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RESUMO 

 

 

O mercado do aftermarket automotivo vem apresentando nos últimos anos, um crescimento a 

ordem de 10% a.a., o que representa para o segmento um volume de R$62,6 bilhões de 

faturamento para 2010. Desta cifra, 41,1% são de responsabilidade das oficinas reparadoras. 

Com o passar dos anos e com o incremento da indústria automotiva através de novas 

tecnologias de produção e gestão, a indústria da reparação automotiva obrigou-se a buscar 

equilíbrio na cadeia produtiva, ou seja, buscar novos processos de produção e gestão nas 

oficinas mecânicas. O presente estudo refere-se à elaboração de um Plano de Marketing para a 

empresa Canoas Truck Service Ltda, uma empresa que atua na reparação automotiva, 

especificamente no ramo de veículos pesados (caminhões), localizada em Canoas – RS. Para a 

elaboração deste estudo foi realizada uma análise situacional dos ambientes interno e externo. 

As análises tiveram como base dados primários e secundários, e visaram identificar as forças 

e fraquezas da empresa, bem como as ameaças e oportunidades do ambiente em que a 

empresa atua, através de uma matriz SWOT. A matriz permitiu a identificação de ações 

necessárias para a manutenção do negócio objetivando o aumento da participação da Canoas 

Truck Service no mercado de reparação automotiva pesada. A partir da identificação destas 

ações, foram propostas estratégias de marketing bem como objetivos para sua implementação, 

através de um Plano de Marketing. Por fim, foram propostos os Planos de Ação e de 

Implantação, Controle e Reavaliação, necessários a implementação do Plano de Marketing na 

empresa Canoas Truck Service Ltda. 

 

Palavras-chave: Plano de marketing, Análise SWOT, Plano de Ação, Estratégia, Reparação 

Automotiva.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Segundo previsão do GMA (Grupo de Manutenção Automotiva)1 divulgada no final 

de 2009, o crescimento do aftermarket automotivo previsto para 2010 será de 9,5% para o 

setor de reposição automotiva que deve alcançar um faturamento global entre fabricantes de 

autopeças, distribuição, varejo e oficinas, de R$ 62,6 bilhões. Esse crescimento do setor como 

um todo, confirma a perspectiva dos fabricantes de autopeças que prevêem um crescimento 

nas vendas para esse mercado na ordem de 14,6% com relação a 2009. 

A indústria de autopeças, distribuidores, varejo e oficinas de reparação, setores que 

compõem o segmento do aftermarket, movimentaram 57,2 bilhões em 2009, sendo 

responsáveis por 934,5 mil empregos diretos. Diferentemente do que se imagina, a maior fatia 

desse montante provém das oficinas de reparo e manutenção. Dos 57,2 bilhões de faturamento 

total em 2009, 41,1% (R$23,5 bilhões) são de responsabilidade dos reparadores, que geram 

ainda o maior número de empregos em toda a cadeia: 687,7 mil postos de trabalho (REVISTA 

OFICINA BRASIL, 2010). 

O cenário favorável da economia brasileira deve melhorar também as vendas e, 

conseqüentemente, movimentar o setor da reposição automotiva para a linha pesada 

(caminhões e máquinas agrícolas e industriais). A estimativa para 2010 é que o setor de 

reposição para veículos pesados cresça 5,5% e perspectivas de aumento acima de 6% para os 

anos seguintes. Segundo o GMA, os principais motivos para esse crescimento são a melhora 

consistente do ambiente econômico, condições mais favoráveis de crédito e incrementos 

expressivos na produção da construção civil e na extração do minério de ferro. A Copa do 

Mundo e as Olimpíadas em 2014 e 2016, respectivamente, endossam as perspectivas positivas 

com a construção civil, fundamental para o segmento de pesados.  

É neste segmento que está inserida a empresa Canoas Truck Service Ltda, e que será 

objeto do presente estudo. A empresa, atuante na manutenção e reparação automotiva, 

especificamente no segmento pesado (caminhões e ônibus), é uma empresa de pequeno porte, 

fundada em abril/2008, com sua sede localizada no município de Canoas.  

                                                 
1 Grupo que reúne todas as entidades que representam o setor da reposição automotiva (Sindipeças - Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Andap - Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças1, Sicap Sindicato do Comércio Atacadista, Importador, Exportador e Distribuidor 
de Peças, 1Rolamentos, Acessórios e Componentes  para Indústria e para Veículos no Estado de São Paulo, 
Sincopeças-SP - Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de São Paulo, e 
Sindirepa-SP - Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo).  
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Atualmente a Canoas Truck Service, está dividida em dois setores (administrativo e 

operacional) e conta com sessenta colaboradores, sendo cinco na área administrativa e 

cinquenta e cinco na área operacional. A área administrativa engloba as atividades legais, de 

recursos humanos, marketing, finanças e vendas, ficando a cargo de um dos sócios e de um 

profissional em administração, que atua em linha-staff. A área operacional fica a cargo do 

segundo sócio e engloba toda a atividade produtiva, orçamentação, serviços de mecânica, 

chapeação e pintura, compras e almoxarifado, controle de qualidade e entrega final. 

Por tratar-se de uma empresa recentemente constituída, apenas dois anos de existência, 

a Canoas Truck Service ainda não possui um departamento de marketing devidamente 

instituído, cujas ações dessa natureza são realizadas de forma isolada pelos sócios, sem 

nenhum planejamento ou objetivo específico. 

Por estar sediada em um ponto bem localizado na cidade de Canoas, a demanda 

espontânea de clientes vem mantendo o faturamento em níveis aceitáveis, porém não com os 

resultados esperados. Está inércia pode refletir, em médio prazo, em uma queda de 

faturamento e consequente enfraquecimento da empresa, haja vista que não são realizadas 

análises dos ambientes externos e internos da empresa, nem mesmo traçadas estratégias para o 

aproveitamento de oportunidades que insurgem desse mercado plenamente aquecido e que 

podem se transformar em vantagem competitiva para a mesma. Por outro lado, as ameaças do 

mercado também não são plenamente avaliadas, não existindo um plano de ação contra a 

concorrência e demais ameaças. Este cenário evidencia que a Canoas Truck Service é mais 

uma empresa de pequeno porte a deriva, inserida em um mercado altamente concorrido e 

competitivo, e que não está devidamente orientada quanto aos fatores internos ou externos de 

sua organização. 

No Brasil, 27% das empresas fecham no primeiro ano de funcionamento, média de um 

fracasso entre quatro novos negócios. E o índice já foi pior: ele chegava à 35% nove anos 

atrás (SEBRAE, 2010). Para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o 

empreendedor não deve se amedrontar frente à possibilidade de um eventual fracasso. A 

entidade orienta ainda, que o empreendedor tem que ter sempre coragem, a responsabilidade 

de enxergar, de conhecer informações e nunca desistir. 

As pequenas e médias empresas têm inúmeras dificuldades para se estabelecer nos 

seus primeiros anos de vida. Sofrem por não conhecer direito o setor, por não saber lidar com 

clientes ou por não dominar aspectos financeiros básicos para gerir seu caixa. 
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Um estudo realizado por pesquisadores do Ibmec São Paulo2 e do Sebrae São Paulo, 

analisou quase 2 mil empresas abertas e registradas na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (JUCESP) entre os anos de 1999 e 2003, em busca de evidências dos principais motivos 

que justificam a alta mortalidade das empresas nascentes - e as características comuns das 

empresas que sobrevivem a este período mais crítico. 

Um dos fatores que levam à sobrevivência da empresa é o seu tamanho. Quanto maior 

o tamanho da empresa, menor a probabilidade de fechamento. As empresas maiores 

estruturam melhor práticas gerenciais. Elas também gozam de maior facilidade para obtenção 

de linhas de crédito e têm mais flexibilidade para suportar incertezas do ambiente externo. 

Empresas que se relacionam com governos têm menor probabilidade de fechar. Uma 

possível explicação para esse resultado é que, para satisfazer uma série de requisitos legais 

associados a licitações públicas, a empresa precisa ter uma maior capacidade de organização - 

o que se reflete na sua habilidade de sobreviver. Além disso, ao ganhar uma licitação, a 

empresa passa a contar com um fluxo certo de vendas durante o período de contrato. Reduz-se 

assim a incerteza e a volatilidade das vendas. 

