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RESUMO 

 

 

BESERRA, J.M.C. Estratégias competitivas utilizadas pelas concessionárias de veículos 

novos em São Luís/MA. 2010. 101 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade – FEAAC, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2010. 

 

 

O objetivo do estudo é analisar as estratégias competitivas utilizadas pelas concessionárias de 

veículos novos em São Luís. Esta pesquisa justifica-se pela relevância do setor 

automobilístico. Trata-se de um setor em expansão, com o crescimento no volume das vendas 

de veículos novos, aumentando a concorrência, além da competitividade que se torna mais 

acentuada. Assim, as estratégias utilizadas pelas concessionárias passam a ser um dos fatores 

determinantes de sua sobrevivência e diferenciação nesse tipo de mercado. A relação entre as 

montadoras e as concessionárias é outro ponto importante que influencia nas estratégias das 

concessionárias. Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, 

baseada em dados secundários e dados primários colhidos através da pesquisa de campo, com 

a utilização de questionário aplicado nas concessionárias autorizadas de veículos novos em 

São Luís/MA. O resultado evidenciou que as montadoras possuem fortes influências na 

definição das estratégias das concessionárias e que estas estão buscando alternativas de novas 

formas de aumentar a rentabilidade, tornando-se centros de serviços automotivos com a oferta 

de serviços diferenciados. 

 

Palavras-chave: Concessionárias, Estratégias, Competitividade 

 



ABSTRACT 

 

 

BESERRA, J.M.C. Competitive strategies used by dealers of new vehicles in São Luís, MA. 

2010. 101 f. Dissertation (Master) - Faculty of Economics, Business Administration, Actuarial 

and Accounting - FEAAC, Federal University of Ceará, Fortaleza, 2010. 

 

 

The objective is to analyze the competitive strategies used by new car dealerships in São Luiz. 

This research is justified by the importance of the automotive sector. This is an expanding 

sector, with growth in volume sales of new vehicles, increasing competition, and 

competitiveness which becomes more pronounced. Thus, the strategies used by the utilities 

become a major factor in their survival and differentiation in this type of market. The 

relationship between carmakers and dealers is another important point that influences the 

strategies of the utilities. This study is about a descriptive, quantitative, based on secondary 

data and primary data collected through field research, using a questionnaire applied in the 

authorized dealers of new vehicles in São Luiz / MA.  The result showed that the automakers 

have strong influences in defining strategies of the utilities and they are seeking alternative 

ways to increase profitability, becoming centers of automotive services with the provision of 

differentiated services. 

 

Key Words:  Dealers; Strategy; Competitiveness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

A indústria automobilística tem uma grande importância na economia mundial. 

De acordo com dados da OICA (The Internacional Organisation of Motor Vehicles 

Manufactures) (2009), são produzidos, atualmente, cerca de 71 milhões de veículos, 

empregando mais de 9 milhões de pessoas diretamente. Segundo estatísticas desse órgão, para 

cada emprego direto gerado pela indústria automobilística, são gerados cinco empregos 

indiretos em setores de autopeças, vendas e serviços em todo o mundo, o que resulta em mais 

de 50 milhões de empregos no setor. 

Analisando dados do órgão acima, ano de 2008, o Brasil é hoje o sexto maior 

produtor de veículos do mundo, com uma produção anual de 3.220.475 de veículos 

automotores (considera-se veículos de passeio e comercias leves), o que corresponde a 4,57% 

da produção mundial e gera em torno de 290.000 empregos diretos (OICA, 2009). 

De acordo com pesquisa da ANFAVEA (2008) são 24 montadoras diferentes, 

com 49 diferentes plantas distribuídas por 8 estados e 27 municípios, apoiada por mais de 

quinhentas empresas de autopeças. Os veículos são comercializados em mais de 2,6 mil 

concessionárias espalhadas pelo Brasil constituindo-se um setor que responde direta ou 

indiretamente pelo emprego de 1,3 milhão de pessoas. O setor recolheu R$ 26 bilhões aos 

cofres públicos, em 2007, com a cobrança de IPI, ICMS, PIS e Cofins. 

A indústria buscou inovações tecnológicas interessantes e atualizações dos 

modelos com design moderno e atraente. Com isso, observa-se o crescimento do mercado 

doméstico aliado ao aumento da renda e das condições e facilidades de pagamentos, com 

juros menores. (ANFAVEA, 2008).  

Com o aumento de renda, as montadoras começaram a olhar com mais atenção os 

mercados da região Norte e Nordeste, que, segundo dados do DENATRAN (2008), entre 

2000 e 2006, nessas regiões, a venda de carros novos cresceu, em média, 121%, enquanto a 

média no resto do Brasil foi de 58% no mesmo período. 

Em relação à cidade de São Luís, observa-se um aumento expressivo no número 

de veículos em sua frota. Segundo dados do DETRAN/MA (2008), nos últimos 20 anos, a 

quantidade de veículos rodando na capital aumentou 558,93%. Em 1988, eram 31.422 

automóveis emplacados na cidade. Em 2008, esse número saltou para 207.051. 
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O crescimento exponencial do número de veículos rodando em São Luís é um 

fenômeno exclusivo dos últimos quatro anos. Dados do DETRAN/MA mostram que entre o 

ano de 1991 e 2004, foram emplacados, em média, 5.908 veículos. Já entre 2004 e 2008, essa 

média anual praticamente dobrou, passando a ser de 11.403 veículos. Em 2008, São Luís 

superou todos os seus recordes históricos de emplacamentos de veículos. Emplacou-se 

aproximadamente 23 mil novos. 

Com todas essas referidas mudanças e crescimento que vem ocorrendo no 

mercado de veículos novos, as montadoras passaram a colocar as concessionárias como o 

centro de suas preocupações, pois a intensificação da concorrência e o surgimento de novas 

marcas concorre para que o comportamento do consumidor mude em relação à sua lealdade à 

marca, além do surgimento de lojas especializadas em serviços automotivos que antes só eram 

encontrados nas concessionárias autorizadas. Assim as concessionárias de veículos 

consolidaram-se como prestadoras de serviços aos seus clientes, transformando-se em centros 

de serviços automotivos.  

Tal preocupação se dá pelo fato da tecnologia estar disponível a todos, inclusive 

aos seus concorrentes, e também porque os produtos estão cada vez mais parecidos, com a 

qualidade em níveis similares e com o acréscimo cada vez de serviços agregados.  

Esses fatores implicam numa acirrada concorrência entre as concessionárias, em 

especial de veículos novos, além dos diversos tipos de estratégias utilizadas por estas em 

busca de uma diferenciação para chamar a atenção do cliente, o que despertou o interesse do 

pesquisador em estudar esse mercado no contexto de suas estratégias competitivas. 

Em razão desse movimento no mercado de concessionárias de veículos novos e da 

acirrada concorrência, o ponto chave direcionado nesta pesquisa é quais as estratégias 

competitivas adotadas pelo mercado de Concessionárias Autorizadas de Veículos Novos 

em São Luís/MA? 

 

1.2 Hipóteses 

 

a) A relação das montadoras com as concessionárias influencia na definição das estratégias 

competitivas das concessionárias. 

b) As concessionárias autorizadas de veículos novos em São Luís se utilizam da estratégia de 

diferenciação dos serviços ao cliente. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as estratégias competitivas utilizadas pelas concessionárias autorizadas de veículos 

novos em São Luís/MA. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar a estrutura das concessionárias autorizadas de veículos novos do mercado de 

São Luís/MA. 

b) Analisar a relação das montadoras com as concessionárias autorizadas de veículos novos 

em São Luís/MA. 

c) Identificar as vantagens competitivas nas concessionárias autorizadas de veículos novos 

em São Luís/MA 

d) Verificar os serviços oferecidos pelas concessionárias autorizadas de veículos novos em 

São Luís/MA. 

 

1.4  Aspectos Metodológicos  

 

 O estudo é de natureza descritiva devido a sua finalidade, que consiste na 

pesquisa das estratégias competitivas utilizadas pelas concessionárias de veículos novos na 

cidade de São Luís/MA. 

Quanto aos meios, a pesquisa é baseada em dados secundários obtidos através de 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos de congressos, revistas científicas, dissertações e 

teses e em dados primários que foram obtidos através de questionários aplicados aos 

gerentes/diretores das concessionárias de veículos pesquisadas. 

A pesquisa de campo foi realizada junto às concessionárias de veículos novos em 

São Luís, no período de 2 a 6 de março, compreendendo seis marcas, que correspondem a 

35,3% da população de concessionárias autorizadas de veículos novos no mercado de São 

Luís. Essas concessionárias estão associadas às diferentes marcas de veículos da indústria de 

automóveis, General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, Toyota e Honda, compreendendo oito 

concessionárias. Juntas, essas concessionárias possuiam 89,93% do mercado de automóveis 

novos em São Luís, no ano de 2008 (DETRAN/MA, 2008). 
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Estas e outras questões referentes à metodologia serão tratadas de modo mais 

detalhado na seção quatro. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho  

 

O trabalho encontra-se dividido em seis seções. A primeira refere-se à introdução 

do trabalho, começando com a justificativa da escolha do tema e a sua importância, o 

problema, pressupostos, os objetivos geral e específicos a serem alcançados, juntamente com 

alguns aspectos metodológicos a serem utilizados. 

A segunda seção trabalha a descrição do mercado de automóveis, iniciando com 

uma contextualização histórica, detalhando o mercado de automóveis no Brasil, as 

concessionárias de veículos com as suas características e estruturas e o mercado de 

automóveis em São Luís/MA. 

