
MAIS VITÓRIAS 
A CONQUISTAR 

PRIMEIRA M U L H E R A ASSUMIR A FUNÇÃO EM U M A 
M O N T A D O R A NACIONAL, A N O V A DIRETORA DE 
PÓS-VENDAS DA GM DO BRASIL, ISELA COSTANTINI, 
FALA DE SEUS DESAFIOS À FRENTE DO CARGO 

lho Estratégico da empresa para a região, comanda uma estrutura formada 
por 416 funcionários que cuidam de todos os produtos e serviços da Che
vrolet voltados aos cuidados e à satisfação do consumidor. Seu departamen
to é responsável, entre outras coisas, pelo fornecimento de peças, acessórios 
e outros produtos para a manutenção e o conserto de veículos, tanto volta
do ao público final quanto ao mercado reparador independente. O relacio
namento dos consumidores com a rede e as operações do SAC também faz 
parte de seus afazeres. 

Mais do que todas essas atribuições, porém, Isela tem a missão de lidar 
com um dos principais desafios da indústria automobilística nacional: au
mentar a fidelização de seu cliente, que tradicionalmente não tem o hábito 
de realizar serviços preventivos em seu veículo. "O brasileiro não costuma 

fazer manutenções no carro. É uma 
questão cultural: da mesma forma 
que quase ninguém faz check-up 
para cuidar da própria saúde. Te
mos a dificuldade extra de levar o 
consumidor para dentro das nossas 
concessionárias", afirma ela. 

A grande ofensiva da GM para 
mudar essa realidade é o programa 
de serviços "Novo Serviço Chevro
let", implementado em toda a rede 
de concessionárias da empresa no 
ano passado. Definido pela monta
dora como um conceito inovador 
em atendimento ao cliente, o pro
jeto permite ao proprietário de um 
veículo da marca agendar um con
serto ou trabalho de manutenção 
junto à central de atendimento da 
concessionária de sua preferência, 
além de escolher todos os aspectos 
relativos ao serviço: o mecânico 
responsável pelo atendimento, as 
peças - todas originais, claro - a 
serem trocadas, o orçamento a ser 
submetido a aprovação e até o ho
rário de retirada do automóvel. 

De acordo com a executiva, 
o programa está conseguindo 
reforçar com grande sucesso o 



relacionamento entre a montadora e o consumidor. 
"Nosso cliente confiava muito mais em mecânicos de 
bairro, pois não costumava atribuir às concessionárias 
fatores como credibilidade, confiança e honestida
de. Hoje em dia, esse fator mudou bastante, o que é 
um ótimo ponto de partida para o desenvolvimento 
da fidelização", diz Isela, para quem tal relação é fun
damental também para destacar a GM em relação à 
concorrência. "Os carros estão começando a se tornar 
commodities. Todo mundo pode ter um produto bo
nito, de qualidade, com alta tecnologia e preço certo. 
O diferencial acaba sendo o contato do consumidor 
com a marca." 

DESAFIOS 
Para os próximos anos, a nova diretora de pós-ven

das da GM do Brasil elege como principal meta de seu 
departamento fortalecer a infraestrutura da montadora. 
Faz todo sentido, pois as empresas precisarão de muito 
fôlego para surfar na grande onda do crescimento eco
nômico nacional, que tende a ser ainda maior a partir de 
2011: em julho, o Ministério da Fazenda divulgou es
tudo em que projeta expansão média do PIB em 5,5% 
nos próximos anos, a partir de 2011. Além disso, a con
sultoria Lafis estimou em março um crescimento de 

3,1 % na venda de veículos leves no ano que vem, com 
estabelecimento de novas séries históricas e produção 
de 3,6 milhões de unidades, número próximo à capaci
dade instalada da indústria. 

"As previsões são muito otimistas até 2016 e a infra
estrutura não é adequada para acompanhar esse ritmo. 
Não temos mão de obra suficiente para atender a todo 
esse crescimento, por exemplo. Tanto que uma de nossas 
estratégias será aumentar o número de técnicos especia
lizados em nossa equipe" avisa a executiva, que também 
quer dar prioridade ao aumento no índice de satisfação 
dos clientes da marca. "Para completar, a GM do Brasil 
está renovando todo o seu portfólio e temos de saber tra
balhar com os novos veículos." 

Desafios não faltam para Isela à frente de seu atual 
cargo, mas talvez o mais importante de todos seja um 
trabalho digno de Hércules: atender aos anseios do 
consumidor brasileiro, um apaixonado por carros. "O 
pós-vendas de uma empresa automobilística é diferente 
por causa disso. Todo mundo sonha em ter um veícu
lo zero-quilômetro. Em muitos casos, o cliente faz um 
investimento alto para comprá-lo e, por isso, fica muito 
frustrado quando tem um problema", explica. "Nesses 
casos, precisamos oferecer um tratamento rápido e ágil. 
Ele deve ser tratado como um rei." 
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