As micro e pequenas empresas correspondem a 98% das empresas brasileiras, a 67% 

das ocupações e a 20% do PIB, segundo o SEBRAE-SP (Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de São Paulo). O Brasil é um país de empreendedores cheios de boas 

idéias e entusiasmo, mas em alguns casos, despreparados para administrar o próprio negócio. 

Um reflexo disso é o número recorde de falências em setembro de 2009. De acordo 

com a pesquisa da Serasa Experian, das 89 falências decretadas no mês de setembro/2009 em 

São Paulo, 86 eram de pequenas empresas. No acumulado de janeiro a setembro de 2009, o 

levantamento chegou a 627 decretos de falências no país, sendo 580 para micros e pequenas 

empresas (92,5%). 

A Canoas Truck Service, objeto do presente estudo, enfrenta as mesmas dificuldades 

das demais empresas de pequeno porte. O aumento da concorrência, a falta de planejamento 

prévio, o alto custo financeiro aliado a falta de capital de giro, a manutenção da carteira de 

clientes e a busca de novos clientes são os maiores desafios a serem superados por sua 

administração.  

Assim, surgem as questões: Quais oportunidades advindas desse mercado podem ser 

aproveitadas pela empresa? Que mudanças a organização pode realizar para aumentar a sua 

                                                 
2 Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – SP. 
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participação no mercado? O que fazer para aumentar e qualificar o pool de clientes da Canoas 

Truck Service?  

O presente estudo objetiva a análise situacional dos ambientes interno e externo do 

setor em que está inserida a Canoas Truck Service, e através da constituição de um plano de 

marketing, estruturar ações de marketing com o intuito de agregar vantagem competitiva, com 

consequente  aumento de vendas e consolidação da marca Canoas Truck Service no mercado 

de reparação automotiva no Rio Grande do Sul. 

Por essa razão, a elaboração de um plano de marketing é fundamental para a 

continuidade do negócio e consolidação da Canoas Truck Service no mercado. O presente 

trabalho pretende ter uma orientação claramente prática, que facilite sua aplicação à realidade 

da empresa, fazendo ver a importância estratégica do marketing estratégico e propondo uma 

metodologia para a elaboração do Plano.  

O plano de marketing será uma ferramenta que orientará a administração da empresa a 

minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades advindas de um mercado plenamente 

aquecido e mutante, potencializando e destacando assim os diferenciais da Canoas Truck 

Service junto aos seus stakeholders. A finalidade deste é fornecer informações a respeito do 

tema desta pesquisa, como também servir de embasamento à interpretação do significado dos 

dados e fatos colhidos, tendo duas vertentes, a primeira será o levantamento da base teórica e 

a segunda de base prática obtida por pesquisa realizada. 

Tendo em vista o contexto do presente estudo, esse trabalho objetiva responder a 

seguinte questão: 

O que é preciso fazer para aumentar, de forma sustentável e organizada, a 

participação de mercado da Canoas Truck Service? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos do presente estudo. 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral do presente trabalho é elaborar um plano de marketing para a empresa 

Canoas Truck Service Ltda, visando um crescimento na participação de mercado. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar uma análise SWOT - forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. 

• Estabelecer objetivos e estratégias a serem atingidos. 

• Identificar ações de marketing e estratégica para implementação de um plano 

de negócios em curto, médio e longo prazo. 

• Definir um plano de ação a ser seguido. 
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3 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico utilizado como base para a 

elaboração do presente estudo. 

 

 

3.1 A NECESSIDADE DE UM PLANO ESTRATÉGICO DE MARKENTING 

 

 

Toda organização, sem importar seu tamanho ou o setor em que se desenvolve, precisa 

elaborar um Plano de Marketing. Este deve reunir uma série de requisitos para ser eficaz e 

exige que seus responsáveis tenham uma aproximação realista com a situação da empresa. 

O marketing estratégico é uma ferramenta de gestão pela qual se determinam os 

passos pelos quais a organização deve seguir, as metodologias e tempos para atingir os 

objetivos determinados. Assim tem-se que Marketing faz parte do planejamento estratégico de 

uma companhia e/ou empresa. O marketing estratégico é uma ferramenta que permite traçar o 

caminho para chegar a um lugar concreto. Dificilmente poderá ser elaborado se não souber 

onde se encontram e a onde querem ir (KOTLER, 2006). 

Os riscos que uma empresa tem frente à evolução tecnológica e mercadológica 

(fornecimento e mercados de venda) e abertura ao exterior, bem como o leque de tempo 

necessário para a tomada de decisões e a proposta dos objetivos, fazem necessário que toda 

organização estabeleça prioridades em suas decisões, que determine calendários de atuação, 

valorize os recursos disponíveis e estude as oportunidades e ameaças que se apresentam. 

Na atual conjuntura econômica, as empresas de pequeno porte têm de se destacarem 

pelo diferencial estratégico dos grandes conglomerados empresarias nos diversos segmentos 

da economia, e isto só é possível com investimento em pessoal qualificado e em ações 

estratégicas que possibilitem a expansão do negócio além das fronteiras da empresa, sendo, 

para isso, necessário o empenho de sócios, gerentes e colaboradores em geral (TAVARES, 

2000). 

Para Tavares (2000), as empresas de pequeno porte com finalidade lucrativa têm seu 

início vinculado a uma habilidade específica de seu fundador ou fundadores que decidiram 

iniciar seu próprio negócio. Assim, de maneira intuitiva, a organização, acaba personificando 

a missão de seus empreendedores. Tavares (2000, p. 155), recomenda: “Nas organizações sem 
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experiência em planejamento convém iniciá-lo a partir da definição de seu espaço de negócio, 

a visão e a missão”. 

 

 

3.2 CONCEITO DE MARKETING 

 

 

Marketing é uma palavra em inglês, derivada de market, que significa mercado. É 

utilizada para expressar a ação voltada para o mercado. Assim, entende-se que a empresa que 

pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações (DIAS, 2003). 

Em 1776, quando Adam Smith disse que o consumo é a única finalidade e o propósito 

da produção, na verdade ele estava descrevendo o que nos últimos anos passou a ser 

conhecido como conceito de marketing. O Conceito de marketing, ao contrário da função de 

marketing, subentende que todas as atividades de uma organização são impulsionadas por um 

desejo de satisfazer as necessidades de clientes (MCDONALD, 2008). 

O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais. Kotler (2006) determina que para defini-lo de uma maneira bem simples, pode-se 

afirmar que o marketing “supre necessidades lucrativamente”. Esse mesmo autor estabelece 

definições diferentes de marketing sob duas perspectivas: social e gerencial. 

Sob a perspectiva social, que mostra o papel do marketing na sociedade, Kotler (2006, 

p. 4) conceitua o Marketing como sendo “um processo social pelo qual indivíduos e grupos 

obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos 

e serviços de valor com outros”. 

Do ponto de vista gerencial, o marketing é definido como “a arte de vender produtos”. 

Entretanto, Peter Drucker (apud KOTLER, 2006, p. 4), define a questão da seguinte forma: 

 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o objetivo do 
marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é 
conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja adequado a 
ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente 
disposto a comprar. A única coisa necessária então seria tornar o produto ou serviço 
disponível. 

 

Churchill e Peter (2000) entendem que marketing é o processo de planejar e executar a 

concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços a 

fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. 
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Já a American Marketing Association (apud KOTLER, 2006, p. 4) oferece a seguinte 

definição: “o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 

envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a 

administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu 

público interessado”. 

Para Dias et al (2003) o marketing pode ser entendido como um processo social que 

visa a satisfação das necessidades e dos desejos de pessoas e organizações, através da criação, 

da troca livre e competitiva de produtos e serviços que geram valor para as partes envolvidas 

no processo. 

 

 

3.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

 

Os diversos elementos que compõem o macroambiente “conjunto dos fatores que 

inclui governos, condições econômicas, cultura, sociedade e outros fatores fundamentais que 

geralmente afetam as organizações” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 533), são imprevisíveis e 

estão sujeitos a mudanças constantes e rápidas. 

Em meio a esse ambiente caracterizado pela ausência de estabilidade, as organizações 

se vêem obrigadas a tomarem decisões de forma cada vez mais rápidas e precisas em relação 

a suas ações; em face desse paradigma, se torna necessário que as mesmas busquem, antes de 

por em prática quaisquer tipos de procedimentos orientados para o mercado, realizar 

indagações tais como (BATEMAN; SNELL, 1998; KOTLER, 1998): 

• Qual é o segmento alvo? 

