pelo conjunto de ações e 

estratégias aplicadas na empresa com foco em crescimento e alcance de melhores resultados. A 

gestão precisa ter bem definido quais são suas metas, sua missão, visão e valores, é importante 

passar isso para sua equipe. Para que a empresa se mantenha e cresça, deve organizar processos 

utilizando recursos humanos, estruturais e financeiros. 

Um desses recursos financeiros é a gestão de custos, um conceito simples, pois consiste 

em gerenciar os gastos da empresa, e reduzi-los quando possível. Utilizar esse recurso para 

auxiliar em controles, planejamentos das operações e sobretudo fornecer informações para a 

tomada de decisões. 

 A gestão de custos é uma importante ferramenta estratégica para a gestão, pois é uma 

das fontes mais ricas em informação. Afinal, conhecer melhor os gastos, trata-se de uma questão 

de sobrevivência.  

Atualmente para uma empresa se manter ativa no mercado, principalmente no setor de 

máquinas agrícolas, que é importante na economia Brasileira, setor este que gera muitos 

empregos, e é responsável por boa parcela na arrecadação de impostos. É inegável a necessidade 

de acompanhar os gastos de perto, pois esse domínio auxilia no planejamento estratégico e 

gerenciamento financeiro. Diante do exposto, este estudo quer analisar: em que medida o pós-

venda direto na indústria tem gerado custos para a empresa? 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos conduzem o estudo para a revisão da literatura e metodologia do projeto. 

O objetivo geral define o propósito do estudo, ao mesmo tempo que os objetivos específicos 

direcionam de forma mais detalhada a maneira como se pretende alcançar o objetivo geral. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Identificar em que medida o pós-vendas direto na indústria, tem gerado custos para a 

empresa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Descrever o serviço de pós-venda direto na indústria. 

b) Identificar e mensurar os custos no atendimento de pós-vendas atualmente. 

c) Apresentar à empresa sugestões que possam reduzir os custos e melhorar os processos 

de pós-venda; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O interesse por este estudo surgiu a partir de uma detalhada percepção de organização 

no setor de pós-vendas da empresa. Identificou-se que, à medida que o volume de produção de 

máquinas aumentou e que se expandiu a área de comercialização, o atendimento direto do setor 

de pós-vendas pela indústria tornou-se um gargalo para a empresa.  

A necessidade de melhorar processos e ter melhor controle sobre os custos com esse 

atendimento, é de extrema importância para o bom desempenho das ações acordadas 

previamente no plano estratégico. 

O equilíbrio de custos define as ações para todos os setores da empresa, com a constante 

evolução e aprimoramento tecnológico da indústria, a geração de leads e a compra direta dos 

equipamentos, depende da boa estruturação do departamento, considerando que ele serve como 

vitrine para possíveis clientes. 

O investimento no setor, tratado como um dos principais da organização expressa maior 

chances de vendas e influência no mercado, que atualmente encontra-se aquecido e 

extremamente competitivo, um bom atendimento dentro do pós-vendas garante bons resultados 

para a empresa e para o consumidor.  

Na gestão de qualquer negócio, principalmente quando se fala em custos, cada ação tem 

influência sobre as outras. No mercado de máquinas agrícolas não é diferente, o setor está em 

constante mudança e evolução. A empresa deve estar consciente de que a cada geração os 



14 

 

clientes estão atentos a tecnologias e ainda mais exigentes numa prestação de serviço de 

qualidade. 

 Investir no setor de pós-vendas significa consolidar a marca e fidelizar clientes, e ainda 

ter mais chances de venda no futuro e amplia a influência da empresa no mercado com a ajuda 

dos próprios consumidores. Isso é extremamente importante em um mercado cada vez mais 

competitivo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE CUSTOS 

 

Frente ao cenário de competição enfrentado pelas empresas atualmente, é importante 

destacar a Gestão de Custos como um instrumento essencial para a eficiência dentro das 

organizações (NEVES; VICECONTI, 2010). Sens (2011) afirma que, a gestão empresarial está, 

cada dia, mais preocupada com o controle dos seus gastos. 

Pode-se dizer que no seu dia a dia, a maioria das empresas efetuam gastos para que 

possam funcionar. De acordo com Sens: 

 

Esses gastos podem ser efetuados para administrar, vender produtos, 

produzir, contratar transportadoras, pagar salários, transporte e treinamento de 

colaboradores, energia elétrica consumida, gerenciamento de um projeto ou de uma 

área, manutenção dos equipamentos, aluguel, compra de matéria-prima, de 

embalagens, de veículos para transportar seus produtos. Enfim, para resumir, 

podemos relacionar uma infinidade de gastos, independente do ramo de atividade da 

empresa, seja comercial, prestadora de serviço ou industrial (SENS, 2011, p. 3) 

 

O que se observa atualmente é que as empresas se encontram em meio a um mundo 

competitivo. Na visão de Perez, Oliveira e Costa (2010, p. 15) “Hoje em dia, o conhecimento 

aguçado e a preocupação na eficiência do controle dos custos são imprescindíveis para qualquer 

organização que se espera manter atuante no mercado”. Frente a tanta concorrência, faz-se 

necessário as empresas saber administrar seus custos. 

Na visão de Dutra (2010) desenvolver técnicas para a segurança e racionalização da 

produção é indispensável, daí a importância de a empresa controlar seus custos. Só assim, terá 

facilidade para gerir o negócio, tomar decisões mais concretas e concisas, gerando mais 

vantagens e lucros para o sistema produtivo ou de serviço. 

O autor citado classifica que os custos em seis grupos. Conforme Dutra (2010) 

 

A primeira classificação é em relação à natureza dos custos. [...] os títulos 

utilizados nas contas de custos. A segunda classificação é quanto à função dentro da 

organização. [...] por meio desta classificação é possível o controle mais eficaz dos 

custos aplicados a cada uma das funções de um organograma e permite inclusive a 

cobranças das obrigações de cada um. [...] quanto à contabilização, [...] leva em 

consideração o período de apuração de resultados da empresa. A quarta classificação 

é quanto à apuração, que trata da função de acumulação de custos que está recebendo 

o recurso. Ainda se tem a classificação quanto à formação que trata do volume de 

atividade do período e quanto à ocorrência, que é utilizada para a determinação de 

resultados (DUTRA, 2010, p. 55). 
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Com um número tão grande de gastos, faz-se necessário uma classificação para que os 

gestores possam tomar decisões mais acertadas na gestão dos gastos. Logo, é imprescindível 

não só conhecer melhor os custos (valores), mas também é preciso saber gerenciá-los e 

identificá-los, pois depende da sobrevivência ou não da empresa. 

Importante salientar que para entender o significado da palavra custo, primeiramente 

deve-se ver em qual contexto ela se encontra. Para um melhor entendimento da palavra custo, 

cita-se o exemplo dado por Neto (2009). Segundo o autor “Quando dizemos que uma pessoa 

comprou um terno por R$300,00 e que esse é o seu custo, não teremos muitas dúvidas, 

entenderemos claramente esse exemplo” (NETO, 2009, p. 7). Contudo, se o objetivo for 

conhecer os custos da fabricação deste terno, pode-se chegar a diferentes entendimentos. 

Os custos do terno vendido podem ser entendidos pelo fabricante de uma maneira 

diferente. No seu entendimento podem ser: “custos contábeis, custos de oportunidade, custos 

financeiros, custos por absorção e outros tantos” (NETO, 2009, p. 7). O valor do terno deve 

cobrir todos os custos da produção, além é claro de gerar um lucro. 

Na visão de Paula (2017) toda mercadoria e/ou produto vendido em uma empresa tem 

seu custo. Os custos são calculados de maneira diferente e se diferencia conforme o produto, o 

fornecedor e vários outros fatores que influenciam no cálculo. 

Paim (2016) caracteriza o custo como sendo “um gasto necessário para se produzir um 

produto ou serviço, ou seja, são gastos que estão envolvidos diretamente na concepção do 

produto da empresa” (PAIM, 2016, p. 14). O autor cita como exemplo de custo a matéria-prima 

empregada no setor de produção, porque, ela se faz necessária para produzir o produto logo, 

será um custo, pois sem a matéria-prima o produto não existiria. 

