
PESQUISA – VISTORIA PRÉVIA



A Pesquisa

Quantidade de 

Respondentes:

23

Período de Aplicação: 

15.06.2020 a 15.07.2020



Objetivo

Compreender a visão dos 
corretores acerca da atuação das 

vistoriadoras utilizadas nos 
seguros de automóveis a fim de 

buscar melhorias, junto as 
seguradoras, no que diz respeito 

aos serviços prestados pelas 
vistoriadoras.



Você está satisfeito com os serviços 
oferecidos pelas vistoriadoras?



Qual é a preferência dos seus clientes 
quanto a modalidade de vistoria?



Como você avalia o atendimento 
presencial realizado pela vistoriadora na 
sua cidade?



Como você avalia o atendimento 
presencial realizado pela vistoriadora na 
sua região (Metropolitana)?



Como você avalia o atendimento 
presencial realizado pela vistoriadora no 
interior do estado?



Qual é a modalidade de vistoria de sua 
preferência?



Explicação da preferência quanto a 
modalidade de vistoria...

Vistoria por Aplicativo:
• Facilidade e praticidade de realização (7 Respondentes)
• Agilidade (5 Respondentes)
• Não depender da vistoriadora para realização (1 Respondente)

Vistoria Presencial:
• Maior Segurança (1 Respondente)
• Qualidade por ser realizada por um profissional (8 Respondentes)



Seus clientes tem conseguido realizar 
com tranquilidade a vistoria através do 
link via aplicativo?



Como você está procedendo nos casos 
em que o cliente não consegue realizar a 
vistoria via link (aplicativo)?



Você já chegou a perder cliente pela 
dificuldade de realização de vistoria?



No caso de substituição da vistoria via 
link (aplicativo) pela presencial, tem sido 
fácil esta mudança?



Na sua opinião, a vistoria é obrigação de 
quem?



Como você classificaria o atendimento 
das empresas vistoriadoras no mercado 
local?



Na sua opinião, o que as vistoriadoras 
poderiam melhorar em seu atendimento 
as corretoras?

• Ser mais pontual (2 Respondentes)
• Ser mais ágil (7 Respondentes)
• Ter mais comprometimento (1 Respondente)
• Ser mais acessível (1 Respondente)
• Aumentar o número de Postos Fixos (2 Respondentes)
• Melhorar o atendimento (2 Respondentes)
• Dar um retorno sobre as vistorias realizadas (2 Respondentes)



Na sua opinião, o que as vistoriadoras 
poderiam melhorar em seu atendimento 
ao cliente?

• Rapidez (7 Respondentes)
• Assertividade (1 Respondente)
• Qualidade (8 Respondentes)
• Cumprimento de horário agendado (1 Respondente)
• Confecção de vídeos explicativos para orientar o cliente (1 Respondente)



Comentários Adicionais

• Deveria ser optativo escolha por link ou in loco, segurado escolhe
• O descontentamento é o suficiente.
• Sugerimos mais interação com os corretores, avisando oferecer atendimento de 

excelência aos nossos clientes.
• As seguradoras permitirem que os corretores possam junto aos clientes optarem 

pelo modelo de vistoria /link ou presencial .
• Na minha visão, a vistoria prévia presencial tende a deixar de existir, as 

companhias estão investindo no digital, e em monitoramento remoto. Algumas, 
inclusive já dispensam a vistoria.

• Seguradoras precisam facilitar escolha da vistoria ser digital ou presencial
• Que as seguradoras disponha os dois sistemas para as vistorias. Vistoria presencial 

com o vistoriador e link.