• O que deve ser oferecido pelo produto ou serviço? 

• Que tipo de pessoal é necessário? 

• Como deve ser promovido o produto ou serviço? 

• Qual a melhor maneira de conquistar os clientes dos concorrentes? 

• Como deve ser cobrado o produto ou serviço? 

Tendo em vista essas indagações, bem como o empenho das organizações em estar 

respondendo-as, subsídios começam a surgir para a elaboração de um plano estratégico de 

negócios, que em conformidade com Kotler (1998), tem como uma das finalidades a 

identificação de uma oportunidade de mercado que conduza as organizações à consolidação 
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de seus empreendimentos no mercado, uma vez que o plano estratégico orientado para os 

negócios constitui-se em uma fonte inestimável de informações. 

A questão do planejamento estratégico não é nova, há muito já se tem falado a respeito 

dessa temática, em que houve influências desde as estratégias militares de guerra de Sun Tzu, 

na biologia com a Teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin, até aos aspectos 

políticos, econômicos e sociais, entre outros de nossa atualidade. O que há de novo é que 

agora as organizações tornaram o mesmo como sendo um procedimento vital, com o intuito 

de utilizá-lo como forma de buscar sobressair-se em relação aos seus concorrentes no 

ambiente de negócios (DIAS, 2003). 

Conforme dito anteriormente, as organizações estão sentindo a necessidade de 

estabelecer vantagens competitivas de longo prazo, em função dos novos paradigmas do 

cenário empresarial, conforme pode ser observado no quadro 1, onde estas possam se adaptar 

às mudanças que esse cenário exige. Na era onde o desenvolvimento organizacional enfrentou 

esta dinâmica, existe um enfoque orientado à diminuição de riscos em nível empresarial: o 

Planejamento Estratégico Orientado para os Negócios, e isto começa a partir de um 

planejamento de marketing. 

Cada vez menos considerado como um modismo oriundo de meados dos anos 60, o 

planejamento estratégico de negócios consistente se torna imprescindível às organizações, 

ganhando destaque e sendo um conceito importante para estas. Isto porque as organizações 

perceberam que no atual ambiente de negócios no qual estão inseridas, o profissionalismo 

atingiu níveis extremos em que não há mais espaços para amadorismos, em sendo assim, se as 

organizações, sejam elas públicas ou privadas, de pequeno, médio ou grande porte, não 

desenvolverem um plano estratégico consistente em alta sintonia com o mercado, dificilmente 

conseguirão se manter presentes no mesmo (KOTLER, 1998; DIAS, 2003). 

Em conformidade a tudo que foi dito anteriormente, pode-se afirmar que a estratégia 

empresarial está relacionada à ligação da organização ao seu ambiente. Diante dessa 

realidade, as organizações buscam definir e operacionalizar estratégias que maximizem os 

resultados da interação organização-ambiente-organização. A estratégia empresarial, portanto, 

deve estar orientada a buscar quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que 

devem ser seguidos para alcançar os objetivos almejados pelas organizações (OLIVEIRA, 

2009). 

Kotler (1998) conceitua planejamento estratégico como o processo gerencial de 

desenvolver e manter uma adequação viável entre os objetivos, experiências e recursos da 

organização e suas oportunidades em um mercado continuamente mutante. O propósito do 
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planejamento estratégico é moldar e remodelar os negócios e produtos da empresa com o 

objetivo de crescimento e lucro.  

Já para Bateman e Snell (1998), o planejamento estratégico é como um mapa claro a 

ser seguido pelas organizações em suas atividades futuras, ao mesmo tempo esse mapa pode 

levar em consideração circunstâncias únicas e mutantes. 

Entendido o conceito e a importância do planejamento estratégico para as 

organizações, uma outra questão pertinente, é que este não está restrito a um único 

departamento ou setor da organização, ou seja, o planejamento estratégico não é desenvolvido 

apenas pela alta cúpula de uma determinada organização, ao contrário, o planejamento 

estratégico de negócios pode ser desenvolvido nos três níveis hierárquicos da organização 

estratégico, tático e operacional (BATEMAN; SNELL, 1998). 

 

 
Figura 1 – Níveis de decisão e planejamento  

Fonte: Adaptado Bateman e Snell (1998, p.124-125); Oliveira (2009, p. 15-16). 
 

Uma vez que os objetivos e planos estratégicos sejam estabelecidos, tornam-se a base 

do planejamento empreendido pelos administradores táticos e operacionais. Os objetivos e os 

planos tornam-se mais específicos e envolvem períodos de tempo menores à medida que o 

planejamento estratégico de negócios caminha no nível estratégico, onde está concentrada a 

alta cúpula da organização para o nível mais operacional.  
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O planejamento tático traduz os objetivos e planos estratégicos mais amplos em 

objetivos e planos específicos que são relevantes para uma parte definida da organização, 

geralmente uma área funcional, como marketing ou recursos humanos. Os planos táticos 

focalizam as principais ações que uma unidade deve empreender para realizar sua parte do 

plano estratégico de negócios (BATEMAN; SNELL, 1998). 

O planejamento operacional, ainda conforme Bateman e Snell, (1998), identifica os 

procedimentos e processos específicos requeridos nos níveis inferiores da organização. Os 

encarregados do planejamento operacional geralmente desenvolvem planos para períodos de 

tempo bastante curtos e focalizam tarefas rotineiras como lotes de produção, roteiros de 

entrega e requisitos de recursos humanos. Vale salientar que apesar de o planejamento 

estratégico de negócios ocorrer nos três níveis hierárquicos de uma organização, eles devem 

ser consistentes e apoiarem-se uns nos outros, para que dessa forma a gestão da estratégia 

possa ser feita de forma holística (BATEMAN; SNELL, 1998).  

Quanto ao planejamento de marketing, Kotler (1998) afirma que o mesmo consiste na 

tomada de decisões pertinentes ao mercado-alvo, posicionamento de mercado, 

desenvolvimento de produto, fixação de preços, canais de distribuição, comunicação e 

promoção. 

Para McDonald (2008), o planejamento de marketing é definido como sendo a 

aplicação planejada de recursos de marketing para atingir os objetivos de marketing. Consiste 

em localizar um modelo sistemático de identificar várias opções, selecionar uma ou mais 

delas e então definir e custear o que deve ser feito para cumprir esses objetivos. 

O planejamento de marketing consiste na análise de fatores que influenciam o 

processo de entrega de valor de forma direta ao cliente da organização. Ele tem um papel 

fundamental em uma organização, pois indica as direções que devem ser tomadas pelas 

diversas áreas organizacionais, em apoio ao plano de marketing que será desenvolvido. Assim 

as atividades de marketing e o planejamento de marketing, não devem ocorrer isoladamente 

dentro da organização, pois fazem parte de um conjunto onde os elementos afins devem estar 

totalmente integrados. O planejamento de marketing é a aplicação do processo de 

planejamento a área de marketing. 
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3.3.1 Plano de Marketing 

 

 

Uma das ferramentas mais importantes no processo de gestão é o plano de marketing. 

Este tem a função de direcionar e orientar os esforços de marketing da empresa. Ele é a base 

do plano estratégico, pois determina, o que, onde, como e quando será produzido um serviço, 

um bem ou uma ideia para venda a indivíduos ou grupos (COBRA, 1995). 

Segundo este autor, o plano de marketing pode ser de mercado, produto, serviço ou 

um nicho. É este plano que orientará a organização, de como entrar em um mercado com o 

sucesso que se espera, como a organização deve manter sua posição no mercado e como 

poderá aproveitar as oportunidades que surgirão desse mercado. 

Um plano de marketing deve orientar o departamento de marketing a reconhecer onde 

seus esforços devem ser concentrados e como tirar melhor proveito das oportunidades 

existentes no mercado. Por meio da comparação dos resultados atingidos com os objetivos 

propostos, o plano de marketing proporciona um meio de medir o desempenho do 

departamento de marketing (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Para McDonald (2008, p. 286), um plano de marketing por escrito “é o resultado do 

processo de planejamento de marketing. É, efetivamente, uma proposição de negócios 

contendo cursos de ação propostos que, por sua vez, têm implicações de recursos”. Ainda 

segundo este autor, planos de marketing por escrito verbalizam e formalizam o modelo 

intuitivo do ambiente de mercado ao qual a organização está inserida. Um plano de marketing 

por escrito ajuda a fazer com que as coisas aconteçam de fato. 