Pode-se dizer que os custos são recursos consumidos não só no processo de produção, 

mas, também de um bem ou serviço. Antes de mais nada o custo é um investimento em recursos 

que após processados dentro de uma indústria vão se transformar em outros bens. Sendo que, o 

valor destes bens que foram produzidos deve ser maior do que foi gasto na sua produção 

(SILVA; LINS, 2014). 

Custos, de acordo com Costa e Aquino (2015, p. 23) “são os gastos consumidos no 

ambiente fabril para a fabricação do produto, pela aquisição de mercadorias para revenda e para 

a realização de serviços”. Então, frente ao exposto, pode-se dizer que custo é todo gasto que foi 

utilizado para compra de um ou mais bens/serviços, os quais foram empregados na produção 

de outros bens e/ou de outros serviços. 

De modo geral, o custo está ligado à atividade produtiva. Costa e Aquino (2015, pp.23-

24) citam como exemplo de custos: “• matéria-prima utilizada no processo produtivo; salários 
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e encargos do pessoal de fábrica; • aluguel da fábrica; e• depreciação de bens ligados à 

produção”. Nota-se, portanto, que dentro do processo produtivo, o custo vai desde a matéria-

prima até a depreciação de tudo o que estiver ligado ou que for utilizado para ou na produção. 

No entendimento de Dutra (2010) se não existir a possibilidade de apuração do custo, a 

equação fica reduzida apenas para três componentes: a matéria-prima, a mão de obra e os gastos 

gerais de fabricação. 

É comum pessoas fazerem confusão entre algumas terminologias. Em se tratando do 

presente estudo, destaca-se o termo custo e despesa. Uma definição bem simples entre custo e 

despesa é apresentada por Morante e Jorge (2009, p. 1) “custo é o gasto para se colocar o 

produto na prateleira, despesa é o gasto para se levar o produto até o cliente final”. Então, é 

importante entender o custo para uma empresa colocar seu produto ou serviço no mercado, seja 

ele direto ou indireto. 

O custo é definido por Rocha e Martins (2015) como o valor gasto para o consumo, 

utilização e transformação de bens e/ou serviços no processo de fabricação. O objetivo é 

produzir outros bens e outros serviços. 

“Todo sacrifício para aquisição de um bem ou serviço com pagamento no ato 

(desembolso) ou no futuro (cria uma dívida) ” é o conceito dado para o termo gasto por Marion 

e Iudícibus (2011, p. 171). Com base no conceito, entende-se que os gastos são compromissos 

que a empresa assume no momento em que compra bens ou serviços, ocasionando mudanças 

qualitativas e/ou quantitativas no patrimônio. 

No entendimento de Paula (2017) os custos e os gastos têm as seguintes definições:  

 

Custos: É a expressão monetária do consumo, da utilização ou da 

transformação de bem ou serviço no processo de produção de outro bem ou serviço. 

Gastos: É a compra de um bem ou serviço. Por ser uma aquisição onerosa de recursos 

econômicos, sempre provoca, necessariamente, a obrigação de pagar, porém, 

pagamento e gastos são eventos distintos, podendo ocorrer – e geralmente ocorrem - 

em momentos diferentes (PAULA, 2017, p. 15). 

 

           Importante destacar que o custo de produção, incide na composição do custo direto e do 

custo indireto, os quais são necessários dentro do processo de produção ou da elaboração do 

produto. “[...] somente será custo aquele gasto feito que irá atuar diretamente no produto final. 

Os gastos que não forem direcionados aos produtos ou serviços serão considerados despesas” 

esclarece Pereira (2014, p. 17). Como exemplos de custos Pereira (2014) cita a matéria-prima, 

a mão de obra e a depreciação das máquinas. 

Detalhar as informações dentro de uma empresa leva a administração tomada das 

melhores decisões, daí a importância da gestão de custos. Faz-se necessário então, que as 
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empresas tenham em mãos informações precisas para tomar conhecimento sobre a lucratividade 

e o retorno dos investimentos, para que tais informações sejam disponibilizadas aos seus 

acionistas, investidores e usuários, aumentando o campo de atuação da gestão da empresa 

(IUDÍCIBUS et al., 2010). 

Os custos diretos e indiretos são os que incidem sobre os produtos fabricados e sobre os 

serviços. 

 

2.1.1 Custos Diretos 

O custo direto se caracteriza por ser facilmente mensurável, ele é prático e pode ser 

planilhado. O autor afirma que “O custo direto se refere ao gasto necessário para se produzir 

ou elaborar o produto ou o serviço” (PAIM, 2016, p. 25). Pode-se dizer que são os 

“ingredientes” básicos sem os quais o produto não existiria. Aqui estão incluídos os bens físicos 

bem como uma parte não física, cita-se como exemplo, o funcionário que trabalha diretamente 

para elaborar o produto (PAIM, 2016). 

Para Crepaldi, (2010, p. 39) os custos diretos são “os custos que podemos apropriar 

diretamente aos produtos e variam com a quantidade produzida. Sem ele o produto não 

existiria”. 

Os custos diretos de acordo com Bastos (2018, p. 6) “são os que estão diretamente 

ligados no cálculo dos produtos”, citando como exemplo a matéria-prima, a qual é utilizada 

para a produção ou fabricação. É tudo o que envolve o produto. A característica da matéria-

prima é que ela pode ser mensurável, em outras palavras ela possui dimensão, tamanho, forma. 

Na visão de Rocha e Martins (2015) o custo é classificado como direto quando se 

consegue identificar, mensurar e calcular o custo em relação à produção. Esse custo deve ser 

identificado, medido e calculado de forma clara, direta, precisa, objetiva e viável 

economicamente. Os autores também citam a matéria-prima e a mão de obra como exemplos, 

explicando que, com relação à matéria-prima, pode-se saber quanto dela é gasto e a relação 

direta ao produto. Da mesma maneira a mão de obra é utilizada diretamente na produção do 

produto (ROCHA; MARTINS, 2015). 

A descrição dada por Atrill e McLaney (2014, p. 112) para custos diretos é que ele é 

“um tipo de custo que pode ser identificado com unidades de custo específicas”. O que significa 

dizer que, se pode ter o valor exato do custo de cada unidade de produto que a empresa produz. 

Segundo Paula (2017, p. 17) “Os custos diretos são os gastos fácil ou diretamente 

atribuíveis a cada produto fabricado no período. São aqueles custos que podem ser identificados 

com facilidade como apropriáveis a este ou aquele item produzido. 
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Para Neto (2009) custos diretos são:  

 

Os que podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver 

uma medida de consumo (materiais diretos, mão de obra direta etc.). São facilmente 

mensuráveis em virtude de sua fácil identificação. Costumamos dizer que fazem parte 

direta do produto final, ou seja, normalmente podem ser vistos a olho nu. Exemplo: 

em uma fábrica de móveis de madeira, é possível enxergar com facilidade a madeira 

utilizada, o ferro utilizado, os parafusos, a tinta etc. Além disso, o salário do operário 

diretamente utilizado no processo produtivo também é facilmente mensurável em 

relação à quantidade produzida (NETO, 2009, p. 17). 

 

 

2.1.2 Custos Indiretos 

O custo indireto, por sua vez, é definido por Paim (2016, p. 26) como “aquele gasto não 

associado diretamente à elaboração do produto em si'', sendo, no entanto, parte do processo de 

elaboração. 

No entendimento de Crepaldi os custos indiretos “São os que não podemos identificar 

diretamente com os produtos e necessitamos de rateios para fazer a apropriação. É todo custo 

que não está vinculado diretamente ao produto, mas ao processo produtivo” (CREPALDI, 2010, 

p. 92). Entende-se aqui por rateio a divisão proporcional dos custos. 

 

Figura 1- Apropriação dos custos diretos e indiretos aos produtos 
Fonte: Souza e Clemente, 2011, p. 29. 

 

 Para que os custos sejam classificados como indiretos “eles precisam de aproximações, 

ou seja, algum ponto de rateio, para serem atribuídos aos produtos” (BASTOS, 2018, p. 7), 

como mostra a figura número 1. A supervisão de uma linha de produção, seguros e aluguéis são 

exemplos de custos indiretos (BASTOS, 2018). Eles não estão diretamente relacionados à 

produção do produto. 