Na seção seguinte, a terceira, consiste na revisão bibliográfica sobre estratégia, 

tipologias da estratégia e as estratégias competitivas, enfatizando os principais conceitos.  

Na quarta seção, a metodologia, são explanados detalhadamente todos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa, contendo a classificação, a definição da amostra, 

os procedimentos de coleta de dados, bem como as técnicas utilizadas na análise dos 

resultados. 

Na penúltima seção, a quinta, traz análise dos resultados, com base na pesquisa de 

campo realizada nas concessionárias. 

E, na sexta e última seção, apresenta-se as considerações finais, com as suas 

limitações e sugestões de recomendações para novos estudos, bem como todas as referências 

utilizadas para a execução deste trabalho. 
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2 MERCADO DE AUTOMÓVEIS 

 

2.1 Contextualização Histórica 

 

A indústria automobilística possui importante valor estratégico no que se refere ao 

desenvolvimento industrial, pois é considerada um dos setores industriais mais dinâmicos, 

composta por um conjunto de empresas internacionalizadas onde existem grandes barreiras à 

entrada de novos concorrentes, tanto econômicas quanto tecnológicas. De acordo com 

Quintella, Rocha e Alves (2005), o automóvel, ícone do crescimento econômico global, foi o 

vetor de inovação devido a sua grande força difusora de novos processos e tecnologias de 

produto.  

O setor automobilístico sempre se caracterizou por empresas de grande porte, 

disseminando inovações na produção e nos produtos, que influenciaram muitos outros setores 

da economia e a organização dos espaços, começando pela Ford nos EUA com o Fordismo no 

início do século XX até a Toyota com o Toyotismo – just-in-time na década de 1970. 

Atualmente, com o amplo capital empregado em inovações e adaptações informacionais, 

tornou-se um dos setores da economia mais característico do meio técnico-científico-

informacional global (SENHORAS, 2005). 

Surgida na Europa, a indústria automobilística se desenvolveu através da 

produção artesanal, entre 1880 e 1914. Nesse período, os veículos eram produzidos com o uso 

de ferramentas pouco especializadas, levando-se em consideração os conhecimentos dos 

artesãos e pela união de esforços entre os fabricantes de automóveis e os de peças e 

componentes. Grande parte das peças e do projeto era oriunda das pequenas oficinas. Desse 

modo acarretava um baixíssimo volume de produção e uma grande dificuldade para que os 

automóveis saíssem conforme o projeto. Tinha-se volume muito baixo, de um mil ou menos 

automóveis por ano, (50 ou menos) conforme o projeto e, mesmo entre estes 50, não havia 

pelo menos dois que fossem idênticos, pois as técnicas artesanais produziam, por sua própria 

natureza, variações. (WOMACK; JONES; ROSS, 2004). 

Uma grande transformação nesse modelo de produção ocorreu após a primeira 

Guerra Mundial, com o desenvolvimento, por Henry Ford, do sistema de produção em massa 

ou fordismo, baseando-se nos princípios de Taylor, onde a gerência deveria analisar como o 

trabalho era executado, eliminando movimentos considerados inúteis e determinando a 

melhor forma de execução para cada tarefa. O fordismo gerava inflexibilidade devido à 

verticalização e a produção em massa, decretando, assim, uma falência criativa, entretanto 
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possibilitava uma redução dos custos, tornando o automóvel acessível a uma grande parte dos 

consumidores (WOMACK; JONES; ROSS, 2004). 

Segundo Boyer (1989), a limitação tecnológica do processo, bem como a pouca 

variedade de produtos disponibilizada aos consumidores, além do trabalho repetitivo que 

ocasionava descontentamento dos trabalhadores e do não reajuste salarial, fez surgir um novo 

modo de gerenciamento do trabalho, um novo modelo produtivo, o sistema Toyota de 

produção. 

De acordo com Ohno (1997) o objetivo mais importante do sistema Toyota foi o 

de aumentar a eficiência da produção pela eliminação consistente e completa de desperdícios. 

Sua implementação começou logo após a segunda Guerra Mundial, mas só atraiu mesmo a 

atenção da indústria japonesa com a crise do petróleo de 1973, quando as empresas japonesas 

viram-se subitamente confrontadas com o crescimento zero e forçadas a lidar com 

decréscimos de produção.  

Ohno (1997, p.ix) diz que, 

O sistema Toyota de produção evoluiu na necessidade. Certas restrições no mercado 

exigiram a produção de pequenas quantidades de muitas variedades sob condições 

de baixa demanda, um destino que a indústria japonesa enfrentou no período pós-

guerra. Estas restrições serviram como critério para testar se os fabricantes de carros 
japoneses poderiam se estabelecer e sobreviver competindo com os sistemas de 

produção e de vendas em massa já estabelecidos na Europa e nos Estados Unidos. 

 

Dentre as principais transformações no processo de produção proposto pelo 

sistema Toyota, a mais radical, foi o Just in Time – JIT. O JIT possibilita, diretamente no setor 

de montagem, a entrega dos componentes necessários aos consumidores e somente na 

quantidade necessária e na ocasião imediatamente anterior à montagem do veículo, 

diminuindo o custo gerado pelos estoques, podendo chegar ao estoque zero, das empresas que 

estabelecerem esse fluxo integralmente. 

Com isso, os resultados começaram a aparecer conforme relato a seguir: 

Em 1990, a Toyota oferecia aos consumidores de todo mundo tantos produtos 

quanto a General Motors, ainda que tivesse metade do tamanho desta. A mudança da 

produção e das especificações dos modelos custa, nas firmas de produção em massa, 

uma fortuna. Em contraposição, um proeminente produtor enxuto, como a Toyota, 

necessita de metade do tempo e trabalho de um produtor em massa como a GMC, 

para projetar um novo modelo. (WOMACK; JONES; ROOS, 2004, p.53). 

 

 

O quadro 1 mostra um paralelo entre o sistema de produção em massa e o enxuto, 

citado por Lambert (1998) 
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Produção em Massa Produção Enxuta

* Lotes em grandes quantidades são eficientes 

(quanto mais melhor)

* Uma unidade é a quantidade ideal do lote 

(quanto menos, melhor)

* Produção mais rápida é mais eficiente

* Produção mais rápida que o necessário é um 

desperdício (produção mais balanceada é mais 

eficiente)

* Programação e linhas de produção são trocas 

compensatórias necessárias para maximizar 

máquinas e pessoal

* Trocas compensatórias são ruins; trocam um 

desperdício por outro e não oferecem solução 

apropriada aos problemas

* Estoque proporciona segurança
* Estoque de segurança em excesso é um 

desperdício

* Estoque facilita a produção * Estoque não é desejado

Quadro 1 - Comparação entre Produção em Massa e Enxuta

Fonte: Adaptado Lambert (1998)  

Para Carvalho (2005), uma das características mais marcantes do processo de 

globalização na indústria automobilística é o processo de integração organizacional com o 

sistema produtivo que tem sido levado à risca pelas montadoras nesta etapa dos seus 

respectivos movimentos de internacionalização. As montadoras mundiais vêm focando, de 

forma crescente, seus negócios em atividades que proporcionam maior valor agregado ao 

longo de sua cadeia produtiva. Com isso, percebe-se que a indústria automobilística está 

constantemente revendo e reformulando suas estratégias, variando de acordo com as regiões 

em que atuam, com novas tecnologias mais flexíveis e adaptáveis às mutações do mercado 

competitivo. 

 

2.2 Mercado de Automóveis no Brasil 

 

O primeiro carro a rodar no Brasil foi um Peugeot, comprado em Paris, em 1893, 

e trazido por um engenheiro brasileiro, Henrique Dumont, pai de Alberto Santos Dumont. 

Desse momento até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Brasil só importou carros 

montados (SILVA; DEL CORSO; CAVALARI, 2008). A primeira unidade montadora de 

veículo no Brasil foi instalada em 1919, pela Ford, para a montagem do Ford T e, em 1925, a 

General Motors, em São Paulo. Vale ressaltar que as empresas apenas montavam carros e 

caminhões com a maioria de seus componentes importados.  

Em 1930, a General Motors inaugurou a sua primeira fábrica, na região do ABC, 

região pioneira na indústria automobilística no Brasil, em São Caetano do Sul, São Paulo. Em 

seguida, a Mercedes-Benz, em 1953, instalou sua fábrica em São Bernardo do Campo. Algum 

tempo depois, a Ford, em 1975, implantou em Taubaté, Vale do Paraíba, sua fábrica e, em 
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1979, quatro anos depois, a Volkswagen também se instala em Taubaté, fortalecendo a região 

do ABC paulista como pólo da indústria automobilística brasileira (ANFAVEA, 2006). 

O presidente Getúlio Vargas, em 1952, pensando em uma posterior implantação 

da indústria automobilística, aprovou o Plano Nacional voltado à produção de autopeças, com 

a finalidade de fortalecimento desse segmento industrial visando à garantia das fontes de 

matérias-primas para as montadoras de veículos. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, 

criou o Geia – Grupo Executivo da Indústria Automobilística, com o objetivo de estimular a 

fabricação dos veículos no Brasil e não apenas a montagem.  

A implantação e desenvolvimento do setor automotivo impulsionaram o Brasil a 

mudar de patamar econômico. O país deixou de ter sua economia exclusivamente apoiada na 

agricultura e na produção de commodities primárias. Passou de fato, a ocupar lugar no 

chamado mundo industrializado (ANFAVEA, 2006). 