Dias et al (2003) destaca que o plano de marketing é um documento estratégico 

corporativo por meio do qual diversos fatores são considerados e sintetizados, onde 

alternativas são avaliadas e decisões são tomadas. O seu público é principalmente interno, 

mas ele também pode ser lido por pessoas que não pertencem à organização. Dentro da 

empresa, o plano de marketing será utilizado para direcionar o trabalho das pessoas do 

departamento, para coordená-lo com o trabalho dos outros departamentos, para prestar contas 

à alta direção da empresa e para convencer esta a prover os recursos necessários para a 

execução do plano. 

Hisrich et al (2009) definem o plano de marketing como sendo uma declaração escrita 

dos objetivos, das estratégias e das atividades de marketing a serem seguidas no plano de 

negócio. 



22 

 

Assim pode-se afirmar, que o plano de marketing, é um documento formal que 

sintetiza informações, atividades e decisões a serem desenvolvidas no processo de 

planejamento estratégico de uma organização. 

 

 

3.3.1.1 Etapas de um plano de marketing 

 

 

Para a elaboração de um plano de marketing, é importante seguir um roteiro pré-

definido.  

Kotler (2000), determina que o plano de marketing deve apresentar as seguintes 

etapas: 

• Sumário executivo e índice de conteúdo. 

• Situação atual do marketing. 

• Análise de oportunidades e assuntos. 

• Objetivos. 

• Estratégia de marketing. 

• Programas de ação. 

• Demonstração de resultados projetados. 

• Controles. 

Para Cobra (1995) os passos para a elaboração de um plano de marketing são os 

seguintes: 

• Consideração a respeito da razão de ser da empresa. 

• Análise de cenários: externo e interno. 

• Avaliação de recursos disponíveis. 

• Consideração das estratégias competitivas gerais. 

• Definição dos objetivos de marketing. 

• Elaboração do plano atual de marketing. 

• Implantação, atualização e controle do plano atual de marketing. 

Hisrich (2009) apresenta o seguinte esboço para um plano de marketing: 

• Análise da situação. 

• Histórico da organização. 

• Pontos fortes e fracos da organização 
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• Oportunidades e ameaças do mercado. 

• Análise dos concorrentes. 

• Objetivos e metas do marketing. 

• Estratégia de marketing e programas de ação. 

• Orçamentos. 

• Controles. 

Diversos autores definem modelos diferentes de planos de marketing. Não há dois 

planos de marketing exatamente iguais, mesmo que eles sejam igualmente bons. Um plano de 

marketing que melhor serve às necessidades de uma empresa pode ser muito superficial para 

outra. Uma pequena empresa pode produzir um plano de marketing com duas páginas, 

enquanto uma empresa multinacional, por exemplo, com muitos produtos pode ter um do 

tamanho de um livro. Um único plano pode cobrir todo o portfólio de produtos de uma 

empresa, enquanto outro pode criar planos para cada linha de produtos ou marca 

separadamente.  

Considerando os exemplos de planos de marketing acima, optou por utilizar-se no 

presente estudo o esboço do autor Hisrich, visto que as etapas apresentadas estão mais 

próximas da realidade da empresa pesquisada. 

O comum a todos os bons planos de marketing é que eles identificam e analisam as 

condições de mercado básicas que afetam o setor em que a empresa atua, focalizam 

claramente seus esforços em prioridades que agregam valor a organização e fornecem 

detalhes suficientes para poderem ser implementados e avaliados. Por fim, o processo de 

redação do plano de marketing e a qualidade das informações que ele contém são mais 

importantes do que o formato utilizado (DIAS, 2003). 

 

 

3.4 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Segundo Dias et al (2003) análise é a seção do plano de marketing que torna úteis as 

informações disponíveis. Não basta apenas coletar e relatar as informações. Ela requer que se 

reflita sobre as informações e sobre o que elas significam. A análise não apenas apresenta 

fatos, mas explica por que eles são importantes.  
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Com o processo de análise, a equipe de marketing deve identificar os fatores-chave 

que a desafiam, aqueles que são mais importantes para o sucesso da empresa ou do produto. 

Ansoff (1993), determina que antes de formular as estratégias e o plano de marketing, 

os planejadores devem preparar as seguintes informações: 

• Análise dos fatores organizacionais internos, como valores da administração, 

qualidade de pessoal, posição competitiva e linha de produtos, pesquisa e 

desenvolvimento. 

• Perfil da organização, incluindo fatores tais como: história da empresa, forças 

concorrentes e condição financeira. 

• Análise dos fatores ambientais externos atuais, incluindo forças políticas, 

econômicas, sociais e tecnológicas. 

• Previsão de fatores ambientais futuros, o que envolve a previsão correta das 

mudanças que foram previstas nas variáveis ambientais externas atuais. 

Definidos os parâmetros iniciais do plano de marketing, a próxima parte compreende 

as análises ambientais da empresa, abrangendo a situação interna (ambiente organizacional) e 

externa (micro e macro ambientes de marketing), conduzidas de modo a avaliar as condições 

da organização para cumprir com seus propósitos estratégicos. O micro ambiente de 

marketing ou ambiente tarefa é representado pelos fornecedores, intermediários, concorrentes 

e o mercado da empresa, e o macro ambiente, é composto pelo conjunto dos ambientes 

demográfico, econômico, natural, tecnológico, político legal e sociocultural (KOTLER, 

2000). 

O produto destas análises é a identificação dos pontos fortes da empresa na análise 

interna, e das situações favoráveis na análise externa, como sendo aqueles que podem 

contribuir positivamente para o cumprimento de sua missão, manutenção dos seus valores, e, 

alcançar sua visão de futuro. Já os pontos fracos e situações desfavoráveis, serão aqueles cuja 

contribuição é percebida como sendo negativa para satisfazerem as mesmas condições 

(missão, valores e visão). 

O detalhamento do processo de análise da situação compreende o diagnóstico do que 

está acontecendo e prognóstico de situações futuras. Esta análise conforme enunciado acima 

deve ser feita com base em informações internas e externas à organização, as quais devem ser 

obtidas através de um Sistema de Informações de Marketing eficiente, devendo ser a mais 

completa possível. A análise interna envolve as variáveis críticas controláveis e avalia as 

capacitações mercadológicas e competitivas da organização, destacando-se: 
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• Produto ou serviço: descrição, finalidades, qualidade, apoio complementar, 

vantagens que oferece, inovação. 

• Políticas de Marketing vigentes: produto, preço, promoção (comunicação 

integrada de marketing), distribuição e logística. 

• Resultados alcançados: evolução das vendas, reputação da empresa, 

participação de mercado, satisfação e retenção de clientes. 

• Fatores referentes a custo, lucro e indicadores de desempenho: margem de 

contribuição, análise do ponto de equilíbrio, indicadores de relação entre 

recursos empregados e retorno.  

A definição dos pontos fortes ou fracos é resultante da análise destas variáveis 

internas, que mostram em situação absoluta ou relativa, como se encontra a organização 

quanto a cada um dos itens verificados e sua capacidade competitiva frente ao ambiente, no 

cumprimento de sua Missão e Valores, rumo à Visão definida em seu planejamento 

estratégico. 

A análise da situação pode também ser precedida ou complementada com 

instrumentos de análise de portfólio. A literatura apresenta alguns modelos de análise 

devidamente comentados em relação aos seus prós e contras. Um aspecto comum a estes 

modelos é o fato de combinarem variáveis externas (incontroláveis) do ambiente de 

marketing, para posicionarem produtos ou UEN’s (unidades estratégicas de negócio), 

possibilitando assim qualificá-las, identificar suas forças e fraquezas, propor ações específicas 

de marketing, agregando valor e podendo contribuir para o melhor entendimento da gestão e 

competitividade do negócio (KOTLER, 2000). 

 

 

3.5 ANÁLISE SWOT 

 

 

A análise SWOT é uma forma útil para ajudar as organizações a identificar fatores 

externos e internos, assim como salientar oportunidades em potencial. A análise SWOT é o 

processo de identificar sistematicamente as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 

A avaliação global das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, é denominada 

análise SWOT, (dos termos em inglês strenghs, weaknesses, opportunities, threats). Ela 

envolve o monitoramento dos ambientes externo e interno (KOTLER, 2006). 
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As forças são os recursos ou aptidões que fazem com que a empresa suplante os 

concorrentes (PORTER, 1990): 

• Vantagens na concorrência. 

