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Resumo:
Com a atual exigência do mercado consumidor no mundo globalizado torna-se cada vez mais
necessária a organização e a busca por inovações por parte dos empresários para adaptar-se ao meio da
concorrência, nas organizações de bens e serviços. O referido estudo teve como objetivo aplicar as
ferramentas estratégicas administrativas como: Análise de SWOT, Matriz BCG, os 4P’s do Marketing
e os 4V’s da produção, em uma empresa prestadora de serviços automotivos na cidade de SoledadePB. O estudo de caso com abordagem descritiva e exploratória através do qual promoveu-se
entrevista semi-estruturada e observação direta para coleta de dados. Pode-se analisar que a empresa,
embora com a ocorrência de alguns erros administrativos, se consegue manter no mercado
competitivo, mas, o proprietário percebe a necessidade de melhorar no planejamento e na
especialização dos serviços para superar a deficiência no controle de logística
Palavras chave: Estratégias organizacionais, Mercado competitivo, Serviço automotivo.

Application of Administrative Strategic Tools in Automotive Services
Industry
Abstract
With the current demand of the consumer market in the globalized world becomes increasingly
necessary to organize and search for innovation by entrepreneurs to adapt to the environment of
competition, in organizations of goods and services. The study aimed to apply the administrative
strategic tools such as SWOT analysis, BCG Matrix, the 4P's of Marketing and 4V's production, in a
company providing automotive services in the city of Soledade-PB. The case study with descriptive
and exploratory approach through which promoted semi-structured interviews and direct observation
for data collection. It can analyze the company, although the occurrence of some administrative errors,

can keep itself in the competitive market, but the owner realizes the need to improve the planning and
specialization of services to overcome the deficiency in the logistics control.
Key-words: organizational strategies, competitive market, Automotive Services Industry.

1 Introdução
No mundo globalizado em que vivemos, as rápidas mudanças tecnológicas exigem dos
empresários um alto nível de adaptação em meio à ambientes caóticos e turbulentos. Às
diferencias constituídas no planejamento e nas respectivas aplicações, a partir do
conhecimento e possuindo maior número de informações sobre a empresa e seus
concorrentes, com ferramentas estratégicas de administração poderá facilitar um
aprimoramento significativo, a tomada de decisão o que permitirá à organização a posicionarse estrategicamente no mercado em que atua, tornando-a mais competitiva. Nessa
concorrência acirrada, pequenos detalhes podem determinar quem irá sobreviver e promover
o sucesso, por isso à importância da utilização da inteligência empresarial.
Para esse estudo o objetivo foi evidenciar as ferramentas estratégicas que são aplicadas pela
empresa Kamillos Auto Service, utilizando: Análise SWOT (Força, Fraqueza, Oportunidade e
Ameaça), Matriz BCG, os 4 P’s (Produto, promoção, preço e praça) do Marketing e os 4 V’s
(Volume, Variedade, Variação e Visibilidade) da produção. Para tanto o estudo de caso é
exploratório, descritivo e aplicado, visto que houve um levantamento bibliográfico,
implantando a teoria sobre a estratégia e algumas ferramentas. Realizou-se visita técnica a
empresa, visando observar, in loco, as técnicas e procedimentos até então utilizados;
identificação e qualificação das características da empresa, frente ao contexto onde a mesma
está inserida.
2 Ferramentas de administração estratégica da produção
2.1 Matriz SWOT
A SWOT Analysis foi criada por dois professores da Harvard Business School: Kenneth
Andrews e Roland Christensen e aplicada por inúmeros acadêmicos no estudo de empresas. A
análise possibilita identificar as oportunidades que a organização pode utilizar para melhorar
seu desempenho e as ameaças que podem afetá-la (ambiente externo), além de suas forças e
fraquezas (ambiente interno). Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados
com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será
por certo, competitiva no longo prazo (RODRIGUES et. al., 2005).
Na análise interna serão definidos os pontos fortes da organização que podem ser manejados
para buscar oportunidades ou para neutralizar ameaças futuras e os pontos fracos que
fragilizam a unidade, que podem vir a ser objeto de ações estratégicas de estruturação e
fortalecimento institucional. A análise é focada na unidade, “no sentido de examinar seus
processos, capacidade e infra-estruturas” (CASTRO et. al., 2005, p. 53).
Já a análise ambiental externa é realizada a partir da identificação de sistemas ou grupos que
influenciam a organização de forma direta ou indireta, ou que são influenciados pela mesma.
Nessa etapa “as mudanças e eventos futuros são analisados, na busca de oportunidades e/ou
ameaças à organização” (CASTRO et. al., 2005, p. 57).
As oportunidades e ameaças são variáveis externas e não controláveis, e os pontos fortes e
fracos são variáveis internas e controláveis. As oportunidades podem criar condições