Nos anos 50, o peso do setor automotivo, além de se fazer sentir fortemente na 

economia, irradiava-se a vários segmentos da sociedade brasileira da época. O carro 

tornava-se objeto de desejo generalizado. Nesse mesmo período, todos assistiram a 

explosão da atividade industrial brasileira, fortemente concentrada em São Paulo, e a 

revitalização da economia, em crise desde o declínio da atividade cafeeira. Milhões 

de dólares foram investidos no processo de nacionalização das montadoras. Os 

desafios eram enormes: falta de trabalhadores habilitados, condições precárias de 

estrutura viária e de comunicação, entre muitos outros. (SILVA; DEL CORSO; 

CAVALARI, 2008, p.5) 

 

Na década de 70, consolidou-se a posição da Volkswagen, Ford e General Motors, 

as três grandes montadoras da época, sendo responsáveis por cerca de 90% da produção 

brasileira. Em 1971, o Brasil já ocupava a 10ª colocação na produção mundial de veículos. 

Em 1973, a FIAT, inicia suas atividades no mercado automobilístico brasileiro com ênfase à 

exportação, além de uma linha mais atualizada de produtos. No final da década de 70, o Brasil 

já produzia mais de um milhão de veículos por ano (ANFAVEA, 2006). 

De 1990 a 1992, vendeu-se um pouco menos que o período de 1975 a 1977 

(média anual de 755 mil unidades) devido as sucessivas crises econômicas na década de 80 e 

início de 90. O setor automotivo apresentou, durante a década de 80, um longo período de 

estagnação, com baixa produção, defasagem tecnológica, pouca competitividade internacional 

e altos custos ao longo da cadeia (ANFAVEA, 2006).  

A volta ao crescimento da indústria automobilística ocorreu a partir dos acordos 

setoriais de 1992, com o programa do carro popular de 1993 e com a política industrial de 

1995. Esses acontecimentos permitiram que a indústria nacional automobilística dobrasse a 

produção em cinco anos, que em 1992 foram produzidos 815.959 e em 1997, 1.677.858 carros 

(ANFAVEA, 2008). 
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Passado o período de expansão da segunda metade da década de 90, a indústria 

automobilística deu início a outro momento de destaque em sua história. Motivada pela 

internacionalização da economia, pela necessidade de modernizar sua estrutura e de reduzir os 

custos, fez aquisições, fusões, costurou novos acordos com fornecedores e saiu em busca de 

vantagens territoriais que modificaram a geografia do setor. Cidades como Gravataí, RS 

(fábrica da GM), Camaçari, BA (fábrica da Ford), São José dos Pinhais, PR (fábricas da 

Renault, Nissan e da Volkswagen Audi), Resende (fábrica da Volkswagen Caminhões) e 

Porto Real (fábrica da PSA Peugeot Citroën), ambas no RJ e Catalão (fábrica da Mitsubishi) e 

Anápolis (fábrica da Hyundai), ambas em GO, entraram para o mapa dos pólos 

automobilísticos brasileiros, afastando-se do núcleo pioneiro do ABC (ANFAVEA, 2006). 

De acordo com dados da OICA (2009), o Brasil é o 6º no ranking mundial de 

fabricantes de automotores (considera-se veículos de passeio e comercias leves para este 

trabalho). São 24 montadoras diferentes, com 49 diferentes plantas distribuídas por 8 estados 

e 27 municípios, abastecida por mais de quinhentas empresas de autopeças, comercializados 

por uma rede de 2,6 mil concessionários espalhados pelo Brasil e, em seu conjunto, é um setor 

que responde direta ou indiretamente pelo emprego de 1,3 milhão de pessoas. O setor 

recolheu R$ 26 bilhões aos cofres públicos, em 2007, com a cobrança de IPI, ICMS, PIS e 

COFINS (ANFAVEA, 2006). 

De acordo com a Tabela 1, pode-se analisar a evolução da produção nesse últimos 

10 anos. Percebe-se nesse período que a produção brasileira de automotores duplicou e que 

houve uma redução da participação do estado de São Paulo com a inserção de outros estados 

nesse mercado, conforme pode-se observar no gráfico 1.   
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ANO Produção (unidades)

1998 1.586.291

1999 1.356.714

2000 1.691.240

2001 1.817.116

2002 1.791.530

2003 1.827.791

2004 2.317.227

2005 2.530.840

2006 2.611.034

2007 2.970.818

2008 3.220.475

Fonte: Adaptado pelo autor da ANFAVEA (2008)

Tabela 1 - Produção Brasileira de Automotores 1998-2008

 

Em 1990, a participação do estado de São Paulo era de 74,8% e em 2007 reduziu-

se para 43,7%. Enquanto isso outros estados que não figuravam no mapa brasileiro da 

indústria automobilística, passam a ter uma presença importante, como a Bahia e o Rio de 

Janeiro, e a ampliação de outros estados como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, 

mostrando que houve uma descentralização da produção automotiva brasileira. 

Gráfico 1 – Participação na Produção por unidade de Federação – ano 1990 x 2007

Fonte: Adaptado pelo autor de ANFAVEA (2008)
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Como exemplo, pode-se citar o caso da Ford, na Bahia, que investiu US$ 1,2 

bilhão e gerou 8,5 mil empregos – 90% preenchidos por mão-de-obra do próprio município de 

Camaçari (BA). Nesse complexo da Ford, 60% das vendas da montadora são direcionadas 

para o mercado doméstico (ANFAVEA, 2006). 
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O consumidor tem no mercado brasileiro, 24 marcas diferentes, no entanto,  há 

uma concentração das vendas e da produção brasileira, onde 76,31% das vendas e 77,67% da 

produção estão nas mãos de quatro grandes montadoras, conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Maiores montadoras do Brasil por Vendas e Produção - 2008

Empresa Montadora Vendas (unid.) % nas vendas Produção (unid.) % na produção

Fiat 665.614 23,57 722.450 22,43

Volkswagen 631.523 22,37 848.889 26,36

GM 560.849 19,86 603.819 18,75

Ford 296.833 10,51 326.090 10,13

Outros 668.821 23,69 719.227 22,33

TOTAL GERAL 2.823.640 100 3.220.475 100

Fonte: Adaptado pelo autor de ANFAVEA (2008)

 

 As montadoras utilizam a estratégia de distribuir os seus veículos através de 

concessionárias. Conforme Pieritz (2007, p.1), “o elo entre a indústria de automóveis e 

clientes é desenvolvido pelas concessionárias, encarregadas, via contrato com a indústria, da 

distribuição de veículos automotores”.  

 

2.3 A Relação Montadoras X Concessionárias 

 

De uma maneira bem simples, a distribuição de carros acontece assim: as 

montadoras vendem seus carros para uma rede de franquias independentes, sendo estas 

responsáveis por fazer com que esses automóveis cheguem ao consumidor final. De acordo 

com a Lei 8.955/94, franquia é  

o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou 
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos 

e serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação 

e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo 

franqueador, mediante a remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 

caracterizado vínculo empregatício. 

 

O modelo atual de franquia das concessionárias existentes no Brasil aproxima-se 

do sistema de franquias de marcas e produtos de segunda geração. Nesse modelo ocorre o 

licenciamento da utilização da marca e a obrigatoriedade da exclusividade na venda de 

produtos, mas a forma de gerenciamento da empresa é de responsabilidade do franqueado, 

podendo haver variação na forma de atendimento e gestão (RIZZI, 1996). 
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No modelo norte-americano, cada montadora possui sua rede de distribuição 

dispostas em franquias independentes que comercializam veículos de uma única marca. Já o 

modelo europeu é composto de revendedor principal, sub-revendedores e agentes, ligados 

contratualmente aos revendedores principais. Inicialmente o modelo brasileiro assemelhava-se 

mais ao americano (GRANDE, 2004). 

Vale ressaltar que, ao fim de 2002, o modelo europeu passou por ampla 

reformulação. Essa reformulação garantiu liberdade de acesso aos consumidores e permitiu o 

aumento da concorrência entre distribuidores, de modo a favorecer o consumidor. Isso fez 

com que os modelos brasileiro, europeu e americano passassem a ter várias características em 

comum, que, de acordo com Grande (2004), são: 

 Os modelos de concessionárias passam a atender o consumidor final independentemente da 

localização geográfica, ofertando um conjunto de funções: venda de carros novos, venda 

de carros usados, serviços de manutenção, peças de reposição e financiamentos; 

 A exclusividade é presente nos modelos, desenvolvida com a finalidade de ser exclusiva de 

venda do fabricante, buscando uma identidade da marca; 

 O sistema trabalha com o modelo de estoque, que empurra veículos para o mercado. 

No Brasil, a regulamentação da relação entre as montadoras e concessionárias é 

originária da Lei 6.729/79, também conhecida como Lei Renato Ferrari, em homenagem ao 

seu autor. Esta lei garantia certa igualdade na relação das montadoras com as distribuidoras, 

tendo como principais aspectos: 

a) Exigia do concessionário a exclusividade da marca comercializada; 

b) Exigia do concessionário ofertar a assistência técnica aos produtos oriundos da concessão, 

estando incluso o seu atendimento ou a revisão; 

c) Restringia as montadoras de disponibilizar novos concessionários em área que a mesma 

não teria capacidade de suportar; 

d) Determinava a distância mínima entre os concessionários da mesma marca, além de proibi-

lo de vender fora de sua área; 

e) Possibilitava aos concessionários abrir filiais, desde que respeitadas a sua área de atuação; 

f) Caso houvesse nova concessão, o concessionário já estabelecido teria preferência; 

g) Autorizava à concedente determinar quotas de veículos aos concessionários; 

h) Estabelecia que a concedente poderia fixar o preço, bem como acrescentar o frete, seguro e 

quaisquer outros custos para o envio da mercadoria; 
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i) Determinava que a margem de lucro do concessionário fosse incluída no preço final ao 

consumidor; 

j) Proibia o concessionário de reduzir sua margem de lucro. 