• Capacidade de inovar. 

• Sistema de distribuição. 

• Habilidade de Marketing. 

• Reconhecimento da marca. 

As fraquezas também devem ser reconhecidas: 

• Instalações obsoletas; 

• Falta de profundidade na administração; 

• Baixa identidade da marca; 

• Imagem de marketing fraca; 

• Pouca capacidade de pesquisa e desenvolvimento. 

As oportunidades oferecem um potencial favorável no ambiente da empresa: 

• Expansão da linha de produtos; 

• Entrada em novos mercados; 

• Diversificar para ampliar; 

• Melhorar a relação comprador/fornecedor. 

As ameaças são as principais circunstâncias desfavoráveis ou impedimentos à posição 

atual ou futura da empresa: 

• Novos concorrentes; 

• Crescimento vagaroso do mercado; 

• Mudanças na preferência do consumidor; 

• Mudanças demográficas adversas. 
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Figura 2 – Matriz SWOT 
Fonte: <www.aglo.com.br> 

 

Para aproveitar bem a matriz SWOT, o profissional de marketing deverá avaliar cada 

célula da matriz, combinando assim forças com oportunidades, converter fraquezas em forças 

e ameaças em oportunidades. 

A análise SWOT acaba por fornecer informações fundamentais para a correta análise 

das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa e deve ser utilizada 

continuamente.  

Toda e qualquer empresa deve entender e analisar suas potencialidades e fraquezas, 

identificar oportunidades de mercado bem como as ameaças ao seu empreendimento, e 

baseado nisso, explorar pontos fracos, superar fraquezas, aproveitar oportunidades e defender-

se das ameaças (KOTLER, 2006). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização do presente estudo, onde se descreve as ações e elementos que foram utilizados nas 

diferentes etapas da pesquisa. 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Haja vista o objetivo deste estudo, que é a elaboração de um plano estratégico de 

marketing, optou-se pelo método de estudo de caso exploratório, como sendo o método mais 

adequado para a elaboração deste trabalho. 

A aplicação deste método é recomendada quando procura-se responder questões do 

tipo como e por que, e que poderão detalhar vários processos existentes na empresa analisada. 

O estudo de caso exploratório também pode ser utilizado quando se observa questões de 

natureza exploratória, onde confronta-se com relações que se configuram no tempo e no 

contexto em estudo e não podem ser respondidas apenas com dados quantitativos.  

Para Yin (2001), o estudo de caso exploratório consiste em uma forma de pesquisa que 

permite investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real.  

O método de pesquisa utilizado no presente estudo de caso foi o do tipo exploratório, 

através de pesquisa de natureza qualitativa. 

Segundo Yin (2001, p. 23) um estudo de caso é uma “inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira 

entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas”. O mesmo autor afirma ainda que o estudo de caso caracteriza-se pela 

capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos, 

entrevistas e observações, ressaltando ainda que o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

compreende um método que abrange tudo, com lógica de planejamento incorporando 

abordagens especificas à coleta de dados e a análise de dados. 

A pesquisa qualitativa é orientada para a análise de casos concretos em sua 

particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades apresentadas pelos 

entrevistados em seus contextos locais (FLICK, 2004). 
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Para Malhotra (2006, p.66), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ser não-

estruturada, de natureza exploratória e baseada em pequenas amostras, podendo utilizar 

técnicas qualitativas conhecidas como grupos de foco (entrevistas em grupo), associações de 

palavras (pedir aos entrevistados que indiquem suas primeiras respostas a palavras de 

estímulo) e entrevistas analíticas (entrevistas individuais que sondam em detalhe os 

pensamentos dos entrevistados). 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados para a elaboração deste estudo buscou obter subsídios para que os 

objetivos propostos fossem alcançados. Assim utilizou-se dados primários e secundários para 

busca de informações em prol do assunto objeto do presente estudo. 

Os dados primários, conforme Malhotra (2006) são gerados por um pesquisador para a 

finalidade especifica de solucionar o problema em pauta. Já os dados secundários são dados 

colhidos para uma finalidade diferente daquela do problema em pauta, e devem ser analisados 

previamente à coleta de dados primários. Estes incluem informações disponibilizadas por 

fontes empresariais e governamentais, empresas de pesquisa de marketing e bases de dados 

computadorizados, sendo uma fonte econômica e rápida de informações sobre o histórico do 

problema. 

Como instrumento de coleta de dados primários, foi utilizada a entrevista em 

profundidade junto aos tomadores de decisão da empresa Canoas Truck Service.  

Malhotra (2006, p.163) define entrevista em profundidade como sendo “uma 

entrevista não estruturada, direta e pessoal, em que um único respondente é testado por um 

entrevistador altamente treinado para descobrir motivações, crenças atitudes e sensações 

subjacentes sobre um tópico”. Conforme este autor, esta técnica de pesquisa é recomendada 

para situações nas quais se deseja esclarecer dúvidas, explorar assuntos pouco conhecidos, 

gerar questões para pesquisas futuras e revelar e elucidar informações armazenadas no 

inconsciente do entrevistado. 

Este método de coleta foi escolhido frente a outros disponíveis, visto que se busca, no 

presente estudo, a percepção de gestores e administradores da Canoas Truck Service quanto à 

implantação de um plano de marketing, bem como avaliar junto a estes o nível de 

conhecimento dos mesmos quanto as ameaças e oportunidades de mercado para a empresa. 
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4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

O plano de marketing para a empresa Canoas Truck Service foi elaborado a partir dos 

dados e informações obtidas através dos dados secundários e pelas entrevistas em 

profundidade (dados primários) que foram realizadas entre setembro e outubro de 2010. A 

análise final dos dados passou pela organização de todo o material e informação levantados 

tanto por meio dos documentos secundários como através das entrevistas realizadas, e foram 

tratados através de análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é uma metodologia de tratamento e análise de informações 

constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: 

escritos, orais, imagens, gestos, etc. Um conjunto de técnicas de análise das comunicações. 

Trata-se de se compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações. Tal 

método envolve a análise do conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca 

do significado das mensagens. As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, entre outros 

aspectos, são vistos como indicadores significativos e indispensáveis para a compreensão dos 

problemas em pauta (SEVERINO, 2007). 

Segundo Bardin (2006) uma análise de conteúdo é conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visa obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção ou recepção, a qual recorre a indicadores quantitativos ou não 

(BARDIN, 2006). 

A análise dos dados priorizou o entendimento qualitativo da realidade, através da 

análise dos dados oriundos das entrevistas e de outras fontes, com base na literatura 

pertinente.
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5 RESULTADOS 

 

 

O presente estudo buscou apresentar soluções aos problemas constatados na empresa 

Canoas Truck Service, através de observações, questionamentos e análise realizada pela 

técnica SWOT. Após estes procedimentos, foi possível sugerir soluções eficazes, simples e 

perfeitamente exeqüíveis dentro de uma realidade existente na empresa. 

O planejamento ora apresentado foi realizado para aplicação no ano calendário de 

2011. Os sócios-administradores da empresa bem como os gestores operacionais, estão 

focados na solução dos problemas detectados, estando envolvidos diretamente com o 

planejamento desenvolvido e pretendem dar continuidade ao processo com o controle do 

mesmo. O apoio necessário para a aplicação deste plano será fornecido pelo autor do estudo, 

não somente por possuir laços familiares com o sócio, mas também pela expectativa de ver o 

plano exteriorizado em ações reais no dia a dia da empresa. 

 

 

5.1 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Nesta seção são apresentadas as análises a partir dos roteiros de entrevistas em 

profundidade aplicados nos respondentes da empresa Canoas Truck Service, buscando 

fornecer fatores internos e externos que de alguma forma influenciam o desempenho da 

empresa.  