  Nas palavras de Paula (2017) os custos indiretos  

 



20 

 

Englobam os itens de custo em que há dificuldades de identificá-los às 

unidades de produtos fabricados no período. Nesses casos, a atribuição dos custos 

indiretos aos objetos acontece por intermédio de rateios, que consistem na divisão do 

montante de determinado tipo de custos entre produtos ou serviços utilizando um 

critério qualquer, como o volume fabricado por produto ou o tempo de fabricação 

consumido (PAULA, 2017, p. 17). 

 

Entendem Rocha e Martins (2015) por custos indiretos, aqueles custos que são 

colocados no produto, seja por meio de estimativas ou de aproximações. Alocados por meio de 

rateio. O salário de um supervisor da produção é exemplo de custo indireto, porque ele é 

necessário para a produção do produto, no entanto, será necessário aplicar parâmetros para fazer 

esta apropriação. Outros exemplos de custos indiretos são: pregos, parafusos e tinta, mesmo 

que não se consiga perceber o valor gasto em cada unidade produzida, com pouca relevância 

pela quantidade pequena utilizada e pouco valor agregado ao produto (MARION; IUDÍCIBUS, 

2011). 

Ainda com relação aos custos indiretos é importante colocar o conceito dado por Neto 

(2009, p. 17), onde para o autor, “são os custos que beneficiam toda a produção e não são 

identificados em cada produto. São aqueles que necessitam do uso de um rateio para a 

apropriação do produto ou serviço. (Depreciação, aluguel, salário de supervisores, energia 

elétrica etc.)”. Percebe-se que no caso dos custos indiretos, o produto final não pode ser 

visualizado. Um exemplo é a fábrica de móveis de madeira, pois “não é possível enxergar no 

produto final o quanto de depreciação está apropriada naquele produto, bem como também não 

é facilmente identificado quanto de energia elétrica está apropriada em cada mesa de madeira 

fabricada” (NETO, 2009, p. 18). 

Vale ressaltar que, com relação aos custos diretos e indiretos, mesmo sendo uma regra 

geral, o que foi citado nos conceitos acima, “mas cada empresa tem seu processo produtivo, e, 

em cada processo produtivo esse tipo de classificação se altera” (NETO, 2009, p. 18). Exemplo 

prático, seria uma fábrica de produtos alimentícios que utiliza a água em seu processo 

produtivo. A água deve ser considerada custo direto, no entanto, em outras atividades em que 

ela é utilizada apenas para atividades de suporte (ex: limpeza), esta deve ser considerada como 

custo indireto, logo, será apropriada aos custos dos produtos por meio de rateios (NETO, 2009). 

 

2.2 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 Com relação aos métodos de custeio, importante destacar que essa é a maneira da 

empresa identificar o custo de um determinado produto. Segundo Costa e Aquino (2015, p. 52) 

“Dependendo do método de custeio empregado, obtêm-se diferentes custos para um mesmo 
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produto”. Os métodos de custeio podem ser:  por absorção, variável, padrão e ABC. Os autores 

ressaltam que levando em consideração tanto as exigências gerenciais quanto as fiscais o mais 

empregado no país é o método por absorção além do que, para efeitos contábeis, o custeio por 

absorção é o mais aceito (Costa e Aquino (2015). 

É válido destacar a colocação feita por Paula (2017, p. 18) “Para a sobrevivência da 

empresa, é fundamental o equilíbrio entre o custo do produto e o preço de venda, pois esses 

fatores são determinantes para definirem o lucro”. O apoio ou suporte para que os gestores 

definam a melhor escolha para alcançar lucro é dado pelo método de custeio. 

 

2.2.1 Custeio por Absorção 

No que tange ao custeio por absorção, vale ressaltar que tudo o que for gasto para 

elaborar um produto fabricado deve ser absorvido por ele. Nas palavras de Costa e Aquino 

(2015, p. 52) “É o método de custeio que consiste na alocação de todos os custos (diretos e 

indiretos, fixos e variáveis) em cada fase da produção”.  

O conceito dado para esse método conforme Paim (2016, p. 95) é que ele “representa a 

apropriação dos gastos do processo produtivo dos produtos ou serviços elaborados nas 

organizações”. Em outras palavras, ele determina quanto custa para se fazer um produto ou 

mesmo elaborar um serviço.  

Paula (2017, p. 19) define o custeio por absorção como “o conjunto de procedimentos 

realizados para atribuir todos os custos fabris, quer fixos ou variáveis, diretos ou indiretos”, 

para todos os produtos fabricados dentro de um período. 

Um ponto importante a se destacar é a colocação feita por Sens (2011, p. 123) “É muito 

importante observar que ao custo de produção somente serão incorporados os gastos de produzir 

– custos diretos e indiretos”. Não são incorporadas no cálculo do custo de produção, as 

despesas, independentemente de estar relacionada a produção de um produto ou serviço. 

No entendimento de Wernke (2013, p.19) os produtos absorvem ‟todos os gastos 

classificáveis como custos matérias-primas, salários e encargos sociais, depreciação das 

máquinas, aluguel do prédio industrial etc.”. Sejam eles custos fixos, diretos ou não 

independentemente de sua natureza. 

 

2.2.2 Custeio Variável  

No custeio variável o gasto só se caracteriza no momento em que ocorrer uma produção 

ou venda do produto. Paim (2016, p. 128) cita como exemplo, “os gastos com materiais 
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(matéria-prima) ou insumos (serviços), que são utilizados no processo de elaboração do produto 

ou serviço”. Portanto, todos os custos variáveis são incorporados aos produtos ou serviços. 

No entendimento de Bastos (2018, p. 8) os custos variáveis “são custos que aumentam 

de acordo com o volume de produtos que se é produzido ou gerado. São custos que se alteram 

diretamente em função das atividades da empresa”. Logo, quanto maior a produção maior será 

o gasto variando, portanto, de acordo com a produtividade.  

Aqui, na concepção de Bastos (2018) o importante é levar em consideração os insumos, 

que nada mais são do que os bens adquiridos para serem consumidos no processo de produção 

de novos bens ou de prestação de serviços. 

Wernke (2013, p. 90) afirma que “esse método assume que somente os gastos variáveis 

de produção e de comercialização do produto ou serviço (como matérias-primas utilizadas, 

serviços de terceiros aplicados ao produto, tributos sobre vendas, comissões de venda etc.) 

devem ser considerados no custeamento da produção”. Sendo assim, o método de custeio 

variável somente é valido para os custos variáveis de produção (WERNKE, 2013). 

 

2.2.3 Custeio Padrão  

Neto (2009, p. 21) entende o custeio padrão “como o custo ideal de fabricação de um 

determinado produto. Ele representa o custo apurado com o uso das melhores matérias-primas 

possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável”. Nesse tipo de custeio a capacidade 

produtiva da empresa é empregada 100% (cem por cento) e ainda nenhum motivo faz com que 

a empresa pare a menos que exista um planejamento prévio e planejado como por exemplo para 

fazer algum tipo de manutenção (NETO, 2009). 

Sendo o custo-padrão o custo planejado para um produto logo, entende-se que ele deve 

ser calculado antes da produção. O custo-padrão, de acordo com Costa e Aquino (2015, p. 60) 

é mais utilizado “em empresas que fabricam produtos padronizados em série do que em 

empresas que produzem sob encomenda, em razão das especificidades dos itens fabricados, 

exceto quando essas empresas fabricam produtos iguais em lotes”.  

Perez Jr, Oliveira e Costa (2012, p.166) definem custo-padrão como aquele 

determinado, a priori, como sendo o custo normal do produto. É elaborado considerando um 

cenário de bom desempenho operacional, porém levando em conta eventuais deficiências 

existentes nos materiais e insumos de produção, na mão-de-obra etc”.  Martins (2010) descreve 

como finalidade do custo padrão o controle dos custos, ou seja, o objetivo do custo padrão é 

controlar os custos tem como meta também fixar uma base para uma possível comparação entre 

o que ocorreu e o que deveria ter ocorrido com relação ao custo.  
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2.2.4 Custeio ABC 

O custeio ABC é o custeio baseado em atividades, do inglês Activity Based 

Costing (ABC), De acordo com Neto (2009, p. 57) “o Custeio ABC é uma metodologia de 

custos que busca reduzir as distorções provocadas pelos outros métodos de rateio de custos 

indiretos”. Do ponto de vista conceitual, o custeio ABC não pode ser considerado a melhor 

metodologia para todas e quaisquer aplicações gerenciais. 