favoráveis para a organização, desde que a mesma tenha condições e/ou interesse de usufruílas; já as ameaças podem criar condições desfavoráveis para a empresa. Os pontos fortes
propiciam uma condição favorável para a organização, em relação ao seu ambiente, enquanto
que os pontos fracos provocam uma situação desfavorável (OLIVEIRA, 1987).
Os ambientes, interno e externo são dinâmicos, estando sujeitos a várias transformações. Em
razão disso, as variáveis (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) apresentadas em uma
determinada matriz SWOT dizem respeito apenas a momentos particulares no tempo. Assim,
para que o procedimento possa ser acompanhado e corrigido, é necessário que sempre haja a
repetição do diagnóstico (WEIHRICH, 1982 apud LEITÃO e DEODATO, 2008).
Para Kotler (2000) cada negócio precisa avaliar periodicamente suas forças e fraquezas
internas. Analisam-se as competências de marketing, financeiras, de fabricação e
organizacionais e classifica cada fator como uma grande força, uma força, uma característica
neutra, uma fraqueza ou uma grande fraqueza.

Figura 1: Análise de SWOT
Fonte: Adaptada de Assef (2016)

2.2 Matriz BCG: Boston Group Consulting
A Boston Consulting Group foi criada em 1963, empresa líder em consultoria de
administração, que desenvolveu e popularizou um “modelo” de matriz estratégica, que, em
tese, permite classificar produtos e serviços ou linha de produtos e serviços de uma
determinada empresa com base em dois fatores: a sua participação no mercado, em relação à
concorrência e as perspectivas de crescimento deste mercado. Assim, conforme Kotler (2000)
a Matriz BCG, como é conhecida popularmente, e visa melhor distribuição de seus recursos.
Segundo Certo e Peter (1993), sua principal ideia consiste que a empresa deve ter um quadro
equilibrado de negócios, de modo que alguns mercados gerem mais rentabilidade do que
usam e possam suportar negócios dos que precisam de caixa para poder se desenvolver e
outrora tornarem-se lucrativos. A matriz BCG possui quatro células, que representam tipos
particulares de negócios ou produtos, são eles: estrelas, pontos de interrogação, vacas leiteiras
e abacaxis, como se pode observar na figura 2 abaixo.

Figura 02: Matriz BCG
Fonte: Graduação (2016)

De acordo com a Matriz BCG, se as empresas possuem alto crescimento e pequena
participação de mercado, são chamadas de “pontos de interrogação”, uma vez que requerem
investimentos substanciais para melhorar sua posição e virar uma “estrela” ou desinvestir e
virar uma “vaca leiteira”, ou seja, representam uma dúvida do que deve ser feito.
Já empresas com alto crescimento e grande participação de mercado, são chamadas de
“estrelas”, pois apesar de necessitarem de altos investimentos para continuar crescendo, sua
alta participação permite que gera receitas satisfatórias.
Por sua vez, empresas em mercados de baixo crescimento e grande participação de mercado
são chamadas de “vacas leiteiras”, pois geram grandes receitas (altos fluxos de caixa), acima
da sua necessidade de investimento, propiciando investimentos em outras áreas. Finalmente,
empresas de baixo crescimento e pequena participação de mercado são denominadas
“abacaxis”, pois são incentivadas a realizar desinvestimento, por que geram pouquíssimo
lucro (BATEMAN & SNELL, 1998).
2.3 Os 4 V’s da Produção
Embora as operações sejam similares entre si na forma de transformar recursos de
input em output de bens e serviços, apresentam diferenças em quatro aspectos
importantes:
Volume de output;
Variedade de output;
Variação da demanda do output;
Grau de visibilidade (contato com o consumidor) envolvido na produção do output.
(SLACK,CHAMBERS E JOHNSTON, 2008, p.48)

Em um sistema produtivo, os 4 V’s (volume, variedade,variação e visibilidade), possuem alta
influencia na estruturação e na elaboração de um sistema de produção. O volume diz respeito
às quantidades produzidas, e quando aplicado a um baixo grau, refletem a uma baixa
repetibilidade, o seu custo unitário é alto e há uma menor sistematização. Entretanto, quando
apresentar um alto volume, haverá alta repetibilidade, custo unitário baixo e uma
sistematização maior. A variedade se relaciona aos tipos de produtos, e quanto maior for à
variedade que um sistema apresenta, maior será a sua flexibilidade e assim atenderá as
necessidades dos consumidores. A variação da demanda indica a sazonalidade dos produtos.