 

 

5.1.1 Análise do cliente 

 

 

O público alvo da Canoas Truck Service são empresas de pequeno e médio porte 

atuantes no ramo de transporte rodoviário de cargas, bem como empresas que possuam 

veículos pesados em sua atividade econômica e que necessitem de manutenção periódica em 

seus veículos. Órgãos da administração pública em nível federal, estadual e municipal, através 

de licitações, também é foco da Canoas Truck Service. 
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O segmento apresenta forte aquecimento, e a demanda por serviços de reparação 

automotiva, conforme já descrito nos capítulos anteriores, contribui para que a empresa 

busque soluções mercadológicas adequadas aos clientes existentes e potenciais clientes. 

A carteira de clientes apresenta uma certa instabilidade, onde muitos frotistas, por 

questões de custos, buscam outros fornecedores do ramo, com menor qualidade e que muitas 

vezes acabam voltando à Canoas Truck Service. 

A empresa conquista naturalmente seus clientes através de sua estrutura e serviços que 

presta, porém a relação humana é essencial neste setor que se sente carente de pessoas 

capazes de entender o que o cliente quer e realizar o seu desejo no serviço prestado. A 

empresa que atender esta lacuna entre prestador e cliente terá um cliente fidelizado. 

 

 

5.1.2 Análise da concorrência 

 

 

A concorrência no mercado onde atua a Canoas Truck Service é muito ampla, ou seja, 

existem muitas empresas atuando na reparação automotiva pesada, entretanto na região em 

que atua, município de Canoas e região metropolitana de Porto Alegre, existem 03(três) 

grandes oficinas e que representam forte concorrência, Dasa (concessionária Randon), 

Mecânica Trucão e Mecânica Canoas. Destas, nenhuma apresenta a estrutura operacional da 

Canoas Truck Service, ou seja, a Dasa atua exclusivamente na manutenção de semi-reboques 

(carretas) com preços de concessionária, assim como a Mecânica Canoas, que muito embora 

não seja uma concessionária, aplica preços acima do mercado como forma de refinar seus 

clientes. Já a Mecânica Trucão atua no mesmo segmento da Canoas Truck Service e possui 

uma boa estrutura operacional, porém localizada em Novo Hamburgo, o que para muitos 

frotistas da região é um problema em vista a distância de Porto Alegre e demais cidades da 

região. 

 

 

5.1.3 Análise de mercado 

 

 

O mercado da reparação automotiva deve apresentar até o final do ano de 2010, um 

aumento de 10% no aftermarket conforme já citado, e isso representa um potencial aumento 
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na demanda de serviços mecânicos automotivos. No caso da Canoas Truck Service, a mesma 

não realiza nenhum tipo de análise de mercado, entretanto reconhece que o segmento está em 

plena ascensão com o Brasil vivendo um momento de estabilidade econômica, com linhas de 

crédito ampliadas no setor e a indústria automobilística mantendo patamares elevados de 

produção. Reconhece pelas entrevistas realizadas, a necessidade de uma melhor preparação 

para atender o crescimento da demanda.  

O mercado nacional de veículos pesados (caminhões e ônibus) cresce numa proporção 

bem menor que a dos veículos leves, o que determina uma renovação da frota deste segmento 

mais lenta e gradativa, sinalizando um maior índice de manutenção da frota (SINDIPEÇAS, 

2010). Por outro lado, a estabilidade econômica e os altos níveis de consumo e produção 

demandam um número maior de veículos de carga e que a indústria nacional não consegue 

atender. Assim resta aos transportadores reparar os veículos usados para atendimento da 

demanda. 

 

 

5.1.4 Análise SWOT 

 

 

A seguir é realizada uma análise SWOT, com base nas informações colhidas através 

das entrevistas em profundidade junto aos respondentes da Canoas Truck Service, bem como 

com base nas informações de dados secundários colhidos junto a empresa. 

 

 

5.1.4.1 Análise externa 

 

 

Como análise externa entende-se a avaliação da relação existente entre a empresa e 

seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças. O ambiente empresarial não é um 

conjunto estável, uniforme e disciplinado, mas um conjunto bastante dinâmico em que atuam, 

constantemente, grandes quantidades de forças de diferentes dimensões e naturezas 

constantemente mutáveis, em diferentes direções, pelo fato de cada uma dessas forças 

interferir, influenciar e interagir com as demais forças do ambiente (OLIVEIRA, 2009). 

 Nesse contexto a empresa deve procurar aproveitar as oportunidades bem como 

minimizar riscos às ameaças ou ao menos adaptar-se a elas. 
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5.1.4.1.1 Oportunidades 

 

 

As oportunidades são possibilidades de crescimento e de realização de negócios no 

meio onde a empresa está inserida, e que pode refletir positivamente no resultado da empresa. 

Nesse sentido, as oportunidades que impactam a Canoas Truck Service são: 

• Estabilidade Econômica 

Atuar em outros segmentos do mercado automotivo é outra grande oportunidade para 

a Canoas Truck Service. O mercado de licitações públicas é muito amplo no que refere-se a 

manutenção veicular pesada, e diversos órgãos da administração pública buscam empresas 

que possibilitem o atendimento em um único local das necessidades específicas de seus 

equipamentos. O governo federal, pelos levantamentos de dados primários realizados na 

empresa em estudo, vem honrando rigorosamente em dia seus fornecedores e prestadores de 

serviços e a ampliação deste nicho onde já atua com um pequeno percentual de seu 

faturamento é uma grande oportunidade. 

• Aumento da frota circulante 

Apesar da frota de veículos leves apresentar um aumento de 9% de 2008 para 2009, a 

frota de caminhões não seguiu o mesmo índice, apresentando um percentual de apenas 4% 

(SINDIPEÇAS, 2010). 

Isto significa uma grande oportunidade, pois com a economia aquecida e o consumo 

em alta, e considerando-se o Brasil um país com uma total tendência ao transporte rodoviário, 

e com a indústria repondo apenas 4% ao ano, a reparação terá um aumento significativo no 

segmento. As empresas de transportes terão de reparar suas frotas em vez de renová-las isso 

porque a indústria não atenderá a demanda existente. Assim as empresas de reparação que 

estiverem preparadas terão uma ótima oportunidade para incremento em seus negócios. 

 

 

5.1.4.1.2 Ameaças 

 

 

As ameaças são ocorrências no ambiente externo onde está inserida a empresa, e que 

podem impactar negativamente se não existirem ações de contenção pela empresa 

(OLIVEIRA, 2009). Neste sentido, as ameaças que afetam a Canoas Truck Service são: 

• Entrada de novos concorrentes 
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O segmento da reparação automotiva, sempre teve uma característica de 

informalidade, as ditas oficinas mecânicas. Este fato impacta diretamente como uma ameaça, 

pois muitos profissionais entendem que possuem capacidade para abrir seu próprio negócio, e 

acabam por abrir oficinas em fundo de quintal, sem nenhuma estrutura, mas que por não 

possuírem essa mesma estrutura acabam por praticar preços muito abaixo do mercado e que 

levam muitos clientes a buscá-los. 

• Inadimplência no segmento 

As empresas de transportes de cargas e os transportadores autônomos seguem o rumo 

do mercado, e o preço do frete vem caindo substancialmente nos últimos anos. Já é uma 

realidade que muitas empresas de grande porte faliram nos últimos anos, e muitas que aí estão 

sofrem com consecutivos resultados negativos. A Canoas Truck Service já apresenta sinais de 

inadimplência, com algumas empresas pagando sistematicamente seus compromissos em 

cartório e outras que de fato não pagam. 

• Sazonalidade 

Percebeu-se nos últimos anos uma diminuição na demanda de reparação automotiva 

no ultimo trimestre do ano, o que vem refletindo em simultâneos resultados negativos nestes 

períodos. Apesar de estar estruturada, a Canoas Truck Service pode ser afetada caso não reaja 

a queda de demanda no ultimo trimestre do ano. 

 

 

5.1.4.2 Análise interna 

 

 

A análise interna de uma organização tem o objetivo de evidenciar as deficiências e 

qualidades da empresa, ou as suas forças e fraquezas. Os seus pontos fortes e fracos deverão 

ser determinados diante da sua atual posição produto versus mercado (OLIVEIRA, 2009). 

Como resultado da análise interna, tomou-se conhecimento das forças e fraquezas que a 

Canoas Truck Service possui: 
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5.1.4.2.1 Forças 

 

 

Forças são fatores internos que apresentam vantagem competitiva da empresa frente 

aos concorrentes e ao exercício de uma atividade. Nesse sentido as forças que a Canoas Truck 

Service possui são: 

• Oficina multimarcas 

A Canoas Truck Service atua em todas as marcas de caminhões, não tendo 

exclusividade com nenhuma montadora. Assim a empresa detém uma força de vendas sem 

igual, pois tem liberdade de atuação em todos os modelos de caminhões. 