A Lei 6.279/1979 foi revisada em 1990 e reformulada pela Lei 8.132/1990, que a 

flexibilizou parcialmente. Essa revisão foi motivada pela abertura do mercado e o surgimento 

do código de defesa do consumidor. As principais alterações foram: 

a) O concessionário que já trabalha na área sujeita à nova concessão, concorrerá em 

condições de igualdade com os demais interessados; 

b) Não há mais o artigo que tratava da margem de lucro. 

c) O preço de venda ao consumidor pelo concessionário é liberado; 

d) Criou os serviços autorizados; 

e) Manteve a exclusividade na distribuição, continuando vedada a comercialização de 

veículos novos de outras marcas. 

No quadro 2, as principais mudanças ocorridas com a revisão da Lei 6.279/1979, 

reformulada pela Lei 8.132/90: 

 

Lei 6.279/79 Lei 8.132/90

Caso houvesse nova concessão, o 

concessionário já estabelecido teria 

preferência

O concessionário que trabalha na área 

sujeita à nova concessão, concorrerá em 

condições de igualdade com os demais 

interessados.

Proibia o concessionário de reduzir sua 

margem de lucro

Não há mais o artigo que tratava da 

margem de lucro

Estabelecia que o concedente poderia 

fixar o preço, bem como acrescentar o 

frete, seguro e quaisquer outros custos 

para o envio da mercadoria

O preço de venda ao consumidor pelo 

concessionário é liberado

Exigia do concessionário ofertar a 

assistência técnica aos produtos oriundos 

da concessão

Criou os serviços autorizados

Quadro 2 - Principais mudanças ocorridas com a Lei 8.132/90

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

As concessionárias de veículos, no caso do Brasil, conforme Crispim et. al. (2007, 

p.4) “caracterizam-se como revendas autorizadas que têm exclusividade da montadora, 

pertencente a uma rede de franquia e que só podem comprar da marca a qual representa, 

tornando-as responsáveis pela venda ao consumidor final”. Isso as torna extremamente 

ligadas ao mercado das montadoras. 

Na divisão de trabalho ao longo da cadeia automotiva, sempre coube às montadoras 

o desenvolvimento do produto final para ser colocado nas mãos do revendedor. Este, 
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na verdade, é o fiador de sua qualidade e responsável pela sua manutenção. Por isso 

a revenda é ainda vista como o centro de convergência de todas as certezas e 

inseguranças do gigantesco aparato necessário para produzir um veículo. Essa foi o 

modo como a revenda foi construída, pois se adequava à forma da indústria e à 

divisão de trabalho definida pelas montadoras ao longo da cadeia. Nunca é demais 

lembrar que a idéia de se delegar a um corpo especializado, distinto do fabricante, a 

tarefa de ir atrás do consumidor no seu local de moradia e trabalho foi uma das 

responsáveis pela consagração do automóvel no século XX (ARBIX; VEIGA, 2003, 

p.10). 

 

Assim, as montadoras estipulam quotas mensais de vendas do seu mix de 

produtos (modelo, cor, opcionais, motorização). Esse sistema de quotas impõe às 

concessionárias alguns modelos e volumes de carros de baixa demanda, obrigando-as a 

mantê-los em estoque. Conforme Lima (2009), a estrutura das concessionárias deve ser capaz 

de desempenhar cinco funções principais: venda de carros novos, venda de carros usados, 

serviços, distribuição de peças e financiamento. 

Existem, no Brasil, cerca de 2.700 concessionários de automóveis e comerciais 

leves. De acordo com a Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores 

(FENABRAVE, 2009) a classificação das concessionárias pode ser feita em cinco categorias 

conforme o número de veículos vendidos por mês podendo uma concessionária variar de 

classificação de um ano para o outro, pois essa classificação é feita todos os anos (Tabela 3).  

 

Porte Unidade Vendidas/mês Distribuição % de concessionárias % Faturamento

Pequena até 20 45,5 27,0

Média Entre 21 e 50 35,6 24,8

Média Grande Entre 51 e 100 11,9 18,0

Grande Entre 101 e 400 6,7 23,0

Mega Daler Mais que 400 0,3 6,8

Tabela 3 - Classificação das Concessionárias por Vendas Mensal - Brasil - 2007

Fonte: Adaptado pelo autor de FENABRAVE (2007)  

 

Pelas informações da Tabela 3 pode-se dizer que há uma forte concentração nas 

pequenas e médias empresas atuando no setor. “Esse fato pode ser justificado pela 

necessidade de alta capilaridade para a distribuição dos veículos, que devem estar disponíveis 

próximos aos clientes para a realização da compra e prestação de serviços de assistência 

técnica” (FERREIRA, 2005, p. 2).  

Com relação à origem dos lucros das concessionárias no Brasil, dados da 

FENABRAVE (2009) mostram, conforme Tabela 4, que a venda de peças e serviços é a 

principal origem do lucro, fazendo com que o modelo brasileiro seja bem próximo aos 

25

2 



modelos americano e europeu, que tem com a distribuição de peças e serviços sua maior fonte 

de lucro das revendas. 

 

Atividades Brasil (2002) Estados Unidos (2002) Europa (2002)

Veículos Novos 38 35 31

Peças e Serviços 49 48 58

Veículos Usados 13 17 11

Fonte: Adaptado pelo autor de FENABRAVE (2009) e Grande (2004)

Tabela 4 - Origens das margens de lucro das revendas (%)

 

 

A intensa concorrência, além da exigência do consumidor, trouxe uma guerra de 

preços que implicam em um considerável declínio nas margens de lucro nos veículos novos, o 

que tem trazido desafios para as concessionárias de veículos, como a criação e melhoria dos 

serviços oferecidos aos consumidores gerando uma maior força nas negociações com as 

montadoras, pois precisam compensar as perdas nas margens de lucros na venda dos veículos 

zero quilômetro (CRISPIM et. al., 2007). 

De acordo com Arbix e Veiga (2003) um trunfo muito importante das 

concessionárias é o fato de dominarem a relação com o consumidor, fazer esse contato 

individual e de natureza pessoal, pois as montadoras nunca se mostraram aptas a alcançar essa 

sintonia.  

O sistema de distribuição no Brasil vem sendo sacudido nos últimos anos por uma 

profunda mudança estrutural, que resultou na diminuição da rentabilidade da 

revenda a índices inferiores a outros segmentos da economia e da própria cadeia 
automotiva. Segundo dados da The Economist, em 1998, os revendedores brasileiros 

alcançaram um retorno sobre as vendas quase três vezes menor do que os 

revendedores britânicos. (ARBIX; VEIGA, 2003, p.11). 

 

O estreitamento das margens de lucro levou as concessionárias a se 

reestruturarem, adequando os seus custos às novas realidades no que diz respeito às margens 

de lucro, sem gerar prejuízo ao atendimento aos clientes. 

O mercado dessas empresas está intimamente ligado ao das montadoras de veículos, 

numa relação direta e totalmente subordina às condições impostas por essas, que 

ditam as regras de parceria, tais como: lote mínimo de compra de veículos, preço 

tabelado, atendimento, estrutura física e várias outras exigências. As concessionárias 
de uma forma geral estão estruturadas da seguinte maneira: departamento de 

veículos novos, departamento de veículos usados, departamento de peças 

(comercializa peças para os clientes externos e para a oficina) e o departamento de 

serviços (revisão, manutenção, garantia, documentação, seguros, acessórios e 

outros). Toda rede de concessionárias mantém um showroom específico para 

exposição dos veículos novos, lançamentos e veículos de test drive (CRISPIM et. 

al., 2007, p.4-5). 
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Assim, pelo fato de estarem ligadas diretamente às montadoras, o que as faz 

diferenciar, são os serviços prestados, os diferenciais pós-venda e oportunidades de compra 

para os clientes, como condições de pagamento diferenciadas, garantia estendida, 

emplacamento, seguros, tapetes, revisão com hora marcada etc. (CRISPIM et. al., 2007).  

Tortato (2006) comenta que as montadoras buscam mostrar aos seus 

distribuidores que a solução para aumentar a rentabilidade está na prestação de serviços. Mas, 

cada vez mais, os automóveis requerem menos serviços de curto prazo, como a troca de óleo e 

outros componentes que estão cobertos pela garantia de fábrica. E, para os serviços de longo 

prazo, o preço praticado pelas concessionárias torna-os impossíveis para os clientes que 

buscam as peças e serviços fora da rede autorizada, no mercado paralelo.  

Arbix e Veiga (2003) enumeram, ainda, os principais problemas enfrentados pelos 

concessionários, onde se destacam: 

a) Competição com a mesma marca: duas empresas concorrerem com a mesma marca, em 

uma mesma região; 

b) Crise de identidade: os concessionários afirmam que estão sendo obrigados a desenvolver 

serviços e outras fontes de lucro; 

c) Falta de capital: os concessionários reclamam que as montadoras os obrigam a ficar com 

veículos com baixa demanda obrigando-os a ter estoque além da compra de peças caras 

com lucro insignificante; 

d) As concessionárias poderiam ser multimarcas, multiserviço e multipeça, trabalhando com 

empresas associadas. 