O grau de visibilidade é mais aplicado a serviços, pois está relacionado ao contato com o
consumidor e que quanto maior, melhor será a satisfação do mesmo, porém o custo unitário
será mais alto.
2.4 Os 4 P’s do marketing
Elias (2000) afirma que o composto mercadológico (Mix de marketing) foi formulado
primeiramente por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing (1960) e trata do conjunto
de pontos de interesse para os quais as organizações devem estar atentas se desejam perseguir
seus objetivos de marketing. Este modelo se baseia na ideia que a empresa produz um bem ou
serviço (produto), o consumidor deve ser comunicado que este bem ou serviço existe
(promoção), devendo este ser distribuído aos mais variados tipos e locais de venda (praça), e
por fim a empresa deve cobrar um montante pelo fornecimento do produto (preço).
2.4.1 Produto/Serviço
Referente aos serviços, Las Casas (2007, s/p) afirma que “constituem em uma transação
realizada por uma empresa ou por um individuo, cujo objetivo não está associado à
transferência de um bem”. Para Kotler (1998, s/p) “serviço é qualquer ato ou desempenho que
uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na
propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico”.
Corroborando, Jardim (2005, s/p), assegura que “os serviços têm o que se chama de
Dominância do Intangível. Daí não possuírem propriedades físicas e não poderem ser
examinados nem avaliados pelos clientes antes da compra”.
2.4.2 Preço
Para Kotler e Keller (2006, s/p) o preço é o único elemento do mix de marketing que gera
receita, os demais produzem custos. Também é um dos elementos mais flexíveis, pois ele
pode ser alterado com rapidez. Las Casas (2006, s/p) afirma que a concorrência é, sem duvida,
uma das grandes influenciadoras da determinação do preço. Porém o autor indica os
fornecedores e até mesmo os consumidores como variáveis importantes a serem analisadas
para desenvolver as estratégias de preços das empresas.
2.4.3 Promoção
Segundo Kotler (1998, s/p), promoção é o conjunto de ações que estarão incidindo sobre certo
produto e/ou serviço, de forma a estimular a sua comercialização ou divulgação. Las Casas
(2006) define como outra variável controlável do composto de marketing que recebe o
significado de comunicação. Las Casas (2006, s/p) define propaganda como “qualquer forma
paga de apresentação não pessoal de idéias, produtos ou serviços”.
2.4.4 Praça
Praça é também definida como um canal de distribuição, e diz respeito ao caminho que o
produto percorre dentro de um sistema de produção até seu consumo. Kotler e Armstrong
(2007, s/p) definem como “um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no
processo de oferecimento de um produto ou serviço para uso ou consumo de um consumidor
final ou usuário empresarial”.

3. Metodologia
A pesquisa do referido estudo foi realizada no mês de maio de 2016. Foram realizadas
consultas bibliográficas, com o intuito de aquisição dos conceitos de estratégia e aplicação das
ferramentas estratégicas administrativas como: Análise de SWOT, Matriz BCG, os 4P’s do
Marketing e os 4V’s da produção, na empresa em questão. Realizou-se uma visita técnica
aplicando entrevista semi-estruturada com o proprietário da empresa para a coleta de dados, e
após foi efetuada a análise para uma decorrente determinação da empresa no mercado
competitivo, o atendimento e gerenciamento, os pontos fortes e fracos da organização. A
metodologia classifica-se como exploratória, pois foram estabelecidos critérios, métodos e
técnicas para a elaboração da pesquisa. Também é descritiva, porque sua finalidade é expor
como é estruturada e como funcionam as estratégias do sistema, tendo em vista que há pouco
conhecimento sobre a utilização de ferramentas estratégicas na região. Pode ainda ser
considerada como aplicada, por seu caráter prático e pela ânsia de resolver problemas
encontrados, ajudando a empresa no que diz respeito à estratégica organizacional.
4. Resultados e discussões
4.1 A Empresa - objeto de análise
A empresa Kamillos Auto Service – prestadora de serviço automotivo situa-se na cidade de
Soledade, Paraíba. Fundada por volta de 2001 pelo brasileiro Itamar Sousa Pereira que saiu da
zona rural e passou a residir na zona urbana onde compreendeu a necessidade da criação de
uma empresa no ramo de serviços automotivo, pois os moradores dessa região eram
desprovidos de serviços básicos como: injeção eletrônica e alinhamento. A princípio era
apenas um pequeno comércio que foi ganhando espaço no mercado por ser uma das empresas
pioneiras nesse serviço e assim consolidou a empresa. Alguns anos depois, Itamar Sousa
Pereira percebeu que as necessidades dos consumidores não eram as mesmas, fazendo assim,
inovações em seus serviços e treinando seus funcionários para atrair os clientes. A empresa
conta hoje com nove funcionários e atualmente atende a cidade de Soledade e municípios
vizinhos.
4.2 Análises estratégicas
Elaborada a análise de SWOT (Figura 03), a partir de observações feitas na empresa sob o
ponto de vista de seu ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e
ameaças), assim foram observados vários quesitos que se referem à empresa.