O custeio ABC é considerado ferramenta importante para a Gestão Estratégica de 

Custos, pois vai ao encontro de conceitos que fazem parte da chamada Filosofia de Excelência 

Empresarial. 

 

● novas culturas organizacionais, voltadas à gestão estratégica 

integrada; 

● banco de dados corporativo; 

● administrar com o compromisso de melhoria contínua; 

● melhoria de qualidade e eliminação de desperdício; 

● implantação da contabilidade por atividades; 

● análise de atividades/segregação das atividades de valor e não-

aditivas de valor ao produto; e 

● visão do produto no longo prazo, ou seja, no conceito de ciclo de 

vida (NETO, 2009, p. 58). 

 

Esse tipo de custeio parte do princípio de que todos os custos que ocorrem numa 

empresa acontecem no desempenho de atividades como: “•contratar mão de obra; •comprar 

matérias-primas; •pagar salários e fornecedores; •transportar mercadorias; e •faturar e receber” 

(COSTA; AQUINO, 2015, p. 61-62). Pode-se dizer então que os custos vão desde a mão de 

obra contratada até o pós-venda, ou seja, a empresa vende seu produto ou serviço e recebe o 

pagamento pelos mesmos. 
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Figura 2: Custeio ABC 

Fonte: Costa e Aquino (2015, p. 62) 

 

Paim (2016) chama atenção para a real finalidade do custeio ABC, ressaltando que as 

empresas entenderam a necessidade de avaliar o desempenho de todos os gastos no processo 

operacional de uma forma mais detalhada, analisando o comportamento em cada uma das etapas 

no momento da elaboração do produto ou da prestação do serviço. 

 

2.3 PÓS-VENDAS 

Em tempos de elevada competição, focar-se apenas na venda é um risco para a 

sobrevivência de qualquer empresa (COMIOTTO et al. 2014). É importante ressaltar, que, 

atualmente o comportamento do cliente mudou. O consumidor possui um amplo acesso a 

informações e opções, por isso detêm o poder em escolher onde comprar (MILAN, 2013). 

Este comportamento mercadológico que se renova a todo instante, desencadeia uma 

série contínua de desafios às empresas para que tenham a capacidade de atender e 

continuamente a demanda de necessidades de seus clientes, estes que estão mais seletivos e 

esperam que as empresas não somente lhe proporcionem satisfação, mas que também sejam 

capazes de exceder suas expectativas (VIEIRA; BUCIOR, 2012). 

É evidente a relevância atribuída pelas organizações às suas forças de vendas, visto que 

o ato de vender é o seu gerador de receitas. Entretanto, tão necessário quanto a realização de 

vendas, é o encantamento do consumidor, ou seja, é preciso despender esforços para que este 
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consumidor esteja cada vez mais satisfeito e torne-se fiel, ficando menos suscetível aos apelos 

da concorrência (VIEIRA; BUCIOR, 2012). 

Uma estratégia que as organizações podem adotar para cultivar relacionamentos 

duradouros com os clientes e assim fidelizar os mesmos à empresa, é desenvolver um 

atendimento de qualidade após a venda ou o serviço já ter sido concluído (MILAN, 2013). 

Dessa forma o consumidor se sentirá valorizado e isso é importante para a organização. 

Atualmente os próprios clientes estão valorizando em maior amplitude o pós-venda oferecido 

pelas organizações, almejando obter vantagens e recompensas por sua fidelidade (VIEIRA; 

BUCIOR, 2012). 

Milan (2013, p. 4) afirma que: 

 
Um atendimento diferenciado e focado na retenção de clientes faz com que 

a busca pelo estreitamento e consolidação dos relacionamentos existentes entre uma 

empresa e seus clientes a partir da agregação de valor entre as partes com base em 

serviços pós-vendas seja vital para o sucesso das empresas. 

 

O processo de pós-vendas tem como principal objetivo e, também como maior desafio, 

demonstrar ao cliente o quanto a empresa a estima por lhe ter dado a preferência no momento 

de realizar uma compra (MILAN, 2013). Pós-venda, satisfação, lealdade, relacionamento e 

experiência são faces de uma mesma moeda, todas orientadas para a realização de trocas 

mutuamente benéficas, que satisfaçam tanto consumidores quanto fornecedores (COMIOTTO 

et al. 2014). De acordo com Inocêncio (2012, p. 48) “as ações relacionadas ao pós-vendas 

consistem em uma prática de marketing, cujo seu foco é a retenção e lealdade dos clientes”. 

O procedimento do pós-vendas, é desenvolvido visando construir um relacionamento 

alongo prazo com o consumidor, e não somente durante o momento da venda. Os benefícios 

agregados à empresa por um pós-vendas de qualidade, são muitos. Através deste processo, a 

empresa tenta estimular o cliente a adquirir produtos e serviços que ainda não tenha, além do 

que, mostra ao consumidor a importância que ele possui para a organização (MILAN, 2013). 

As atividades pós-vendas, devem ser planejadas para responder às necessidades 

específicas de cada cliente, por isso é importante que a empresa converse e entenda quais são 

as demandas que cada um dos seus clientes precisa quem sejam atendidas, logicamente 

observando sua viabilidade econômico-financeira (MILAN; RIBEIRO, 2003). Essa fase de 

planejamento deve fundamentar-se nas preocupações específicas que os clientes apresentam, 

são elas: a confiabilidade na qualidade do produto, a agilidade no reparo do mesmo e os 

eventuais custos extras que podem ser necessários à manutenção e reparo (VIEIRA; BUCIOR, 

2012). 
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Pode-se dizer que o procedimento é personalizado por precisar ser desenvolvido 

deformas diversas, pois cada cliente é único. O pós-venda abrange processos de 

acompanhamento e atendimento ao cliente desde o momento da instalação e utilização do 

produto até a fase em que se necessita de assistência técnica, peças de reposição, manuais, 

garantias, trocas, entre outros (VIEIRA; BUCIOR, 2012).  

De acordo com Comiotto et al. (2014) há dois vieses de ações realizadas no pós-vendas: 

as ações desenvolvidas com o foco no produto, e o suporte ao cliente. As ações com foco no 

produto, em grande parte buscam dar suporte ao cliente após a compra do mesmo. O suporte ao 

cliente, consiste nas atividades e programas oferecidos pelo profissional de vendas para tornar 

a relação de troca satisfatória para o cliente, agregando valor à relação. Os serviços de suporte 

e a assistência ao produto estão se tornando um importante campo de batalha por vantagens 

competitivas, sendo que as empresas que oferecem estes serviços com muita qualidade podem 

superar seus concorrentes que não direcionam tanta ênfase a este aspecto (VIERIA; BUCIOR, 

2012). 

             Conforme Vieira e Bucior (2012) o pós-venda é composto por práticas que objetivam 

a retenção dos clientes, proporcionando segurança e credibilidade aos mesmos através da 

prestação de atendimento e suporte nas fases posteriores à realização das vendas. Trata-se de 

um canal pelo qual os clientes dão continuidade às suas relações junto às empresas, por meio 

da realização de reclamações, solicitações de informações, sugestões, entre outros. 

De acordo com Comiotto et al. (2014) o pós-venda é contextualizado sobre dois pilares, 

os quais têm como objetivo a satisfação do consumidor. Um dos pilares é o pós-venda com foco 

no produto, neste caso a ação é associada aos serviços prestados de reparos, garantias, 

assistências técnicas. O outro pilar é focado no consumidor e tem ênfase nas experiências de 

consumo. 

Sendo assim, as organizações além de se preocuparem com a elaboração de estratégias 

visando atrair novos clientes, devem trabalhar para reter e fidelizar os clientes que já possuem, 

para construir relacionamentos duradouros que se tornarão lucrativos. De acordo com Vieira e 

Bucior (2012) o objetivo das organizações tem sido cada vez mais voltado à interação com os 

seus clientes. Por meio desse envolvimento, torna-se possível a identificação de suas 

necessidades e o desenvolvimento personalizado de valores que os levarão tanto à satisfação, 

quanto a um relacionamento de longo prazo junto à empresa. 

