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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTUDO APLICADO NO DEPARTAMENTO DE PÓS-
VENDAS NO SETOR DE OFICINA EM UMA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 

INTRODUÇÃO 

O setor de oficina de uma concessionária de veículos da cidade de Toledo – Paraná, esta com dificuldade em 

manter os clientes realizando suas manutenções após o término de garantia do veículo. O objetivo deste 

trabalho é analisar o setor de oficina dessa concessionária, e desenvolver planejamento estratégico que possa 

solucionar as dificuldades previamente destacada e desenvolver ações que contribuirão para maior abrangência 

dos serviços prestados aos clientes, considerando tempo posterior ao final da garantia. 

 

CONCLUSÃO 

ANÁLISE DE CENÁRIO: AMBIENTE  INTERNO E 

EXTERNO  

 

Pode-se analisar que a empresa não esta 

conseguindo manter os clientes após o término da 

garantia do veículo.  E após este período os clientes 

se afastam devido ao fato que é possível realizar os 

mesmo serviços em oficinas não autorizadas, em 

concorrentes equipadas com equipamentos de 

ponta. 

 

AMBIENTE INTERNO E AS RELAÇÕES 

INTERNAS DA ORGANIZAÇÃO 

Pode-se destacar que os funcionários são 

capacitados para prestar um atendimento de 

qualidade, visam excelência no atendimento, e 

presam pela cultura organizacional. 

Existem problema de rotatividade de 

colaboradores, com índice percentual de cerca de 

40% no ano. 

Existência de inconvenientes, tais como: 

retrabalho, reclamação de clientes, falta de 

comprometimento dos colabores. 

 

AMBIENTE EXTERNO E AS SITUAÇÕES DE 

MERCADO QUE ENVOLVE A ORGANIZAÇÃO  

 Os clientes que opta por continuar realizando 

seus serviços na oficina especializada, com controle 

dos serviços baseado pelo manual do veículo. 

 Além de ser alertado com antecedência das 

revisões, e uso da ferramenta de CRM para 

prospectar os clientes. 

DESENVOLVIMENTO 
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FORÇAS  FRAQUEZAS 

Preocupação com o 
atendimento ao cliente. 

Alta rotatividade dos 
funcionários do setor. 

Capacitação de funcionários. 
Ausência de programas de 
fidelização. 

Cultura organizacional voltada 
ao bom atendimento. 

Problemas relacionados a 
recall e peças defeituosas. 

Padrão de qualidade e 
atendimento diferenciado. 

Número de funcionário 
capacitados insuficiente nos 
picos de serviços. 

    

AMBIENTE EXTERNO 

OPRTUNIDADES  AMEAÇAS 

Utilização da ferramenta CRM 
para prospectar clientes. 

Oficinas não autorizadas, 
com padrão semelhante ou 
superior. 

Treinar e desenvolver os 
novos colaboradores com 
foco nos propósitos da 
empresa. 

Existência de mão de obra 
especializada fora da 
concessionária. 

Poder aquisitivo dos clientes, 
mais elevado. 

Peças não genuínas com 
qualidade equivalente. 

Clientes mais exigentes 
quanto ao fator  "qualidade" 

Desfavorecimento do cenário 
econômico brasileiro. 

    

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Espera-se com o “Planejamento Estratégico” 

aplicado, obter resultados que solucionarão 

problemas existentes no setor, bem como, aproveitar 

oportunidades de melhorias e crescimento, usando 

forças internas e utilizando ferramentas de apoio já 

disponíveis na empresa. Podendo assim, aproveitar 

oportunidades mencionadas no estudo. Como pontos 

positivos que contribuirão para o desenvolvimento da 

organização. 

Alguns pontos merecem atenção na empresa, sendo 

um deles o treinamento na função que o colaborador 

irá exercer, pois é de extrema importância que 

funcionário esteja capacitado para que no momento 

do atendimento, não transpareça sua inexperiência. 