Interna
(organização)

Origem do fator

Na conquista do objetivo
Ajuda

Atrapalha

Serviço agregado;
localização estratégica;
atendimento; funcionários.

Proprietário sem
especialização;
deficiência no controle de
logística.

Externa
(ambiente)

Atendimento de reboque
24h.

Mercado;
concorrência.

Figura 03: Análise de SWOT da Empresa Kamillos Auto Service
Fonte: autoria própria

Força: A Kamillos Auto Service conta com um sistema agregado de reboque com 4 (quatro)
caminhões com a finalidade de concerto a automóveis com até 59,3 Km de abrangência
atingindo um maior público; seu atendimento é bastante prezado e cuidadoso, a situação do
cliente é analisada e lhe é ferido a melhor experiência, desde um contato eficaz cliente versus
atendente até serviço grátis de táxi para a família do proprietário do automóvel - ocorre,
muitas vezes, quando em viagens longas o carro apresenta problemas e o motorista está com
mais pessoas ao meio da estrada. Os 9 funcionários apresentam treinamento de mecânica e
atendimento ao cliente, todos assistidos pelo SEBRAE (Serviço De Apoio As Micro E
Pequenas Empresas), além de uma relação de confiança e respeito à clientela.
Fraqueza: notou-se a deficiência colocada pelo próprio proprietário em relação à
especialização na aérea de administração de empresas. Seu conhecimento baseia-se em
experiências de vida como empreendedor de setores, tais como comerciante de materiais
automotivos e distribuidora de água mineral. A empresa também possui deficiência no
controle de logística do sistema de reboque, pois não há como definir uma rota fixa de viagens
e tempo das mesmas.
 Oportunidade: como oportunidade a empresa apresenta o serviço de reboque 24 horas,
entretanto o atendimento de mecânica apenas funcionará no dia seguinte.
 Ameaça: devido à crise enfrentada atualmente pelo país, há uma diminuição no
agendamento de correção de automóveis; a concorrência é existente, embora pequena não a
atinge.
Conforme as pesquisas de campo realizadas, a empresa Kamillos Auto Service classifica-se de
acordo com a matriz BCG os componentes mostrados na Figura 04.
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Figura 04: Matriz BCG da Empresa Kamillos Auto Service
Fonte: autoria própria

 Vaca leiteira: As trocas de pneus se encaixam na célula de vaca leiteira, pois é o serviço
mais requisitado, gerando muito lucro sem a necessidade de grandes investimentos de tempo
ou dinheiro em marketing ou vendas, já que se trata de um serviço necessário.
 Estrela: Segundo a matriz BCG, a injeção eletrônica se encaixa no serviço de estrela da
empresa. Devido ao seu alto valor de venda, traz lucro significativo para a empresa, pois
outrora exigiu investimentos consideráveis para alcançar um bom desempenho de venda,
porém, sua baixa demanda o deixa, em certos períodos, numa posição de capital imobilizado.
 Ponto de interrogação: o serviço que se encaixa nesse quadrante é o de alinhamento de
carro, pois não gera muita receita, mesmo com o alto investimento inicial.
Abacaxi: conforme a matriz BCG, a instalação de ar condicionado em carros, pois envolve
um alto investimento de tempo e dinheiro e tem baixa performance de venda.
Fazendo a análise das estratégias de acordo com os 4 P’s (Tabela 1) do marketing a empresa
apresenta tais pontos:
Produto/Serviço





Alta variedade de serviços;
O proprietário esta sempre em busca
de novos treinamentos para seus
funcionários, a fim de promover
uma maior qualidade nos serviços
finais;
A empresa disponibiliza garantia de
três meses pelo serviço prestado;