Vieira e Bucior (2012, p. 12) afirmam que “os relacionamentos das empresas com seus 

clientes internos e externos podem ser considerados mais valiosos do que seus próprios ativos 

físicos”. Esses relacionamentos são capazes de determinar o valor do negócio no futuro e estão 
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totalmente interligados ao desempenho da empresa. Clientes satisfeitos ou insatisfeitos 

comunicam suas experiências através da publicidade boca a boca (INOCÊNCIO,2012).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se como teórica empírica, visto que a análise principal 

do trabalho se dá por meio de uma empresa. As ciências factuais, também chamadas de 

experimentais ou empíricas, tratam de objetos abstratos e que dependem de testar suas hipóteses 

experimentalmente (THEÓPHILO, 2010). 

Os objetivos são descritivos, visto que primeiramente são observados os fenômenos que 

ocorrem na empresa em relação ao atendimento de pós-vendas pela indústria, e também 

exploratórios, visando identificar custos gerados pela forma com que o pós-vendas vem sendo 

realizado atualmente pela empresa e objetiva-se descobrir maneiras mais eficientes de realizar 

tal processo. As pesquisas de cunho descritivo objetivam a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno (LAROCCA; ROSSO; SOUZA, 2005). Sobre pesquisas 

com objetivos exploratórios, autores como Larocca, Rosso e Souza (2005, p. 125) discorrem 

que “a finalidade é proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou construir hipóteses”.  

A pesquisa tem um viés qualitativo, pois parte das análises são feitas através da leitura 

de documentos emitidos em formato de relatórios de atendimentos. Segundo Gunther (2006, p. 

202) “a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada em textos, ou seja, a coleta de dados produz 

textos “.  

Quanto ao tipo de trabalho, é um estudo de caso, visto que o resultado encontrado irá 

atender determinada organização. O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, dados 

qualitativos e quantitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, 

explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto (BRANSKI; 

FRANCO; LIMA JÚNIOR, 2010). 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

             A empresa em estudo foi a Pulverjet Indústria e Comércio de Máquinas e Implementos 

Agrícolas Ltda, localizada no município de Tapejara, estado do RS. Conta com um total de 52 

colaboradores, divididos nos departamentos: Administrativo/Comercial, engenharia, 

marketing, PCP, compras, assistência técnica, vendas e pós-vendas, setor estudado nesta 

pesquisa. Industrial, solda, pintura, elétrica, montagem, e 02 sócios Diretores. Ramo de 

atividade setor agrícola na fabricação de Pulverizadores autopropelidos. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

             A técnica aplicada na coleta de dados foi a análise documental, e como ferramenta a 

observação participante, visto o vínculo empregatício entre o pesquisador e a empresa estudada. 

Considera-se observação participante a técnica de investigação que pode se complementar com 

outras técnicas como a análise documental e que para sua utilização como procedimento de 

pesquisa, sejam reunidos alguns critérios, como responder os objetivos pré-estabelecidos, ser 

planejada sistematicamente, estar sujeita a verificação e validação, controles e precisão 

(CORREIA, 2009). 

             Com a tabulação desses dados a pesquisa levou em consideração o número de 

atendimentos realizados proporcionalmente ao período estudado. E ainda mapeando todas as 

atividades que envolvem o setor. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

            Com a análise documental detalhada é possível então realizar a organização dos dados 

em tabelas, no intuito de proporcionar melhor visualização dos números e que ainda permitem 

classificar as informações obtidas a partir do estudo dos custos desta atividade. De posse destes 

dados pretende-se então estabelecer as relações entre as informações coletadas e o material do 

referencial teórico adotado. Para a relevância deste estudo e que então se torne possível analisar 

melhores maneiras de atender o pós-vendas, minimizando os custos para a indústria.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa em questão, foi fundada no ano de 2000, no município de Ibiaçá, em 2010 

com o crescimento dos negócios mudou-se para a sede atual aqui em Tapejara, com propósito 

de proporcionar inovação à pulverização e melhorar resultados para a agricultura. Com 20 anos 

de história no mercado da região sul do país, tem como base produtiva o setor metal mecânico 

onde, sua cadeia produtiva baseia-se em processos de produção de máquinas agrícolas que vão 

além do setor em questão apresentado neste trabalho de conclusão de curso.  

Alguns dos processos chave da empresa são, por exemplo, a partir do pedido de venda 

do pulverizador autopropelido, a demanda de matéria - prima feita pelo setor de PCP para poder 

produzi-lo, setor de compras na sequência efetiva o pedido com quantidades necessárias, bem 

como escolha de fornecedor com cotação de preço e frete, no recebimento de mercadorias que 

se caracteriza através do setor de almoxarifado e controle de estoque, este separando os itens 

conforme a estrutura pré estabelecida pelo setor de engenharia, iniciando o processo produtivo 

pelos setores de corte e solda que dão início a parte estrutural da máquina, processo de 

acabamento e pintura de peças para que possa dar sequenciamento na linha de produção e, por 

final, setores de elétrica e montagem para que as máquinas possam ir para o consumidor final. 

Outros setores para além do produtivo são engenharia, responsável pelos desenhos técnicos das 

máquinas, setores de compras e programação e controle de produção que mantém as matérias 

primas para alimentar linha de produção, além de setores de controladoria, marketing, fiscal e 

financeiro, recepção e, o setor em suma tratado, pós-vendas, pertencente ao setor comercial da 

empresa.  

Hoje a empresa conta com 52 colaboradores em seu quadro de lotação de pessoal ligado 

diretamente a esta empresa e, mais cerca de 12 de forma indireta, como prestadores de 

terceirizações de serviços da indústria e mais 25 revendas espalhadas pelo Brasil, estas que são 

responsáveis por parte das vendas e divulgação do produto. Conforme já tratado anteriormente, 
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presente trabalho será referente ao setor de pós-vendas desta indústria e contemplará funções 

desempenhadas, gastos com assistências e outros envolvendo o tema abrangido. 

Direcionando ao setor estudado, abaixo temos o mapeamento das atividades e em 

pessoas envolvidas diretamente nestes atendimentos ao cliente/pós-vendas e suas respectivas 

atividades laborais em suma do dia a dia.  

 

 

4.2 MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR 

 

Figura 3: Organograma 
Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

GERENTE DE PÓS-VENDAS - Responsável por gerir e organizar as demandas 

pertinentes aos clientes. Agenda e organiza os atendimentos, bem como separa as garantias dos 

serviços cobrados.  Relata e encaminha à diretoria e engenharia quando for o caso. 

COORD. ASSIST. TÉCNICA - Recebe as demandas do campo, às vezes pelo gerente, 

às vezes direto do cliente, responsável por organizar o atendimento pelo técnico disponível e 

solicitar peças de reposição. Em conjunto com o gerente organizar as demandas de campo 

conforme a prioridade. 

COORD. TÉCN. VENDAS - Trabalha desde a venda direta e entrega técnica, recebe       

demandas diretas, dos clientes pelo vínculo criado na entrega e repassa ao gerente, para 

organização da assistência.  Pelo seu conhecimento técnico da máquina soluciona possíveis 

problemas na entrega, sanando dúvidas dos clientes. 
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TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - Recebe a demanda do coordenador da 

assistência, analisa o problema, separa as peças e ferramentas necessárias para o atendimento e 

se desloca ao cliente, realiza o serviço, retorna a empresa, gera relatório da assistência prestada 

com todos os detalhes do atendimento realizado e devolve ao gerente. 

ASSISTENTE DE PÓS VENDAS - Designado a pouco tempo para ajudar o gerente a 

atender a alta demanda de assistências necessárias em máquinas a campo. Atende a chamadas 

e repassa ao gerente por ordem de urgência e/ou gravidade.      

  

4.3 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 

A atividade de atendimento de pós-venda consiste na também chamada assistência 

técnica, atividade muito comum quando se trata de máquinas agrícolas, como é o caso desse 

estudo. Com as atividades mencionadas acima a empresa tem atualmente um custo fixo de R$ 

23.398,00 com salários destes funcionários que trabalham no setor estudado. Vale ressaltar que 

no período de um ano após a venda, o cliente está com sua máquina e garantia, portanto, a 

assistência neste período também é um custo direto para a fábrica. 
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Abaixo, no Quadro 1, temos o mapeamento de cada atividade do setor. 

