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Devemos SEMPRE manter LIMPO e ORGANIZADO o nosso carro, pois ele também faz parte da 

nossa apresentação pessoal, é com ele que andamos de um lado para o outro na cidade levando o 
nome da empresa.

• Ande sempre com um pequeno saco de lixo para depositar sujeiras e não deixar aparente.

• Leve no banco traseiro caixas para poder colocar os equipamentos dentro para não ficar 
expostos.

• Verifique SEMPRE a calibragem dos pneus, óleo, água e se está abastecido.   

Devemos ter muito cuidado com o transporte dos equipamentos no carro

Organização de Carros e Ferramentas

Carro 
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errado correto correto correto

Qual a importância de termos o kit de ferramentas completo?

• Facilidade em resolver os problemas na residência do cliente na primeira visita (AT5).

• A falta das ferramentas irá causar problemas na execução das tarefas com 

qualidade. 

• Pense que muitas vezes por exemplo a falta do decapador e a 

utilização de outras ferramentas irão causar uma má qualidade na confecção 

dos conectores.

• A conseqüência e uma insatisfação do cliente, ainda causando ligação do cliente na Central de

Atendimento e uma nova visita, tudo que não queremos.

Qual a importância de garantirmos a qualidade de conservação das ferramentas para não 

termos revisita?

• Se o decapador estiver com a lâmina danificada o conector não estará bem feito, causando revisita

• Se o crimpador estiver desregulado o conector ficará solto, causando revisita.

• Técnicos, vocês possuem outros exemplos???

Qual a importância de termos o kit de ferramentas organizado na maleta?

• Facilidade de encontrar as ferramentas e componentes

• Organização do técnico na visão do cliente

• Agilidade no serviço

O que acontece se não tivermos  a maleta organizada? 

• Iremos perder muito tempo para encontrar as ferramentas e componentes

• Causar para o cliente uma má impressão de desorganização tanto do técnico quanto da Empresa

Alicate de bico, corte, universal, chaves de fendas, Philips, decapadores, chave  de torque, 

martelo, entre outras são ferramentas fundamentais para um bom atendimento.