Grande (2004) identificou outros problemas: concessionárias mal gerenciadas que 

praticam modelos de vendas ultrapassadas; proprietários não qualificados, além de problemas 

de sucessão, já que grande maioria é de gestão familiar; baixa qualidade dos serviços 

prestados e com preços altos. Não se pode esquecer que as concessionárias sofrem 

concorrência das oficinas independentes, já que quando finda a garantia dos automóveis, os 

consumidores buscam essas oficinas com o intuito de obterem melhores preços. 

As associações de marcas, que são formadas por representantes dos 

concessionários de cada marca, conforme Grande (2004), passaram a ter como objetivo, 

discutir os interesses dos distribuidores com seus fabricantes específicos e têm sugerido 

algumas ações como: 

a) Novos serviços e produtos, ofertando serviços diferenciados com o intuito de fidelizar os 

clientes, além de buscar agregar valor à revenda;  
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b) Foco na pós-venda e reposição de peças, o que possibilitaria às concessionárias uma 

melhor estabilidade, não ficando a mercê das variações do mercado de carros novos.  

c) Ofertar serviços rápidos (alinhamento, balanceamento, troca de pneus, troca de óleo etc.) o 

que aumentaria a rentabilidade da área de oficina, propiciando agilidade no atendimento e 

oferecer preços melhores; 

d) Carros usados também seria uma fonte alternativa de melhoria do negócio, precisando ser 

melhor administrado pelas concessionárias. 

 

2.4 Mercado de Automóveis em São Luís 

 

São Luís, capital do estado do Maranhão, vem mostrando um aumento expressivo 

no número de veículos em sua frota. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do 

Maranhão (DETRAN-MA, 2009), nos últimos 20 anos, a quantidade de veículos rodando na 

capital, aumentou em 599,95%. Em 1988, 31.422 automóveis estavam emplacados na cidade. 

Em 2008, esse número saltou para 220.877. Somente para se ter uma idéia do aumento da 

quantidade de veículos, em 1989, emplacava-se, em média na capital, 30 automóveis por dia 

ou aproximadamente 940 por mês. Em 2008, a média de veículos emplacados diariamente 

chegou a 51 veículos ou 1.530 por mês. 

Conforme dados do DETRAN-MA (2009), o crescimento do número de veículos 

rodando em São Luís é um fenômeno dos últimos quatro anos (Tabela 5). Entre o ano de 1991 

e 2004, foram emplacados 76.809 veículos novos, o que dá uma média de 5.908 veículos por 

ano. Já entre 2004 e 2008, essa média anual aumentou 171%, passando a ser de 16.042 

veículos novos. Em 2008 foram aproximadamente 19 mil automóveis novos emplacados em 

São Luís.  

ANO Veículos (unidades) Variação %

1990 59.822 -

1991 78.963 32,00

1992 82.727 4,77

1993 88.789 7,33

1994 94.378 6,29

1995 101.523 7,57

1996 109.426 7,78

1997 117.205 7,11

1998 123.905 5,72

1999 125.102 0,97

2000 127.950 2,28

2001 132.002 3,17

2002 139.214 5,46

2003 147.546 5,99

2004 155.772 5,58

2005 168.790 8,36

2006 182.715 8,25

2007 201.496 10,28

2008 220.877 9,62

Fonte: Adaptado pelo autor de  DETRAN-MA (2009)

Tabela 5 - Número de Veículos em São Luis - 1990-2008
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Tomando-se o número de habitantes do último Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), São Luís detém uma média de 4,75 

habitantes por veículo. Caso o ritmo de crescimento da frota de automóveis continue como o 

atual, é provável que, em menos de três anos, São Luís detenha um total de 250 mil 

automóveis. 

Ainda segundo o levantamento, entre 2000 e 2007, a população de São Luís, 

conforme o IBGE (2009), passou de 870.028 habitantes para 975.515, um crescimento de 

10,05% em sete anos. Já a quantidade de carros nas ruas, aumentou de 127.950 unidades em 

2000, para 201.496 unidades, conforme números do DETRAN-MA (2009), um incremento de 

57,48%, o que corresponde a 73.546 veículos novos, ou seja, o crescimento percentual da 

frota circulando em São Luís foi seis vezes maior do que o de habitantes (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Evolução População x Número de Veículos em São Luís

2000 2007 Variação %

População (habitantes) 870.028 957.515 10,06

Veículos (unidades) 127.950 201.496 57,48

Número de habitantes por veículo 6,80 4,75

Fonte : Adaptado pelo autor de IBGE (2007) e DETRAN-MA (2009)  

A seguir será analisada a realidade das concessionárias de São Luís/MA, com 

relação às quantidades de filias, localização, a classificação segundo a FENABRAVE e os 

grupos econômicos, que distribuem mais de uma marca, existentes nesse mercado. 

 

2.4.1 Concessionárias de veículos em São Luís 

 

O mercado de concessionárias em São Luís é composto por 20 (vinte) 

concessionárias, sendo que algumas possuem várias filiais na cidade, conforme Tabela 7. A 

concessionária consiste na matriz da marca na cidade, enquanto que filiais são as ramificações 

que essas concessionárias fazem dentro do mesmo território geográfico, ou seja, a cidade de 

São Luís/MA.  
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Tabela 7 - Marcas x Concessionárias x Número de lojas

MARCA CONCESSIONÁRIAS LOJAS

Alvema 3

Taguatur 4

Ford Duvel 5

Dalcar 6

Cauê 2

Volkswagen Euromar 5

Honda Gran Line 1

Pateo 1

Gran Car 1

Kia Auvepar 1

Mitsubishi Intercar 1

Peugeot Rivoli 1

Toyota Tama 1

Troller Taguatur 1

Nissan Entreposto 1

Renault Entreposto 1

Citroen Monte Carlo 1

Ssang Syong Canadá 1

Chana Canadá 1

Mahindra Indian Car 1

Total 20 39

Fonte: Elaborado pelo autor

Fiat

Chevrolet

Hyundai

 

 

Na Tabela 8 tem-se a quantidade de concessionárias por porte, do mercado de São 

Luís/MA, seguindo a classificação da FENABRAVE (2009). Conforme dados dessa tabela, 

pode-se dizer que há uma concentração nas pequenas e médias empresas atuando no setor de 

veículos em São Luís. 

 

Porte Unidade Vendidas/mês Distribuição % de concessionárias

Pequena até 20 30,0

Média Entre 21 e 50 30,0

Média Grande Entre 51 e 100 10,0

Grande Entre 101 e 400 20,0

Mega Daler Mais que 400 10,0

Tabela 8 - Classificação das Concessionárias por Vendas Mensal - São Luís/MA -2008

Fonte: adaptado pelo autor de DETRAN (2008)  

Um ponto interessante a ser analisado no mercado de concessionárias de veículos 

novos em São Luís é a concentração de todas as marcas em uma única avenida na cidade. 

Nessa avenida, denominada Avenida dos Holandeses, todas as marcas possuem uma ou mais 

lojas. São elas: Honda, Chana, SsangYong, Kia, Hyundai (2 lojas), Mitsubishi, Troller, Fiat (2 

lojas), Volkswagen, Ford (3 lojas), Peugeot, Toyota, Chevrolet, Citröen, Mahindra, Renault e 
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Nissan. Além das concessionárias de veículos novos, encontram-se seis lojas de veículos 

seminovos. 

Com relação às concessionárias, há em São Luis a formação de grupos 

empresariais proprietários de marcas concorrentes. Pode-se elencar, por exemplo, um grupo 

empresarial é dono das marcas Peugeot, Toyota e Hyundai (Grupo Parvi); outro é dono das 

marcas Nissan e Renault (Grupo Entreposto); outro grupo possui as marcas Troller e Fiat 

(Grupo Taguatur); outro possui as marcas Fiat e Mitsubishi (Grupo Manoel Dias) e o grupo 

Dalban proprietário das duas concessionárias Chevrolet (Dalcar e Cauê).  

Essa tendência de formação de grupos empresarias, proprietários de várias 

marcas, foi comentada por Tortato e Marx (2004), que alguns distribuidores estão 

consolidando sua atuação em relação a uma determinada marca pelo crescimento no número 

de pontos de venda na mesma área ou em áreas geográficas diferentes, e ao mesmo tempo 

comprando ou lançando novos pontos de distribuição de marcas concorrentes, sempre com a 

autorização dos fabricantes. 

Ressalta-se também, a abertura de vários pontos de venda dentro da mesma região 

geográfica, no caso a cidade de São Luís/MA. Pode-se enumerar: Ford (5 lojas); Fiat (7 lojas); 

Volkswagen (5 lojas); Chevrolet (8 lojas) e Hyundai (2 lojas). 

Esse cenário acima só vem confirmar que o mercado de automóveis em São Luís 

segue a tendência dos grandes centros urbanos brasileiro, que consiste na concentração em 

grupos empresariais de concessionárias de várias marcas, bem como a abertura de várias lojas 

dentro de uma mesma cidade ou área geográfica (TORTATO e MARX, 2004). 

A seguir será discutida, dentro do enfoque teórico, a questão das estratégias, o que 

dará o suporte para analisar as estratégias que as concessionárias de veículos novos fazem uso 

para diferenciar-se no mercado de São Luís/MA. 
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3 ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Em um mercado, com muitos produtos praticamente iguais e constantes inovações 

tecnológicas, a competitividade frequentemente muda o cenário para as empresas, exigindo 

delas que, devido a esse ciclo de mudanças cada vez menor, o tempo de reação encurte-se 

cada vez mais. 