 

QUADRO 1 – MAPEAMENTO DE ATIVIDADES 

Código Atividades Atividade  Descrição  Recurso Utilizado 

A1 Entrega técnica do 

Pulverizador 

Autopropelido 

O técnico autorizado 

desloca-se até o cliente e 

explica na teoria e 

também na prática todo o 

funcionamento da 

máquina. 

Hora trabalhada do 

técnico (aprox. 8 hs)  

Deslocamento com 

veículo da empresa. 

Alimentação e 

hospedagem. 

A2 Primeira revisão, com 

150 horas trabalhadas 

O técnico autorizado 

desloca-se até o cliente, 

munido basicamente de 

filtro e óleo para troca. 

Hora trabalhada do 

técnico (aprox. 7 hs)  

Deslocamento com 

veículo da empresa. 

Alimentação e 

hospedagem. 

A3 Segunda revisão, com 

450 horas trabalhadas. 

O técnico autorizado 

desloca-se até o cliente, 

munido basicamente de 

filtro e óleo para troca. 

Hora trabalhada do 

técnico (aprox. 6 hs)  

Deslocamento com 

veículo da empresa. 

Alimentação e 

hospedagem. 

A4 Assistência Técnica 

corretiva, que pode 

ocorrer em qualquer 

tempo, dentro ou fora do 

período de garantia. 

Mediante solicitação do 

cliente, é feita a análise 

da demanda descrita, e o 

técnico autorizado 

desloca-se até este para 

corrigir o problema o 

mais breve possível. 

Hora trabalhada do 

técnico (aprox. 6 hs)  

Deslocamento com 

veículo da empresa. 

Alimentação e 

hospedagem. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

 

Atividade A1: Entrega Técnica 

A entrega técnica é um direito do primeiro proprietário do pulverizador. Ela deve ser efetuada 

acompanhada do manual e checklist de entrega, por um técnico autorizado com conhecimento 

para explicar todo o funcionamento da máquina, esta atividade tem duração de 8 horas 

trabalhadas, entre teórico e prático. Após sanar todas as dúvidas e conferir todo o 

funcionamento da máquina, a documentação que inclui o controle de garantia e revisões 

obrigatórias, é entregue. 
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Atividade A2: Primeira Revisão  

A primeira revisão recomenda-se pela fábrica ser realizada quando o pulverizador atingir a 

marca de 150 horas trabalhadas. O cliente deve agendar de forma antecipada este atendimento, 

onde a mão de obra é gratuita, sendo cobrado as peças de reposição e fluídos substituídos 

conforme a necessidade. 

 

Atividade A3: Segunda Revisão 

A segunda revisão recomenda-se pela fábrica ser realizada quando o pulverizador atingir a 

marca de 450 horas trabalhadas. O cliente deve agendar de forma antecipada este atendimento, 

onde a mão de obra é gratuita, sendo cobrado as peças de reposição e fluídos substituídos 

conforme a necessidade. 

 

Atividade A4: Assistência Técnica 

A assistência técnica de modo geral, é o serviço prestado quando por algum motivo a máquina 

quebra ou apresenta falhas durante o trabalho no campo. Essa atividade pode acontecer em 

qualquer tempo, tornando-se custo para a empresa estudada quando essa acontecer dentro do 

período de garantia da máquina. 

  

4.4 CUSTEIO POR ATIVIDADE 

No Quadro abaixo, temos as atividades desempenhadas no setor de pós-vendas da 

empresa estudada, tendo como principal fonte de dados a análise documental. O estudo analisou 

os custos com as atividades, sendo escolhida uma de cada para a tabela, o período analisado foi 

setembro/2021, e os atendimentos feitos no período considerando horas trabalhadas, 

deslocamento com veículo da empresa, alimentação e hospedagem do técnico no período que 

estava fora da empresa para o atendimento. 
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QUADRO 2 – ATIVIDADES DO PÓS VENDAS 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Na atividade 1 foi escolhido uma entrega técnica de pulverizador em Cândido de Abreu 

no estado do Paraná, onde o técnico sênior, foi o responsável pela explicação e entrega do 

produto em perfeitas condições, o total do deslocamento foi 1400 km entre ida em 27/09/21 e 

retorno em 30/09/21, com custo de R$ 3,75 ao km rodado, tendo além das oito horas trabalhadas 

, mais oito alimentações no período de 3 dias de viagem, e 3 pernoites com custo de R$ 110,00 

cada. O custo total para a empresa foi de R$ 6.162,56 nesta atividade. 

Na atividade 2 foi escolhida uma primeira revisão em Flor da Serra do Sul PR, onde o 

técnico foi responsável pelo atendimento, o total do deslocamento foi 891 km, entre ida em 

28/09/21 e retorno em 30/09/21 com custo de R$ 1,05 ao km rodado, tendo além das 7 horas 

trabalhadas, mais 5 refeições, e 2 hospedagens. Tendo essa atividade um custo total para a 

empresa de R$ 1.522,59. 

Na atividade 3 foi escolhida uma segunda revisão em Ponta Grossa PR, onde o técnico 

foi responsável pelo atendimento, o total do deslocamento foi 408 km, entre ida em 13/09/21 e 

retorno em 16/09/21 com custo de R$ 1,05 ao km rodado, tendo além das 6 horas trabalhadas, 

mais 7 refeições, e 3 hospedagens. Essa atividade teve um custo total para a empresa de R$ 

1589,54. 

Na atividade 4 foi escolhida uma assistência técnica em Cachoeira do Sul RS, onde o 

técnico foi responsável pelo atendimento, o total do deslocamento foi 325 km, entre ida em 

22/09/21 e retorno em 24/09/21 com custo de R$ 1,05 ao km rodado, tendo além das 12 horas 
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trabalhadas, mais 6 refeições, e 2 hospedagens. Essa atividade teve um custo total para a 

empresa de R$ 1038,41. Nesta atividade podemos mencionar que a máquina estava na garantia. 

 

4.5 PERÍODO DE ESTUDO 

Período estudado foi setembro /2021 considerando todos os atendimentos, onde teve no 

total quatro entregas de máquinas, uma primeira revisão, uma segunda revisão e oito 

assistências técnicas, que geram custos para a empresa pelo equipamento se encontrar em 

período de garantia, conforme abaixo. 

 

QUADRO 3 – ATENDIMENTOS DE SETEMBRO 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

4.6 GARANTIA 

No que diz respeito ao prazo de vigência da garantia do pulverizador, a fábrica assegura 

ao cliente uma garantia de 12 (doze) meses ou 1000 (mil) horas, vencendo o que ocorrer 

primeiro. Esses 12 meses de cobertura são divididos em duas partes: a primeira com 3 meses 

de garantia legal conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor), e a segunda com 9 meses 

de garantia pela fábrica em peças produzidas pela PVT Agriculture, contados da data de 

emissão da nota fiscal de venda. 

Na abrangência da garantia a substituição de componentes como motor, transmissão e 

eixos, somente será considerada no caso de total impossibilidade de reparo. Esta garantia se 
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limita a reparar ou trocar as peças que comprovadamente apresentem problemas de material ou 

fabricação, desde que todas as peças do produto sejam originais de fábrica. 

Na cobertura é feita a análise da solicitação e da falha, se for considerada procedente, 

as despesas como valor da peça comprovadamente defeituosa e substituída, e também da mão-

de-obra para a troca são reembolsadas pela PVT ao cliente. Já as despesas relativas a itens de 

manutenção normal, tais como óleos lubrificantes, graxas, combustíveis e filtros, são despesas 

a cargo do proprietário. 

Para a vigência da garantia são observadas algumas condições como a entrega técnica e 

revisão obrigatória tenham sido executadas por técnicos autorizados, dentro das horas 

trabalhadas estabelecidas no manual do proprietário, e que todos os serviços de lubrificação e 

manutenção preventiva tenham sido executados pelo proprietário utilizando os produtos 

recomendados. A não comprovação dos dados devidamente preenchidos, cessarão os efeitos da 

garantia. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS/SUGESTÕES DE MELHORIAS  

Ao descobrir os custos mensais com os processos envolvidos no setor, no período 

estudado setembro de 2021, foi possível mostrar quais são os maiores gargalos para a empresa. 

