
A FIAT CONQUISTOU PELA PRIMEIRA VEZ o PRÊMIO CONSUMIDOR
MODERNO DE EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS AO CLIENTE, NA CATEGORIA
AUTOMÓVEIS, E APRESENTOU A MAIOR MÉDIA GERAL NA AVALIAÇÃO
DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO (89,87). A EMPRESA SEGUE UM
MODELO DE GESTÃO FOCADO NO ATENDIMENTO E NA SUPERAÇÃO
DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. Tal diretriz está presente
em todas os processos, desde a concepção de um carro e sua
produção até o pós-venda. "Na busca pela excelência, a Fiat
se tornou uma companhia orientada para o cliente, ou seja,
ela trabalha para ele, começando pelo fornecedor, passando
pelos processos internos, produção, entrega na
concessionária, até a assistência técnica", afirma Windson
Vieira Paz, diretor de qualidade da Fiat para América Latina
c África do Sul,

Para o diretor, atuar de forma orientada para o consu-
midor faz parte de uma estratégia de sobrevivência no
mercado e é algo constante. "O cliente muda, assim como
suas necessidades", comenta. E é aí que está a importância do
relacionamento. "Ele nos traz um feedback sobre o que de-
senvolvemos e o que podemos melhorar, seja em produtos ou
até mesmo em um processo no fornecedor ou no
atendimento na loja", comenta Paz.

A central de relacionamento da montadora recebe em
média, por mês, 41 mil ligações e 6.500 e-mails.

QUALIDADE
Na década de 90 a Fiat começou a empregar o conceito

de qualidade total (total quality control). "Foi aí que passamos
a trabalhar direcionados para o consumidor", lembra o
executivo. "Porém a qualidade só é válida se refletir o que o
cliente deseja. Se a temos, mas ele não a vê, é o mesmo que
não ter", afirma. "Ele tem o seu próprio conceito de qualidade
e o brasileiro é muito exigente nesse quesito", completa.

A gestão da qualidade deve permear toda a cadeia pro-
dutiva. Segundo Paz, o atendimento começa no fornecedor e
termina na hora da verdade. "Por isso, temos de ser cuidadosos
em todos os processos da empresa. Quando o consumidor
entra em contato conosco há uma estrutura de retaguarda que
deve entregar o que prometemos", diz. "Se não houver um
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trabalho muito bom em todas as etapas, a excelência não será
percebida na hora da verdade", acrescenta.

Nesse cenário, os colaboradores fazem a diferença. "São
nossa principal inovação, um artífice importante e não só
dentro da Fiat. Trabalhamos muito próximos no desenvol-
vimento das pessoas cm toda a corrente, do fornecedor à
concessionária", diz Paz. "O processo industrial, quando se
pensa em máquinas e software, é comum para todos que estão
no mercado. O diferencial está no talento humano por trás da
máquina", completa.

Atualmente, o número de profissionais envolvidos com a
Fiat chega a 19.650, sendo 11.650 funcionários e cerca de
oito mil terceirizados. Entre as ações que a Fiat desenvolve
junto aos fornecedores, há um fórum bimestral no qual são
debatidos temas relacionados à cadeia de produção. A mon-
tadora também adota urna postura diferenciada diante das
dificuldades que os próprios fornecedores enfrentam. "Quan-
do há um problema, encaramos como nosso. A direção da
companhia faz visitas periódicas às empresas para acompa-
nhar a linha de produção delas e discutir soluções", comenta.
Essa aproximação também é feita com companhias que estão
na cadeia de fornecimento de infra-estrutura, ou seja, não são
ligadas diretamente a produtos, como energia elétrica. "Isso é
importante porque trazemos o fornecedor para dentro de
casa e fazemos um trabalho de parceria", acrescenta. Os



colaboradores da empresa italiana, desde o operário da fabrica
até os executivos, são incentivados em sua formação profis-
sional. E na outra ponta, com a concessionária, são
desenvolvidos programas com o objetivo de melhorar o aten-
dimento e os processos. "A rede também participa de decisões
relacionadas a volume de produção e desenvolvimento de
produto", exemplifica Paz. "Procuramos passar a todos a visão
de que para tudo o que é feito no dia-a-dia deve-se buscar a
excelência. Ela é uma habilidade conquistada por treinamento
e prática", afirma.

Um dos pontos fortes da Fiat é a comunicação. Numa
época em que o consumidor é também um gerador de mídia
e coloca sua opinião em blogs, sites, comunidades em redes
de relacionamento etc., a empresa se prepara para criar
instrumentos para lidar com ele. Isso implica conhecer o
cliente em profundidade, pois o relacionamento como era
feito antes já não é mais suficiente. Em entrevista recente à
Consumidor Moderno, João Ciaco, diretor de publicidade e
marketing de relacionamento da Fiat, afirma que é preciso
mapear os pontos de encontro com o consumidor, e que o
CRM precisa se expandir muito mais. Segundo o diretor, a
Fiat hoje evolui no sentido de entender as várias ferramentas
utilizadas pelo consumidor. "Significa que eu tenho o mes-
mo cliente, em vários canais. Ele é um quando está na in-

ternet e quer ver um tipo de mensagem c se comunicar
.comigo. E outro quando assiste com sua família a uma
propaganda da Fiat em casa, e é outro quando vê a Fiat no
jornal on-line, no trabalho. Todos esses vínculos fazem con-
sumidores diferentes", exemplifica.

No Brasil, a Fiat representa 28% do total de vendas de
carros do grupo no mundo, é o principal mercado da
companhia depois da Itália, e sedia também a maior fábrica
de automóveis da empresa fora de seu país natal. Instalada
cm Betim (MG), desde 1976, a montadora opera atualmen-
te cm três turnos, com ritmo de produção diária de, apro-
ximadamente, 2.800 carros. O faturamento em 2007 foi de
RS 22,7 bilhões, 39,6% maior que o obtido no ano anterior
(R$ 16,3 bilhões), refletindo maior volume de vendas no
mercado brasileiro. Foram emplacados 607.598 veículos
(automóveis e comerciais leves). Já as exportações atingiram
cerca de 102.609 unidades. Só nos quatro primeiros meses
deste ano, os emplacamentos da Fiat somaram 216.268
veículos, um crescimento de 35% em relação ao primeiro
quadrimestre de 2007. A marca detém 25% dos emplaca-
mentos ocorridos no mercado nesse período, segundo dados
do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos (Anfavea). »
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