 

3.1 Estratégia – Conceitos  

 

Os antigos gregos criaram o termo “estratégia”, que para eles o significado 

referenciava a um magistrado ou comandante-chefe militar. E todos os conceitos 

desenvolvidos milhares de anos seguintes sempre focalizaram interpretações militares. Carl 

Von Clausewitz, no início do século XIX, fez uma interessante síntese: escreveu que as táticas 

envolviam o uso, em batalhas, de forças armadas, e estratégia, era o uso de batalhas com o 

objetivo da guerra. O uso da palavra estratégia, entretanto, aplicada ao contexto de negócios 

só começou com a Segunda Revolução Industrial, mas só deslanchou somente no século XX 

(GHEMAWAT, 2007). 

O crescimento do termo estratégia deu-se em virtude do aumento do nível de 

exigência das organizações, que precisavam de um maior embasamento para direcionar suas 

ações para proteger e crescer sua posição no mercado.  

O impulso inicial foi integrar as áreas funcionais dentro da organização 

objetivando uma administração consistente. “Essa administração visava capitalizar seus 

pontos fortes enquanto reduzia a ênfase de seus pontos fracos, em relação às oportunidades e 

ameaças apresentadas pelo ambiente externo da organização” (WRIGHT; KROLL,  

PARNELL, 2007, p.28). 

Na era das grandes organizações, gerenciar significa moldar-se ao ambiente 

econômico, visando ao planejamento para iniciar e executar alterações nesse ambiente 

viabilizando a liberdade de ação da organização (DRUCKER, 1992). “Este critério tornou-se 

a base lógica determinante para a estratégia de negócios, pois assim uma empresa poderia 

exercer algum controle positivo sobre as forças do mercado” (GHEMAWAT, p. 17, 2007). 

Para Wright, Kroll e Parnell (2007, p.24), estratégia “refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização”. Já para Ansoff (1991), a estratégia consiste em um preceito para a tomada de 

decisão. É a orientadora das decisões que definem a natureza e a direção de uma organização.  
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A estratégia reflete a participação da empresa no mercado por meio de seu 

posicionamento e participação, pois, assim, determina-se como a organização vislumbra se 

diferenciar dos concorrentes. O sucesso da estratégia consiste na capacidade da organização 

em reconhecer o estado que se encontra e ser capaz de identificar e anular as ameaças ou tirar 

proveito das oportunidades que o ambiente que proporciona. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definem estratégia como um conjunto de 

quatro conceitos: 

a) A estratégia fixa a direção, mapea o curso da organização de modo a seguir coesa pelo seu 

ambiente;  

b) A estratégia focaliza o esforço para que as pessoas não sigam em direções opostas; 

c) A estratégia define a organização, provendo um significado e permitindo sua distinção das 

outras; 

d) A estratégia prevê consistência, com o intuito de reduzir as diferenças e propiciar ordem, 

facilitando a ação.   

Segundo Porter (1999), a estratégia é a busca de uma posição competitiva 

favorável em um setor. Tem por objetivo estabelecer uma posição rentável e sustentável 

contras as forças que determinam a competição no setor. 

No ponto de vista de Henderson (1998, p.7), estratégia é  

a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem 

competitiva de uma empresa. [...] a busca é um processo interativo que começa com 

o reconhecimento de quem somos e do que temos nesse momento. [...] As diferenças 
entre você e seus competidores são a base da sua vantagem. [...] O objetivo deve ser 

aumentar o escopo de sua vantagem. 

 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) comentam que quando uma empresa define a sua 

estratégia, ela está escolhendo as alternativas para competir, indicando o que a empresa 

pretende e o que não pretende fazer.  

Silva (2001, p.41) comenta 

situando a estratégia no tempo, vincula-se seu conceito ao passado, ao presente e ao 

futuro. O passado é a história dos resultados oriundos de estratégias definidas e dos 

ambientes dinâmicos e animadores dos resultados conseguidos pelas ações tomadas. 

O presente passa a ser o resultado de interações existentes no momento a partir de 

estratégias passadas e direcionamentos para o futuro. O futuro será a habilidade em 

perceber a situação presente, dentro da história construída, e programar a 

capacitação dos recursos por meio do controle e a aprendizagem dos atributos da 

organização. [...] a estratégia surge da habilidade do empresário de perceber o 
momento e o contexto passados e futuros. 

 

Assim, uma estratégia formulada eficazmente dispõe, integra e aloca os recursos, 

as capacitações e as competências da empresa para que esta se alinhe adequadamente com o 
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seu ambiente externo, também racionalizando a visão e a missão da empresa junto com as 

ações tomadas para atingi-las (HITT;  IRELAND; HOSKISSON, 2008).  

A partir dessas conceituações, pode-se considerar que a estratégia é um conjunto 

de decisões que envolvem a disponibilização de recursos organizacionais visando uma ação 

concreta no ambiente competitivo, para alcançar o desempenho através do alcance dos 

objetivos determinados. Logo, estratégia também é ação (DIEHL, 2007). 

 

3.2 Tipologias de Estratégias 

 

As constantes mudanças que vêm ocorrendo no mundo dos negócios desafiam as 

empresas na busca de alternativas para que possam crescer e se manter diante da acirrada 

competição do mercado atual. O ritmo dessas mudanças é incalculável e a cada dia vem 

aumentando. “Em um mercado hipercompetitivo as empresas geralmente desafiam, 

agressivamente, seus concorrentes na esperança de melhorar sua posição competitiva e, por 

fim, o seu desempenho” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008, p. 7). 

Costa (2007, p. 170) chama de estratégia competitiva “aquilo que um fornecedor 

decide fazer para que, na mente dos clientes ou consumidores, seus produtos ou serviços 

tenham alguma distinção e mereçam a preferência deles”. Porter (1999) comenta que a 

empresa deve se dedicar sempre a investir e criar características que diferenciem um bem ou 

um serviço, de forma que os clientes o valorizem e que quanto menor a semelhança entre os 

bens e serviços de uma empresa e os de seus concorrentes, mais protegida ela estará das ações 

de seus rivais. Por isso, as empresas devem definir o tipo de estratégia que ela usará para 

atingir os seus objetivos.  

As estratégias empresariais são diferentes tanto quanto as empresas que as criam. 

Para Harrison (2005, p.130) “não há duas estratégias empresariais exatamente iguais, mas 

classificá-las como estratégias empresariais genéricas ajudam as empresas a identificar 

características estratégicas comuns”. 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) a integração das atividades é o segredo da 

sustentabilidade da vantagem competitiva para todas as empresas. Isso faz com que fique 

mais difícil para um rival igualar uma série de atividades integradas do que apenas imitar uma 

abordagem específica da força de vendas ou de uma tecnologia de processo. 

Diante da variedade de conceitos e definições acerca da estratégia, surgem 

diversas formas de classificar as estratégias, desde as mais genéricas chegando até as mais 

específicas. A partir dessa diversidade, alguns autores criaram tipologias, com a intenção de 
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diferenciar as estratégias e, assim, contribuir para discussões mais específicas acerca do 

assunto, que será discutido no tópico a seguir.  

 

3.2.1 Estratégias Genéricas de Porter 

 

As estratégias genéricas são alternativas em amplos termos para que as empresas 

obtenham direcionamento no alcance de um resultado organizacional superior, representando 

padrões gerais de características relacionadas a conteúdo.  

Kluyver e Pearce II (2007, p. 100) comentam que “elas são denominadas 

genéricas porque, em princípio, aplicam-se a qualquer negócio ou setor, mas a atratividade 

relativa de diferentes estratégias genéricas está relacionada a escolhas sobre o escopo 

competitivo”. 

 O escopo competitivo consiste nas escolhas a serem feitas pelas empresas como o 

número de produtos e segmentos de compradores atendidos, o número de diferentes 

localidades geográficas em que a empresa compete. As decisões a respeito do escopo são 

definidas com base no que os clientes valorizam e de quais competências e oportunidades 

uma empresa tem em relação a seus concorrentes (KLUYVER; PEARCE II, 2007). 

Na visão de Porter (1990) existem três estratégias genéricas que as empresas 

podem usar para obter um desempenho superior: liderança em custos, diferenciação e foco. A 

última, com duas variações, foco no custo e foco na diferenciação. Essas estratégias também 

são chamadas de estratégias em nível de negócio.  

Porter (1990, p. 15) complementa que 

Cada estratégia genérica é um método fundamentalmente diferente para a criação e a 

sustentação de uma vantagem competitiva, combinando o tipo de vantagem 

competitiva que uma empresa busca com o escopo de seu alvo estratégico. Em geral, 
uma empresa deve fazer uma escolha entre elas, caso contrário ficará no meio-

termo. 

 

 A estratégia de liderança em custos consiste na produção, pelas empresas, de bens 

e serviços com características aceitáveis pelos clientes ao menor custo em comparação com o 

dos concorrentes. Com seus custos mais baixos e mantendo seus preços na média de mercado, 

as empresas podem conseguir retorno financeiro superior à média do setor ou segmento 

(PORTER, 1986). Esta estratégia realiza-se por meio de ganho na curva de experiência e 

aprendizado, no investimento na capacidade instalada para produzir em larga escala e do 

monitoramento cuidadoso dos custos operacionais totais. 

35

2 



Segundo Hooley, Saunders e Piercy (2005) há diversos modos pelos quais uma 

empresa pode procurar reduzir os custos. Para os autores na tentativa de tornar-se um líder em 

custo no setor, primeiramente, uma empresa deve ter consciência de que há apenas um líder 

em custo e, segundo, que existem, potencialmente, várias maneiras pelas quais essa posição 

pode ser ameaçada, como por exemplo, utilização da capacidade instalada e economias de 

escala. Ainda conforme os autores, as vantagens de custo podem estar entre as mais difíceis 

de sustentar e defender devido haver uma competição acirrada e determinada. 