• Variedade de serviços 

Diferentemente das demais oficinas da região, a Canoas Truck Service opera em todos 

os processos da reparação automotiva de veículos pesados. Em geral as oficinas concorrentes 

atuam somente na parte mecânica ou na parte de funilaria, ou ainda atuam somente na 

manutenção de semi-reboques. A Canoas Truck Service com sua estrutura possibilita o 

atendimento a clientes que necessitem desde uma simples geometria até uma reforma geral de 

um caminhão, possuindo profissionais para todas as etapas da reparação. 

• Possibilidade de expansão 

A Canoas Truck Service detém um leque de clientes que permitira a expansão da 

produção de 30(trinta) caminhões/dia para 70 caminhões/dia. Essa possibilidade está na fusão 

de outra empresa lotada no mesmo condomínio empresarial da Canoas Truck Service que já 

sinalizou a intenção de venda do ponto comercial e carteira de clientes. 

 

 

5.1.4.2.2 Fraquezas 

 

 

Fraquezas são fatores negativos que uma empresa possui e que podem prejudicar o 

andamento dos negócios caso não forem eliminados. Os pontos fracos observados na Canoas 

Truck Service são: 

• Turnover 
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O alto índice de rotatividade no segmento e a dificuldade de reposição de profissionais 

é uma das maiores fraquezas observadas na empresa. Este processo além de prejudicar a 

produção, encarece a folha de pagamento com indenizações e procedimentos legais. 

• Aluguel 

O ponto onde está sediada é alugado e a constante ameaça do proprietário em vender o 

imóvel vem representando uma grande fraqueza para a Canoas Truck Service. Os sócios 

buscam uma negociação e mesmo a aquisição de um imóvel, mas a dificuldade de 

financiamento atrelado a urgência da necessidade de uma solução de renovação de aluguel ou 

compra vem refletindo numa fraqueza de grande repercussão. 

• Escassez de mão de obra qualificada 

A escassez de mão de obra qualificada na empresa é uma fraqueza apresentada. O 

mercado clama por profissionais qualificados que atuem nas diversas etapas da reparação 

automotiva pesada. O profissional quando encontrado é muito caro e os que são formados 

pela empresa não perduram na instituição, saindo por escolha própria. 

• Retorno de serviços 

O retorno de serviços finalizados também insurgiu nas entrevistas aplicadas. O 

controle de qualidade vem apresentando diversas falhas no processo produtivo, deixando 

passar produtos finais com falhas e etapas inacabadas e que reflete diretamente na insatisfação 

do cliente, custos de retrabalho e prejuízo da imagem da empresa. 

 

 

5.1.4.3 Matriz SWOT 

 

 

FORÇAS OPORTUNIDADES 
Oficina multimarcas Estabilidade econômica 

Variedade de serviços Vendas ao governo 

Possibilidade de expansão Aumento da frota circulante 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 
Turnover Entrada de novos concorrentes 

Aluguel Inadimplência no segmento 

Mão de obra qualificada Sazonalidade 

Quadro 1 – Matriz SWOT Canoas Truck Service 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2 PROPOSTAS 

 

 

Após a realização do estudo sobre a atual situação da empresa Canoas Truck Service e 

o ambiente onde a mesma está inserida, foi possível apresentar algumas propostas de ação, 

com vistas ao crescimento da empresa e o conseqüente aumento da participação no mercado 

de reparação automotiva. Todas as propostas aqui apresentadas visam o reconhecimento da 

empresa em seu mercado e buscam aplicar ações de marketing para o conseqüente aumento 

de resultados e continuidade do negócio. 

 

 

5.2.1 Objetivos de marketing 

 

 

A análise SWOT identificou, através da análise interna e externa, as oportunidades e 

ameaças do mercado onde a empresa atua, assim como apresentou as forças e fraquezas da 

empresa. Forneceu, de maneira substancial, as informações necessárias para a formulação dos 

objetivos de marketing condizentes com a realidade da Canoas Truck Service, onde pode-se 

alcançar o objetivo principal deste plano de marketing, que é obter, de forma sustentável e 

organizada, um aumento na participação do mercado da reparação automotiva pela Canoas 

Truck Service. 

Diante dos resultados obtidos através da análise SWOT, definiu-se para este plano os 

seguintes objetivos de marketing para o exercício de 2011: 

• Divulgar a marca Canoas Truck Service no mercado da reparação automotiva. 

• Aumentar o faturamento da Canoas Truck Service em 30% no ano de 2011 

com o processo de fusão com outra empresa de reparação automotiva que está 

lotada no mesmo condomínio. 

• Qualificar o quadro funcional com cursos técnicos específicos. 

• Localizar e adquirir área de terra para a construção de uma sede própria. 
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5.2.2 Plano de ação 

 

 

Para que se atinja os objetivos propostos na seção anterior, é necessário formular 

estratégias. Já com as estratégias e objetivos definidos, foi possível elaborar o plano de ação, 

contemplando as ações necessárias para atingir os objetivos de marketing através da execução 

das estratégias estabelecidas. 

Serão apresentadas a seguir as estratégias e as ações que devem ser seguidas pela 

Canoas Truck Service e seus gestores visando o alcance dos objetivos propostos, definindo-se 

os responsáveis, prazos e custos estimados de cada atividade. 

Para melhor entendimento, aplicabilidade e controle do plano de ações, dividiu-se o 

mesmo de acordo com os objetivos propostos. 

A seguir será apresentado o plano de ação para o objetivo nº 1 – Divulgar a marca 

Canoas Truck Service no mercado da reparação automotiva. Este objetivo iniciar-se-á em 

Janeiro de 2011, e terá a duração de 180 dias, conforme quadro abaixo: 

 

OBJETIVO 1- Divulgar a marca Canoas Truck Service 

Ações Responsável Prazo Custo 
estimado 

Criar site na Web, com histórico da empresa 
serviços disponíveis, relação de principais clientes e 
fotos da empresa 

Marcelo 30 dias R$1.000,00 

Divulgação da marca em luminosos externos (out-
door) em pontos estratégicos na região de atuação 
da empresa 

Marcelo 60 dias R$3.000,00 

Fazer anúncios publicitários em revistas e sites 
relacionados à reparação automotiva pesada 

Marcelo 90 dias R$2.000,00 

Fazer anúncio em mídia falada (rádio)  Marcelo 30 dias R$1.000,00 
Participar de eventos voltados a reparação 
automotiva no âmbito do Rio Grande do Sul. 

Marcelo/ 
Moacir 

180 dias R$5.000,00 

Quadro 2 - Plano de Ação – Objetivo 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A seguir será apresentado o plano de ação para o objetivo nº 2 – Aumentar o 

faturamento em 30% no ano de 2011 com o processo de fusão com outra empresa de 

reparação lotada no mesmo condomínio da Canoas Truck Service, entre outras ações. Este 

objetivo iniciará em Fevereiro de 2011 com prazo estimado de 90 dias para implementação, 

conforme quadro abaixo: 



40 

 

OBJETIVO 2 - Aumentar o faturamento 

Ações Responsável Prazo Custo 
estimado 

Instituição e implementação de uma área Comercial, 
com a contratação de um vendedor especifico focado 
em vendas. 

Ciro 60 dias R$4.000,00 

Criação de um cargo dedicado especificamente ao 
controle de qualidade do produto final, antes da 
entrega ao cliente, bem como serviço de pós-venda. 

Ciro 30 dias R$2.000,00 

Utilizar a Internet como força e divulgação de 
vendas de serviços. Ciro 30 dias R$1.000,00 

Fusão com outra empresa de reparação lotada no 
mesmo condomínio, onde será reestruturada a 
carteira de clientes existente, buscando melhorar a 
base e negociações comerciais com os clientes de 
maior potencial. 

Moacir/ 
Marcelo 

60 dias R$3.000,00 

Criação de um departamento de licitações, para 
aumento das vendas ao governo em todos os níveis, 
em percentual de 100% sobre a carteira já existente. 

