
 

Data Versão Descrição Autor 

10/03/2015 1.0 Criação do Documento Isa Andrade 

 

Perseguição de Orçamentos 

Introdução 
Essa nota tem como objetivo mostrar o Atendimento PV ao cliente e ao mesmo tempo 

viabilizar a perseguição dos orçamentos. 

Foi incorporado ao Sistema a opção de abrir Ordem de Serviço dentro do Atendimento PV 

sendo possível ter um Orçamento, um Agendamento e uma Ordem de Serviço dentro no 

mesmo atendimento não sendo mais necessário abrir um atendimento para cada fase da 

passagem do cliente pela Oficina. 

Funcionalidade 
Descreveremos a seguir a nova funcionalidade: 

1 – Abra um atendimento do tipo Atendimento PV para o cliente 
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2 – O Sistema abrirá a tela do atendimento com todos os botões habilitados (Orçamento, RAC, 

Cadastro do Veículo, Agendamento e Ordem de Serviço). 

 

 

Nesse momento é possível: 

- Inserir um agendamento para o cliente levar o veículo a concessionária. 

- Abrir uma OS para diagnosticar o problema do veículo. 
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- Fazer um orçamento para o cliente. 

Cada item desse fará parte de um único atendimento sendo um complementar ao outro 

3 – Veremos um fluxo onde será necessário primeiro abrir uma O.S. para diagnosticar o 

problema do veiculo e depois gerar um Orçamento para a aprovação do Cliente. 
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OBS.: Nesse momento o Sistema desabilitara o botão de Agendamento e só será possível 

agendar o cliente através do motivo de encerramento obrigando ao usuário gerar um novo 

contato para o dia e hora que o cliente foi agendado, dessa forma a agenda do consultor ficará 

atualizada lembrando do compromisso marcado.  

 

- Depois do diagnóstico realizado é possível gerar um orçamento para que o cliente analise e 

aprove a execução do Serviço. 
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OBS.: Como o orçamento será vinculado a O.S. existente o Sistema Exibirá no campo “Tipo da 

O.S.” os tipos que foram colocados na Ordem de Serviço e o Orçamento será vinculado a esse 

tipo. 

 

O Sistema trará o serviço correspondente ao tipo de O.S. selecionado 
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Inclua os demais serviços necessários. 

 

 

Depois de salvar o Orçamento o Sistema fará a vinculação do Orçamento a Ordem de Serviço 

automaticamente. 
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4 – Caso o Cliente não aprove a proposta entra em ação a perseguição de pós-vendas. Para 

isso é necessário configurar o motivo de encerramento para gerar follow-up para as 

perseguidoras de pós-vendas, é essencial configura esses motivos como Venda Perdida para 

que o Relatório possa extrair essas informações. 
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5 – Ao conseguir resgatar o cliente o perseguidor pode agendar o retorno do cliente para o 

Consultor técnico encerrando o seu contato com o motivo de encerramento que gera 

agendamento. 
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OBS.: O Sistema carregará os serviços do Orçamento 
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Ao gravar o agendamento o Sistema abrirá um contato na agenda do consultor técnico na data 

e horário do agendamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O botão de agendamento ficará habilitado para fazer consulta a esse agendamento. 
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Relatório  

Em RelatórioPós-vendasResultado de Orçamentos Perdidos será possível analisar o 

resultado dos Atendimentos PV. 
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Dados do Relatório 

Resultado 

Orçamento: Total de orçamento aberto no período.  

Ordem de Serviço: Total de Ordem de Serviço vinculada aos Orçamentos aberto no período. 

Motivos de Perda 

Motivo de Perda: Mostra o ultimo motivo de venda perdido informando no atendimento que 

não tem OS faturada (Depois do faturamento de OS o atendimento deixa de ser penda 

perdida) 

Quantidade: Total de vendas perdidas pelo motivo 

Valor Serviço: Total de se serviço orçado e não faturado 

Valor de Peças: Total de peças orçadas e não faturadas 

Valor Total: Soma de serviços e peças orçadas e não faturadas 

Listagem de Clientes 

Cliente: Nome do Cliente 

Fones: Telefones do Cliente 
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Data do Orçamento: Data de abertura do Orçamento 

Placa:  Placa do Veículo 

Resp. pelo Contato:  Responsável pelo contato 

Descrição/Percepção:  Descrição ou Percepção do contato  

Motivos de Encerramento:  Motivos de Encerramento do contato (Obs.: motivo em vermelho 

é o motivo de perda informado no atendimento, caso o atendimento tenha mais de um motivo 

de perda será levado em consideração o último motivo) 

 

 