As empresas que utilizam a estratégia de liderança em custos visam alcançar um 

segmento ou um grupo amplo de clientes sensíveis a preços. O alcance de uma estratégia de 

custos baixos é coerente com a conquista de uma grande participação de mercado ou outras 

condições vantajosas, como garantir matérias-primas mais baratas e/ou de melhor qualidade 

em momentos de disponibilidade limitada. (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007). 

Já na estratégia de diferenciação, segundo Porter (1990, p.12)  

a empresa procura ser única em sua indústria, ao longo de algumas dimensões 
amplamente valorizadas pelos compradores, selecionando um ou mais atributos, que 

muitos compradores numa indústria consideram importantes, posicionando-se 

singularmente para satisfazer estas necessidades. 

 

As empresas que utilizam a estratégia de diferenciação visam atrair clientes que 

percebam que se cria valor para eles da forma pela qual os produtos da empresa diferem 

daqueles produzidos e vendidos pelos concorrentes, devendo o produto ou serviço 

diferenciado ser pensado de maneira que tenha um apelo para vários segmentos de mercado.  

Esta estratégia consiste no desenvolvimento de produtos ou serviços únicos, 

oferecendo qualidade mais alta, desempenho superior ou características únicas, podendo, 

assim, justificar preços mais altos (PORTER, 1986).  

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a capacidade de vender um bem ou serviço 

a um preço sensivelmente maior do que o custo de criar as suas diferenciações possibilita que 

a empresa supere seus concorrentes e consiga retornos acima da média. Essa diferenciação 

para ser bem sucedida exige o entendimento detalhado do que os clientes valorizam, que 

importância atribuem à satisfação das diferentes necessidades e desejos e quanto eles estão 

dispostos a desembolsar por isso. 

A lógica da estratégia de diferenciação exige que uma empresa escolha atributos em 

que diferenciar-se, que sejam diferentes dos de seus rivais. Uma empresa deve ser 

verdadeiramente única em alguma coisa, ou ser considerada única para que possa 

esperar um preço prêmio. (PORTER, 1990, p.12). 
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Quando o caminho para obter vantagem competitiva é a diferenciação, as 

principais variáveis têm que ser identificadas. Sempre que possível, deve ser visada em 

múltiplas frentes para ser reforçada, através dos sinais de valor empregados para realçar a 

diferenciação percebida como a qualidade, a reputação da marca, da imagem, da embalagem, 

da distribuição, dos serviços. Para Hooley, Saunders e Piercy (2005) devem-se erguer 

barreiras contra as imitações, por meio de patentes, da retenção dos principais executivos e 

criando custos de mudança para reter os clientes. 

A terceira estratégia genérica definida por Porter (1990) refere-se ao foco, ou seja, 

baseia-se na escolha de um ambiente competitivo estreito dentro de uma indústria. Consiste 

quando as empresas optam por atender às necessidades de um determinado segmento em 

detrimento de outros. Assim a empresa deve ser capaz de atender seu alvo estratégico estreito 

de maneira mais eficiente do que os concorrentes que competem de forma mais ampla. 

Na concepção de Harrison (2005, p. 138),  

“as empresas que adotam a estratégia de foco devem ser capazes, de forma melhor 
do que qualquer outro concorrente, de identificar seu setor de mercado-alvo e 

também de avaliar e atender às necessidades e aos desejos dos compradores desse 

segmento”. 

 

Conforme Porter (1990) a estratégia de foco possui duas variações: foco na 

liderança em custo e foco na diferenciação. A estratégia foco na liderança em custos apenas as 

atividades relevantes para atender diretamente aquele segmento são realizadas, com o menor 

custo possível. Por outro lado a estratégia com foco na diferenciação, a empresa busca 

diferenciação em seu segmento-alvo.  

As empresas que utilizam a estratégia de foco na liderança de custos buscam 

prevalecer um baixo investimento inicial e conter os seus custos operacionais em níveis 

controláveis, que não seja alto. “Empresas que competem utilizando a estratégia de foco na 

liderança de custos podem se afastar deliberadamente da criação de resultados sucessivamente 

novos, por medo de aumentar os seus custos, tendendo a valorizar a estabilidade tecnológica 

em suas organizações” (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007, p. 187). 

Na estratégia de foco na diferenciação, as empresas produzem bens ou serviços 

com alta diferenciação para suprir necessidades específicas de uma pequena faixa de clientes, 

em um segmento específico. Os esforços para a redução de custos não são frequentemente 

enfatizados pelas empresas que competem com a estratégia de foco na diferenciação. 

Devido muitos clientes terem grandes expectativas quando compram um produto 

ou serviço, e analisando esse fato do ponto de vista estratégico, significa que os clientes 

querem comprar, cada vez mais, produtos diferenciados a preços baixos. Para Porter (1990) é 
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quase improvável uma empresa conseguir liderança no custo e diferenciação, pois a 

diferenciação é dispendiosa, mas admitiu que com alguns avanços poderiam permitir que uma 

empresa obtenha sucesso ao adotar as duas estratégias simultaneamente.  

Wright, Kroll e Parnell (2007) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) citam algumas 

práticas que as empresas podem simultaneamente diferenciar seus produtos ou serviços e 

reduzir seus custos, são eles: dedicação à qualidade, através do gerenciamento total de 

qualidade; inovação de processo, por meio de sistemas flexíveis de fabricação; e inovação de 

produto, com auxílio de rede de informações, como o gerenciamento das relações com os 

clientes.  

A adoção de qualquer estratégia competitiva não é isenta de riscos e armadilhas. 

Na estratégia de liderança em custos, segundo Porter (1986), as principais são: os processos 

de fabricação e distribuição podem ficar obsoletos devidos às inovações dos concorrentes; a 

excessiva importância dada à fabricação; e, os concorrentes podem, com êxito, imitar a 

estratégia do líder em custos.  

Na estratégia de diferenciação, Porter (1986) comenta que as principais 

armadilhas são: os clientes podem decidir que o diferencial de preço entre os produtos em 

termos de custos é grande demais; a experiência pode estreitar a percepção dos clientes do 

valor das características diferenciadas do produto; a falsificação; e o enfoque exagerado no 

produto.  

Para que a empresa mantenha sua sustentabilidade, é necessário “que a empresa 

erga barreiras à entrada em torno de sua dimensão de originalidade, utilize diversos recursos 

de diferenciação e crie custos de mudança para os clientes” (KLUYVER; PEARCE II, 2007, 

p. 103).  

Já na estratégia de foco, Porter (1986) comenta os principais riscos: os desejos do 

segmento atendido pela empresa podem se tornar similares aos desejos do mercado como um 

todo, fazendo com que a vantagem seja reduzida ou eliminada; e uma empresa que atende o 

mercado como um todo pode decidir que o segmento atendido por uma empresa que utiliza a 

estratégia de foco seja atraente e deve ser disputado. 

Para as empresas que se utilizam da estratégia integrada de liderança em 

custos/diferenciação também tem seus riscos por se tratar de uma estratégia arriscada. Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2008) enfatizam esse risco comentando que é difícil para as empresas 

fabricarem produtos relativamente baratos com graus de diferenciação que criem valor para os 

clientes-alvo. Enfatizam ainda, os mesmos autores, que, para utilizar corretamente essa 

estratégia a longo prazo, as empresas precisam ser capazes de diminuir os custos incorridos 
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para a produção dos produtos e, simultaneamente, aumentar a diferenciação do produto.  

Harrison (2005) complementa que uma empresa possivelmente não estará propensa a levar a 

estratégia de redução de custos muito longe, pondo em risco seus funcionários e clientes. 

Na concepção de Porter (1990), as empresas que não optam por uma estratégia 

genérica diferenciada estão “em cima do muro”. Essas empresas devem ter um desempenho 

inferior aos das empresas que adotaram uma estratégia, pois falta a elas uma base consistente 

para criar valor superior, pois as que adotam concentram os seus recursos para se tornarem 

boas naquela estratégia. 

No acirrado cenário competitivo deste século, uma empresa só consegue ser bem-

sucedida na utilização de uma estratégia no nível de negócios quando consegue integrar as 

atividades que executa de maneira que criem vantagens competitivas viáveis a serem 

utilizadas para criar valor para os clientes. 

As estratégias genéricas devem ser formuladas tomando por base os recursos e as 

aptidões que existem ou são potenciais da empresa. Para Harrison (2005, p. 139) “elas devem 

ser selecionadas com base na forma como se espera que os produtos e serviços resultantes 

sejam recebidos no mercado”.  

 

3.2.2 Tipologia Estratégica de Miles e Snow  

 

Para Cândido, Vasconcelos e Caldas (2007), a tipologia de Miles e Snow tem 

chamado a atenção de estudiosos em administração estratégica por ser uma classificação mais 

abrangente e pela viabilidade do uso em pequenas empresas, proporcionando uma análise do 

comportamento organizacional, que não tem correlação com o tamanho da organização. 