Ciro 90 dias R$2.000,00 

Quadro 3 - Plano de Ação – Objetivo 2 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No quadro abaixo, é apresentado o plano de ação para o objetivo nº 3 – Qualificar o 

quadro funcional com cursos técnicos específicos. Este objetivo terá seu inicio em março de 

2011, e prazo de execução previsto de 180 dias: 

 

OBJETIVO 3 - Qualificar quadro funcional 

Ações Responsável Prazo Custo 
estimado 

Criar parcerias com escolas técnicas para a 
busca de novos profissionais com cursos 
técnicos. 

Ciro 60 dias R$1.000,00 

Manter um cronograma de cursos internos e 
externos permanente, com especializações 
especificas, visando atender a demanda 
produtiva.  

Neusa 180 dias R$5.000,00 

Estruturar o processo de admissão com 
entrevista técnica, psicológica e psicotécnica. Neusa 30 dias R$3.000,00 

Retenção de talentos: promover a retenção de 
profissionais qualificados através de ações e 
promoções verticais e premiações anuais. 

Neusa 60 dias R$2.000,00 

Promover a instituição de um plano de cargos e 
salários. 

Ciro/ 
Marcelo/ 
Moacir 

90 dias R$3.000,00 

Quadro 4 - Plano de Ação – Objetivo 3 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A seguir é apresentado o plano de ação para o objetivo nº 4 – Localizar e adquirir área 

de terra para a construção de uma sede própria. Este objetivo deverá ser realizado num prazo 

máximo de 360 dias a contar de Janeiro de 2011. 

 

OBJETIVO 4 - Aquisição de sede própria  

Ações Responsável Prazo Custo 
estimado 

Identificar área de terra em bairros industriais na 
cidade de Canoas para possível aquisição e 
construção de uma sede própria. 

Marcelo 60 dias R$500,00 

Montar projeto industrial para a busca de linhas 
de financiamento imobiliário em instituições 
financeiras (BNDES) para aquisição e 
construção de sede própria. 

Marcelo 90 dias R$5.000,00 

Aquisição e construção de sede própria após 
aprovação de projeto industrial, financiamento, e 
cronograma econômico financeiro. 

Marcelo/ 
Moacir 

360 dias R$1.500.000,00 
R$14.000,00/mês 

Quadro 5 - Plano de Ação – Objetivo 4 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.2.3 Implantação, controle e reavaliação 

 

 

As ações devem ser implementadas conforme os prazos estipulados e conforme as 

possibilidades da empresa no que tange aos custos estimados. Os responsáveis indicados em 

cada etapa, são os que mais se identificam como cada processo, haja vista que, atualmente, já 

atuam em suas áreas especificas dentro da empresa, e que decisões mais complexas são 

tomadas em um colegiado formado pelos gestores Moacir e Marcelo com apoio do 

profissional Ciro.  

Deverão ser realizados controles e reavaliações periódicas dos planos de ação, em 

reuniões com todos os envolvidos. Em cada reunião, deverá ser passado o status de cada ação 

proposta. A evolução do plano dependerá destas reuniões, as quais deverão ser relatadas em 

documentos formais.  

O controle a reavaliação do plano de marketing são de extrema relevância para o 

perfeito andamento do plano, assim como para possíveis alterações durante a execução das 

ações propostas, visando atingir os seus objetivos propostos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um plano de marketing para a 

empresa Canoas Truck Service, tendo como base os conhecimentos de marketing adquiridos 

no decorrer do curso de graduação e que foram fundamentais para a realização das análises 

apuradas. 

A análise cautelosa dos cenários interno e externo em que está inserida a empresa 

analisada, demonstra a falta de um real conhecimento do ambiente competitivo por parte da 

organização e seus gestores. Por esse motivo, o plano de marketing desenvolvido 

proporcionou à empresa um trabalho de cunho científico na área de administração de 

marketing, embasado em conceitos de diversos autores apresentados no capitulo 2 do presente 

trabalho. 

As ações atualmente realizadas pela empresa demonstram a necessidade de uma 

ampliação nos conhecimentos referentes ao mercado em potencial e concorrência, objetivando 

a sustentação da atividade econômica e crescimento da empresa no mercado, bem como o 

fortalecimento da marca Canoas Truck Service. 

O plano de marketing apresentado baseia-se em dados reais obtidos através das 

entrevistas em profundidade e dados primários alcançados pela própria empresa, assim como 

informações de mercado e concorrência pesquisadas, e que contribuíram para o 

desenvolvimento do estudo e definição de metas estratégicas a serem perseguidas pela Canoas 

Truck Service no ano de 2011, como a divulgação da marca Canoas Truck Service, aumento 

do faturamento, qualificação do quadro funcional e aquisição de uma sede própria. 

Espera-se que este plano sirva de esteio para que a empresa tome as decisões mais 

acertadas em momentos de incertezas advindos tanto do ambiente externo quanto do ambiente 

interno, e que possa, além de crescer, aprofundar a análise do ambiente competitivo em geral, 

que influencia diretamente no sucesso do negócio.  

Sabe-se que esse trabalho não termina aqui, ficando a cargo dos gestores da Canoas 

Truck Service, a continuidade do mesmo no dia-a-dia da empresa, em contínua renovação de 

ações e realização de novos planos para os anos seguintes, devendo ser periodicamente 

revisado e adaptado aos momentos de incertezas que certamente surgirão no caminho da 

organização.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE APLICADO 

NOS RESPONDENTES DA EMPRESA CANOAS TRUCK SERVICE 

 

• Qual a visão que você possui da indústria da reparação automotiva, segmento alvo da 

Canoas Truck Service? 

• A empresa realiza algum tipo de análise de mercado voltado ao segmento para apoio 

nas decisões estratégicas? 

• Qual é o público alvo da Canoas Truck Service? Que tipo de público procura a Canoas 

Truck Service? 

• Quais as ações estratégicas da Canoas Truck Service voltados ao mix de marketing: 

Produto, preço, promoção e praça? 

• Existe um departamento de marketing devidamente instituído na empresa? Em caso 

afirmativo: de que forma atua (ações, metas, etc)? Em caso negativo, por que não o 

instituíram? 

• Como está estruturada a operação da Canoas Truck Service? Existem departamentos 

especializados, tanto a nível operacional como administrativo 

• Na sua opinião, qual a imagem da empresa frente ao mercado 

• Ao seu ver, a marca da empresa está bem disseminada junto ao mercado? A empresa 

tem reconhecimento de clientes, fornecedores e colaboradores 

• Como você imagina a Canoas Truck Service daqui há cinco anos? Explique. 

• A comunicação com o público é realizada de que forma? Existe alguma ferramenta de 

comunicação interna/externa e algum programa de fidelização de clientes e 

fornecedores? 

• Como os clientes chegam até a Canoas Truck Service? Cite as formas (indicação, 

Internet, folders, anúncios, mídia visual, etc) 

• Existe sazonalidade no fluxo de vendas da empresa? Em caso afirmativo, cite os 

motivos que você identifica como causadores dessa sazonalidade e quais os períodos 

de maior e menor fluxo? 

• Quais você identifica que sejam as maiores oportunidades para a Canoas Truck 

Service? 

• Quais você identifica que sejam as maiores ameaças para a Canoas Truck Service? 

• Quais você identifica que sejam as maiores forças da Canoas Truck Service? 

• Quais você identifica que sejam as maiores fraquezas da Canoas Truck Service? 
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• Como você identifica a Canoas Truck Service em relação à concorrência? E no cenário 

da reparação automotiva da região? 

• Que estratégias são adotadas com vistas a concorrência? 

• No seu ponto de vista, quais são os diferenciais da empresa frente aos concorrentes? 

• Quais os aspectos na relação comercial cliente x Canoas Truck Service, você entende 

como diferenciais para o reforço da lealdade dos clientes? 

• O que você, como colaborador/gestor da Canoas Truck Service, entende como quesito 

básico do negócio e que a empresa ainda não possui? 

• Do seu ponto de vista, o que o cliente leva em consideração para uma decisão de 

compra? Justifique a resposta? 

• As rotinas de trabalho e responsabilidades estão definidas e formalizadas? 

• Como está estruturada hierarquicamente a empresa? Existe um organograma instituído 

com toda a estrutura da empresa e que seja do conhecimento de todos? As decisões em 

geral são tomadas por quem? O que você entende como processo decisório de uma 

empresa? 

• Se você pudesse mudar algo na Canoas Truck Service (em qualquer âmbito), o que 

seria? Justifique. 