Como podemos ver a atividade de assistência técnica dentro do período de garantia do produto, 

é um ponto a ser melhorado. Sugere-se que a máquina seja melhor revisada e que ainda passe 

por testes de força e componentes antes de ir para o cliente final.  

Para efetuar o custo do setor, foi levado em consideração apenas as atividades de serviço 

prestado direto ao cliente, onde neste a fábrica produziu e entregou 4 máquinas completas, feita 

uma primeira revisão obrigatória e uma segunda revisão obrigatória e ainda 8 assistências 

técnicas diretas pela fábrica no período de garantia. Este com um custo total de R$ 33.501,99 

somados com o custo mensal de salários das pessoas do setor, chegando a um custo total direto 

de R$ 56.899,99 para a empresa neste período. 

Vale ressaltar que que aqui foram tabulados apenas atendimentos em que o serviço de 

assistência por exemplo que contempla os valores mais expressivos, foram máquinas no período 

de sua garantia, ou seja, é importante que o setor faça uma análise caso a caso e se reúna a fim 

de resolver possíveis falhas do próprio processo produtivo. Em casos de assistência fora do 

período de garantia, ou onde foi identificado mal-uso, esse serviço é cobrado do cliente com 

valores diferentes dos mostrados nesse estudo. 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO DE CONCESSIONÁRIAS 

A importância das marcas no mercado, hoje, pode ser medidas pelo valor que estas 

propõem, seja apenas pelo capital disponível, conectado à tradição ou, como mostrado 

atualmente, pela inovação e perspectivas de crescimento. A PVT responde a esta afirmação 

como uma empresa jovem e de grande inovação, com um potencial de crescimento 

extremamente alto pela característica moderna de participação de mercado, ou seja, produto 

único e inovador. 

Portanto, o compromisso da PVT é de sempre transmitir este valor ao mercado 

fortalecendo a imagem de inovação e fomentar a parceria entre fabricante, rede comercial e 

cliente. Assim, consolidando a posição de mercado e garantido a continuidade do negócio no 

futuro. 

O desenvolvimento de concessionárias é a ferramenta principal do processo de 

padronização da marca PVT do Brasil. Seu uso de forma correta e sistemática garantirá um 

padrão uniforme de comunicação da rede com o mercado, transmitindo o compromisso PVT 

com a tecnologia, inovação e social do agronegócio. Num desenvolver de um “guia” teremos 
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as informações gerais e detalhadas sobre como padronizar, desde a comunicação com a 

concessionária externa, bem como a estruturação da mesma. 

O termo concessionária:  

No seu conceito concessionária de máquinas e implementos agrícolas é o lugar onde o 

produtor rural deve encontrar produtos e serviços de qualidade para viabilizar, facilitar e 

aumentar a produtividade e o lucro dos seus negócios. 

No negócio a concessionária proporciona equipamentos com tecnologia e, exposição de 

produtos e serviços de fácil identificação, profissionais treinados e qualificados, ambiente 

confortável, confiança e comprometimento com as necessidades dos clientes. 

Na sua identidade, a padronização de uma rede de concessionárias forte, vem de uma 

identidade única e que mostra ao cliente, através da imagem, uma forma de garantia, de 

confiança, compromisso e qualidade dos produtos envolvidos, trazendo a seriedade do negócio 

ao cliente. Seguir corretamente as diretrizes da fábrica, significa mais do que cumprir normas, 

traz a certeza de bons resultados comerciais. 

Para uma revenda se tornar concessionária PVT, deve atender alguns critérios 

mencionados no guia desenvolvido pela fábrica. Citados como identidade visual, onde inclui 

cartões de visitas e crachás de identificação, material impresso como folhetos de modelos e 

especificações dos produtos, sinalização de loja, onde temos mais de um tipo, separando 

concessionárias exclusivas, de outras que trabalham com outras marcas de produtos agrícolas, 

adesivamento de frota, como carros, camionetes e caminhões, uniformes de vendedores e 

técnicos e ainda sessão de peças dentro da loja, com a relação de peças feita pela fábrica. 

 

5.2 TREINAMENTOS 

Ainda dentro do setor de pós-vendas, temos os chamados treinamentos, que, por 

conceito, a atividade de treinamento é o de transmitir conhecimento e boas práticas para uma 

determinada atividade ou desenvolvimento pessoal. Neste contexto, a PVT promove junto aos 

seus colaboradores e parceiros a transmissão de conhecimento através de treinamentos internos 

e externos.  

Para ambos treinamentos de PÓS-VENDAS, num cenário ideal é termos o planejamento 

curricular de níveis, saindo do mais básico até o mais técnico possível. Sabendo da estrutura 

atual e do que dispomos de recursos na PVT, faremos uma base similar para ambos (interno e 

externo) a fim de iniciarmos as atividades e compreendendo apenas 3 níveis: (a) Básico, b) 

médio e c) Sênior) e com base a função (1) Administração, 2) Técnico-Mecânico, 3) Mecânico). 
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              1) Administração: 

a) Básico: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter conhecimentos de uma maneira geral de equipamentos agrícolas, 

especificamente pulverizador. Além disto, conhecimento de informática e como 

opcional, condução veicular (carteira). Pois a complementação do nível vem com os 

seguintes treinamentos: 

    a.1) Conhecimento do fluxo e processo de suporte, garantia e peças de reposição 

da PVT para operacionalizar parte ou o todo do mesmo. 

    a.2) Conhecimento básico dos produtos da PVT, máquina completa, conjuntos 

e alguns itens para suportar as atividades de pós-vendas correspondentes ao 

departamento. 

a.3) Conhecimento e uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo de 

peças on-line, acessos aos links de informações pertinentes, áreas para fluxo 

eletrônico de pedidos, e ordens de pedido de peças e serviços do departamento. 

a.4) Suporte organizacional na atividade documental do departamento de pós-

vendas. 

 

b) Médio: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter conhecimentos BÁSICO dominado e já mais avançado em termos gerais para 

equipamentos agrícolas e pulverizador. Além disto, conhecimento de informática e 

condução veicular (carteira) passam a complementar o nível, bem como mais, os 

seguintes treinamentos: 

    a.1) Domínio do fluxo e processo de suporte, garantia e peças de reposição da 

PVT. Operacionalizando parte deste ou o todo do mesmo. 

    a.2) Domínio de conhecimento dos produtos da PVT, máquina completa, 

conjuntos e alguns itens para realizar as atividades de pós-vendas correspondentes 

ao departamento. 

a.3) Domínio e uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo de peças on-

line, acessos aos links de informações pertinentes e por fim, realizar atividades 

pertinentes ao fluxo eletrônico de pedidos, ordens e peças e serviços do setor de 

pós-vendas. 

a.4) Exercer atividade organizacional e de controle documental do departamento 

de pós-vendas. 
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C) Sênior: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter conhecimentos MÉDIO dominado e avançado em equipamentos agrícolas, e do 

pulverizador. Além disto, conhecimento de informática e condução veicular 

(carteira) passam a ser mandatórios para o nível, bem como mais, os seguintes 

treinamentos: 

    a.1) Domínio e gestão do fluxo e processo de suporte, garantia e peças de 

reposição da PVT. Operacionalizando parte deste ou gerindo o todo do mesmo. 

    a.2) Domínio aprofundado de conhecimento dos produtos da PVT, máquina 

completa, conjuntos e itens para gerir as atividades de pós-vendas correspondentes 

ao departamento. 

a.3) Domínio e gestão do uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo 

de peças on-line, acessos aos links de informações pertinentes ao pós-vendas e 

por fim, realizar atividades de gestão pertinentes ao fluxo eletrônico de pedidos, 

ordens de peças e serviços do departamento. 

a.4) Exercer atividade organizacional, controle e gestão documental do 

departamento. 