Preço




Promoção




Alto investimento em marketing;
Altas relações públicas;
Falta de promoções;

Possui tabela de preços préestabelecidos;
Possui margem de desconto, de até
5% para o preço final;
Alta variedade de prazo de
pagamento;

Praça


A empresa tem localidade
estratégica ligando o litoral ao
sertão, atingindo desde clientes do
próprio município a clientes de
cidades vizinhas;

Tabela 1: Resultado dos 4 Ps do marketing
Fonte: autoria própria

E quanto a aplicação dos 4 Vs da produção, constatou-se os seguintes fatos mostrados na
tabela 2 a seguir:
Volume

Variedade





Moderado

Alta variedade de serviços

Variação da demanda


Alta

Visibilidade


Alta

Tabela 2: Resultados do 4 Vs da produção
Fonte: autoria própria


 Volume: A empresa presta em média 20 atendimentos diários dos mais diversos serviços,
porém nos meses de novembro e dezembro, a busca pelo serviço aumenta para até 50
atendimentos diários.
 Variedade: abrange as partes elétricas e mecânicas, tais como alinhamento, balanceamento,
suspensão, motor freios, injeção eletrônica e escapamento possuindo maquinário, funcionários
especializados para tais finalidades;
 Variação da demanda: é alta, pois como a execução do serviço não é padronizada, a
variação de clientes é considerável, pelo fato de cada atendimento possuir sua particularidade.
 Visibilidade: O serviço apresenta alto grau de visibilidade, pois, o cliente tem maior contato
com o serviço prestado tornando mais prática a avaliação final do consumidor, podendo assim
dar ou não o feedback à empresa.
4.3 Melhorias propostas
Tendo em vista as analises estratégicas feitas a partir das ferramentas administrativas de
analise SWOT, matriz BCG, avaliação dos 4P’s de marketing e dos 4V’s da produção
sugeriu-se então as seguintes propostas de melhorias a empresa frente a concorrência:
 Deficiência no controle de logística: terceirização do serviço de reboque. Durante a
entrevista com o proprietário, notou-se a preocupação do mesmo com a dispensa de serviços
pelo fato de não possuir carros de reboque suficientes para atender a demanda. Assim,
sugeriu-se a terceirização de uma empresa que possuísse um número adequado de carros,
podendo assim atender toda a procura;
Proprietário sem especialização: Uma das queixas do proprietário é referente à sua falta de
especialização no ramo administrativo, tendo assim, em diversas ocasiões a necessidade de
contratar especialistas no assunto, a fim de sanar problemas internos. Sugeriu-se a busca de
uma especialização;
Concorrência: A cidade possui opções de prestadora de serviços automotivos, gerando
assim um ambiente de disputa entre as empresas. Sugeriu-se a parceria entre as mesmas, para
diminuir tal instabilidade;
Oportunidade: Percebe-se como oportunidade de negócios o funcionamento do serviço de
mecânica 24 horas, visto que o serviço de concerto automotivo é corretivo, na maioria dos
casos, e poderia assim atingir o público noturno;
Alto investimento e baixo lucro: A instalação e concerto de ar condicionado resultaram para
o proprietário um alto investimento e pouco lucro, já que não é um serviço muito requisitado
pelos clientes, além de exigir muito tempo para execução. Sugeriu-se então a retirada do
serviço, e a venda dos maquinários para a empresa que é especializada somente na instalação
de ar condicionado.
Promoção: Realização de promoções em determinados serviços durante os meses que
antecedem meses de alto volume. Gerando promoções, o proprietário chama a atenção para
serviços que antes só seriam procurados nos meses de novembro e dezembro, pois são meses
em que a população mais procura o serviço automotivo pelo fato de serem meses de férias, e

que muitos passam a realizar viagens. Assim, conseguiria atingir um maior atendimento em
épocas de pouco volume.
5. Considerações Finais
Após a aplicação das ferramentas de estratégias administrativas necessárias para os sistemas
de serviço frente da concorrência, foram constatados aspectos positivos tanto no atendimento
quanto na satisfação do cliente, no serviço prestado de maneira geral, entretanto constataramse falhas na organização, tais como: investimento mal planejado, falta de especialização do
proprietário e deficiência no controle de logística. Foram propostas então melhorias com a
finalidade de otimizar o serviço de manutenção automotivo, reduzindo as perdas lucrativas e
de clientes (atuais e futuros).
Através do estudo obteve-se uma visão geral sobre a importância da aplicação das ferramentas
para o bom aproveitamento das vertentes da empresa.
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