 

2) Técnico-Mecânico: É uma característica de 3 mundos, uma parte para o 

Administrativo, outro para o comercial e por fim, outra para conhecimento 

mecânico/aplicação do produto. Pois além da atividade pertinente de demonstrador, 

em alguns momentos, será o ponto focal nas atividades que demandam 

conhecimentos diferenciais de cada área. 

a) Básico: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter o conhecimento Básico do Administrativo e em geral de equipamentos 

agrícolas, especificamente pulverizador. Além disso, conhecimento básico dos 

sistemas do equipamento e suas aplicações comerciais e o mesmo serve para 

mecânica, para pequenos reparos na máquina. Como opcional, condução veicular 

(carteira) e a complementação do nível segue conforme abaixo: 

       a.1) Conhecimento das atividades básicas do Administrativo. 

    a.2) Conhecimento básico dos produtos da PVT, máquina completa, conjuntos 

e alguns itens para suportar as atividades de pós-vendas, como entrega técnica e 

comerciais do departamento. 

a.3) Conhecimento e uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo de 

peças on-line, acessos aos links de informações pertinentes ao setor e por fim, 
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suportar as áreas para fluxo eletrônico de pedidos, ordens de peças e serviços do 

departamento. 

a.4) Suporte organizacional na atividade documental do departamento de pós-

vendas e mais o que tange a atividades comerciais, como suporte a demonstração 

em feiras e eventos 

b) Médio: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter conhecimentos BÁSICO dominado e já mais avançado em termos gerais para 

equipamentos agrícolas e pulverizador. Além disto, conhecimentos comerciais e de 

apresentação da máquina começam a fazer parte desta fase. A condução veicular 

(carteira) passa a complementar o nível, bem como mais os seguintes treinamentos: 

    a.1) Domínio do básico descrito no Administrativo e no Técnico-Mecânico com 

os pré-requisitos confirmados (informática, carteira, etc). 

a.2) Domínio de conhecimento dos produtos da PVT, máquina completa, 

conjuntos e alguns itens para realizar as atividades de pós-vendas 

correspondentes a entrega técnica e suportar as atividades comerciais, como 

demonstração de feiras e eventos. 

a.3) Domínio e uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo de peças on-

line, acessos aos links de informações pertinentes às vendas, e ao pós-vendas, 

por fim, realizar atividades pertinentes de suporte à literatura técnica e 

informações comerciais nestas mídias. 

a.4) Exercer atividade organizacional e de controle documental do departamento 

de pós-vendas, como entrega técnica, atividades de demonstração, suportes 

comerciais, em geral. 

C) Sênior: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter conhecimentos MÉDIO dominado e avançado em equipamentos agrícolas, mais 

especificamente o pulverizador. Além disto, conhecimento comerciais, apresentação 

de máquina e condução veicular (carteira) passam a ser mandatórios para o nível, 

bem como mais, os seguintes treinamentos: 

    a.1 Domínio do médio descrito no Administrativo e no Técnico-Mecânico com 

os pré-requisitos confirmados (informática, carteira, etc). 

a.2) Domínio aprofundado dos produtos da PVT, máquina completa, conjuntos 

e alguns itens para realizar as atividades de pós-vendas correspondentes a 
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entrega técnica e dominar as atividades comerciais, como demonstração e 

suporte a feiras/eventos. 

a.3) Domínio total do uso das plataformas digitais da PVT, como catálogo de 

peças on-line, acessos aos links de informações de vendas e pós-vendas, e por 

fim, realizar atividades pertinentes de controle e alterações da literatura técnica 

e informações comerciais nestas mídias. 

a.4) Exercer atividade organizacional e de controle documental do departamento 

de pós-vendas, como entrega técnica, atividades de demonstração, suportes 

comerciais, emissões de boletins. 

 

3) Mecânico: É o responsável pela manutenção, correções, ajustes e/ou atualizações 

mecânicas, elétricas, eletrônicas e hidráulicas que compõem as máquinas da PVT. 

Dentro da proposta de técnicos da PVT, esta função também se divide em 3 etapas 

e que consideram os seguintes níveis: 

a) Básico: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter o conhecimento Básico de Mecânica envolvendo funções pertinentes a esta 

atividade. Em geral, este conhecimento passa pela maioria dos equipamentos 

agrícolas, mas deve ser mais focado especificamente em pulverizador. Para esta 

função, existe a exigência de condução veicular (carteira), mesmo para um auxiliar 

ou mecânico nível básico. A complementação do nível segue conforme abaixo: 

a.1) Conhecimento das atividades básicas de mecânica, como: Ferramentas de 

trabalho (tipos e aplicações), suportar o mecânico mais experiente durante 

reparos, identificação e aplicação dos itens que compõem o produto e saber 

buscar em catálogo de peças. 

a.2) Conhecimento básico dos produtos da PVT, máquina completa, conjuntos 

e alguns itens para suportar as atividades de PV, como suporte de entrega técnica, 

revisões, serviços e consertos a campo/concessionário. 

a.3) Conhecimento e uso de informática para elaboração dos relatórios de campo 

e outros documentos pertinentes à atividade. 

a.4) Nesta fase de aprendizado e formação básica, grande parte da atividade será 

acompanhada por um mecânico mais experiente, onde as atividades serão 

ministradas por este ou o encarregado do setor/atividade. 
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b) Médio: Para o colaborador PVT ou da Concessionária, este nível corresponde a 

ter o domínio do Básico de Mecânica envolvendo funções pertinentes a esta 

atividade e começar a ter o conhecimento da atividade a nível Médio. Em geral, esta 

ampliação de “GRADE” passa pelo domínio do conhecimento nos pulverizadores 

PVT. Para esta função, além da exigência de condução veicular (carteira), existe a 

complementação do nível conforme abaixo: 

a.1) Domínio das atividades de mecânica, onde a atividade de suporte deixa de 

existir e passa a ser a de realizar. Onde reparos, desmontar, montar, remontar, 

regular, passam a ser atividades de rotina no ambiente de trabalho. Sem falar, 

que neste nível, o suporte de aprendizado se dá de forma inversa, auxiliando um 

mecânico a nível Básico. 

a.2) Conhecimento dos produtos da PVT, máquina completa, conjuntos e alguns 

itens para exercer as atividades de pós-vendas, como entrega técnica, revisões, 

serviços e consertos a campo/concessionário. 

a.3) Conhecimento e uso de informática para elaboração dos relatórios de campo 

e outros documentos pertinentes a atividade, sendo responsável pelo seu e se 

tiver, do mecânico em treinamento. 

a.4) Nesta fase de consolidação do conhecimento, grande parte da atividade será 

dividida entre acompanhamento básico ou mais experiente (Mecânico). 

Seguindo orientações do gestor do departamento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo mostrou-se relevante, pois atualmente o setor vem passando por constantes 

aprimoramentos, como treinamentos dos técnicos e toda a equipe, uma vez que, atender melhor 

o cliente no pós-vendas é um dos principais objetivos da empresa. Com estudo detalhado dos 

custos a empresa pode mensurar e melhor avaliar onde pode estar melhorando nesse quesito. 

O método de custeio ABC é o mais indicado nesse caso, pois a atividade deve ser 

analisada caso a caso, e varia de acordo com cada atendimento. Com esse estudo foi possível 

analisar melhor o setor e algumas sugestões como a abertura de concessionárias, apresentou-se 

como grande aliada na diminuição desses custos e melhor atendimento dos clientes, com 

diminuição de tempo de espera para resolução de problemas. 

O estudo deve ser analisado com cautela, sendo que possui algumas variáveis quanto a 

análise de cada cliente, o estudo de caso mostrou uma pequena amostra dos atendimentos da 

empresa estudada, ademais aplicou-se o método em apenas um setor da empresa. Sendo assim, 

os resultados deste estudo não podem ser generalizados, embora possam contribuir quando 

comparado a outros estudos de caso similares a este.  

O assunto em relação a escolha do método de custo pode continuar, portanto, sugere-se 

que novas pesquisas sejam realizadas. Buscar identificar com maior precisão as principais 

diferenças de cada atividade em razão do uso de diferentes ferramentas, podem contribuir para 

escolha, no que tange às concessionárias, as melhores formas de atender os clientes de forma 

mais ágil e com menor custo. 
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ANEXO A - ENTREGA TÉCNICA 
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ANEXO B - REVISÃO OBRIGATÓRIA 1 
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ANEXO C - REVISÃO OBRIGATÓRIA 2 
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ANEXO D – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 