Miles e Snow (1978) comentam que o escopo dos negócios de uma organização 

também depende da atitude de seus gerentes em relação ao crescimento. Sua tipologia 

considera o ambiente competitivo e seus aspectos, a estrutura da organização e os seus 

processos, com o intuito de mostrar a relação entre a estratégia e o contexto. Os autores 

enumeram quatro formas básicas organizacionais, que também chamam de tipos estratégicos, 

que são: defensiva, prospectora, analista e reativa  

As empresas que utilizam a característica defensiva, de acordo com Miles e Snow 

(1978), limitam-se a atender um segmento específico, o faz com produtos e serviços desejados 

por esse segmento, com preços e qualidade competitivos; não procuram oportunidades fora de 

seu domínio e defendem de maneira agressiva o seu domínio competitivo de seus 

concorrentes; tem tendência a menosprezar o desenvolvimento de novos produtos ou 
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mercados além de sua área de atuação; há uma formalização e especialização de sua estrutura, 

buscam sempre a criação de sua estabilidade com o intuito de reduzir o impacto das mudanças 

ambientais na variabilidade da empresa. 

 Já as empresas que possuem características prospectora buscam, constantemente, 

novas oportunidades de mercados e produtos, tornando-se criadoras das mudanças e 

provocando incertezas no ambiente em que atuam. Possuem um amplo âmbito de atuação, 

pela sua dinamicidade e constante desenvolvimento de mercados e produtos, além de 

tecnologia, com disposição para assumir riscos. Logo sua maneira de responder ao mercado é 

diferente ao das empresas defensivas. Em virtude da constante busca de inovação, há uma 

dificuldade de se alcançar a alta eficiência, há a descentralização do controle e flexibilidade 

em sua estrutura. 

As organizações consideradas analistas atuam em dois âmbitos: um âmbito de 

mercado e outro de produto, um considerado estável e outro dinâmico. No âmbito estável 

operam de maneira eficiente com processos formalizados e estruturas formais; já no dinâmico, 

buscam ideias bem sucedidas de concorrentes, copiando-as. Há uma centralização dos 

controles e das decisões, mas é possível a identificação de flexibilidade nas ações. Com essas 

características, as empresas analistas são uma combinação das defensoras e prospectora, onde 

se adaptam ao ambiente de maneira equilibrada com a minimização dos riscos e a 

maximização de oportunidades para obter lucro. 

A quarta forma básica definida por Miles e Snow (1978) é a reativa. As 

organizações reativas, com relação às variações ambientais, não possuem capacidade efetiva 

de respondê-las, por não desenvolverem uma interação efetiva entre estratégia e estrutura. A 

estrutura é rígida e suas decisões são centralizadas. Só se adaptam ao ambiente que atuam 

quando ameaçadas por concorrentes, além de não arriscarem em novos produtos e serviços. 

São empresas que possuem baixo desempenho.  

Esta tipologia busca o alinhamento entre os elementos estratégia, tecnologia, 

estrutura e processos, pois a organização é vista de maneira holística, integrada, de maneira 

dinâmica, em seu ambiente. Para tanto, “as empresas buscam sinergia através de estratégias 

específicas para funções principais” (CÂNDIDO; VASCONCELOS;  CALDAS, 2007, p.5), 

conforme é explicado no quadro 3. 
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Tipologia 

Estratégica
Caracterização

Defensiva As empresas que adotam este tipo de estratégia são defensoras de domínio que fazem pouco ou nenhum 

desenvolvimento de novos produtos/mercados. Suas ações estratégicas pretendem preservar sua participação de 

mercado, reduzindo o impacto dos movimentos ofensivos dos concorrentes.

Prospectora As empresas que adotam este tipo de estratégia buscam agressivamente novas oportunidades de mercado e 

estão dispostas a assumir riscos

Analítica As empresas que adotam este tipo de estratégia ocupam uma posição intermediária entre os prospectores e os 

defensores. Elas tentam manter suas posições nos mercados existentes mas ao mesmo tempo buscam 

oportunidades de crescimento nas margens

Reativa As empresas que adotam este tipo de estratégia não tem uma estratégia distinta. Elas simplesmente reagem às 

situações ambientais

Quadro 3. Tipologia Estratégica de Miles e Snow

Fonte: Adaptado pelo autor de Silva Filho e Cândido (2003)  

 

Ainda segundo as classificações de Miles e Snow (1978), como pode ser 

observado no quadro 3, elas mostram duas posições bem diferentes em relação ao 

crescimento. As prospectoras buscam agressivamente o crescimento, enquanto que as 

defensoras tendem buscar a estabilidade. As empresas que se encaixam nas outras duas 

classificações ficam em algum ponto entre os dois extremos (HARRISON, 2005). 

Miles e Snow (1978) sustentam que, embora o contexto possa de fato restringir as 

escolhas do executivo gestor, ele não as determina e que visão e valores dos executivos são 

igualmente importantes na definição da estratégia.  

A tipologia trabalhada por Miles e Snow (1978), assim como a anterior, possui, 

também, seus riscos. As empresas que são consideradas defensivas correm o risco de ficarem 

estagnadas com relação a adaptação às rápidas mudanças no mercado, pois procuram a 

estabilidade. As prospectoras, devido à sua constante busca por crescimento e por novas 

oportunidades de mercado, podem ficar ineficientes. Já as analíticas, tipo intermediário entre 

as prospectoras e as defensivas, correm os riscos de ambas, ou seja, da ineficiência e da 

ineficácia, ao mesmo tempo, caso não consiga manter equilíbrio entre a estabilidade e a 

flexibilidade, conforme a predominância de atuação. 

 

3.2.3 Estratégias de Crescimento – Matriz de Ansoff  

 

Conforme Ansoff (1991), a empresa após analisar seu posicionamento e o de seus 

produtos frente ao mercado, tem que adotar uma estratégia, indicando em qual direção está 

seguindo. O autor sugere vetores de crescimento que indicam a postura da empresa em 
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relação aos seus produtos e mercados, com quatro direções estratégicas que pode seguir uma 

empresa: penetração de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado 

e diversificação.  

Para Keller e Kotler (2006, p. 46) “a avaliação de oportunidades de crescimento 

envolve o planejamento de novos negócios, assim como a redução ou a extinção de negócios 

superados”. A construção de um modelo de busca de novas oportunidades, ou seja, de 

crescimento, é facilitada pelo uso de um esquema por meio de uma matriz, a matriz de 

expansão produto-mercado de Ansoff (1991), como a constante no quadro 4. 

Produtos Existentes Novos         Produtos

Mercados 

Existentes

Penetração de 

Mercado

Desenvolvimento de 

Produto

Novos Mercados
Desenvolvimento de 

Mercado
Diversificação

Quadro 4. Matriz de Crescimento Mercado/Produto

Fonte: Adaptado pelo autor de Keller e Kotler (2006)  

A estratégia de penetração de mercado consiste em a empresa fazer um esforço 

para desenvolver os seus negócios sem mudar o produto, nem procurar outros mercados, ou 

seja, vender mais para os clientes atuais sem alterar os produtos.  Conforme Harrison (2005, 

p.171), “as empresas que estão buscando penetração de mercado constroem sua participação 

de mercado através de investimentos em propaganda, expansão da capacidade e/ou da equipe 

de vendas”. 

No caso de a empresa optar pela estratégia de desenvolvimento de mercado, ela 

estaria procurando atingir mercados diferentes com o mesmo produto, o que envolve o 

reposicionamento do produto ou serviço da empresa para atingir esse novo mercado. Nessa 

estratégia, as empresas podem precisar investir em pesquisa de mercado, propaganda, 

promoção e uma nova equipe de vendas, para que possam dar apoio ao desenvolvimento de 

mercado. (HARRISON, 2005). Na opinião de Costa (2007, p. 174)  

essa estratégia costuma ter grande probabilidade de sucesso, pois são oferecidos 

serviços ou produtos tradicionais, nos quais há um know-how acumulado, uma 

experiência consagrada a um público fiel, que pode servir como referência para 

novos clientes ou pessoas. Entretanto, sempre há margem para riscos, pois ninguém 

pode garantir que o público ou mercado novos tenham os mesmos hábitos, gostos, 

preferências ou necessidades do público tradicional. 

 

Outra forma de crescer é buscar, criar ou desenvolver novos serviços ou produtos 

para oferecer à mesma clientela tradicional. É a estratégia de desenvolvimento de produtos. 
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“Consiste em oferecer produtos modificados ou novos para os mercados atuais” (KELLER; 

KOTLER, 2006, p. 36). A empresa que adota esta estratégia amplia a sua oferta adicionando 

novos produtos ao mix de ofertas. É interessante tendo em vista que muitas empresas ampliam 

as suas linhas anualmente ou até em períodos menores para dar mais opções aos clientes. 

A estratégia de desenvolvimento de produto tem grande probabilidade de sucesso, 

pois a empresa oferece serviços ou novos produtos para um público fiel, que já 

conhece a empresa e respeita a seriedade e competência. Mas, há também margens 

para riscos, pois ninguém pode garantir que o novo produto ou serviço irá atender 

adequadamente às preferências ou às necessidades do público tradicional da 

empresa. (COSTA, 2007, p. 175). 

 

Por fim, na diversificação, a empresa pode fazer a oferta de novos produtos para 

um mercado ainda não atingido. Para Costa (2007, p. 175) “essa estratégia tem menor 

probabilidade de sucesso, pois com sua adoção a organização passa a oferecer serviços ou 

produtos novos para um público que não a conhece”. A diversificação constitui opção de 

crescimento mais afastada da realidade atual da organização. 

 

3.2.4 Disciplinas de Valor por Treacy e Wiersema 

 

Treacy e Wiersema (1995) desenvolveram tipologia que ficou bem conhecida pelo 

fato da clareza de seus tipos estratégicos genéricos que criaram o termo disciplinas de valor 

para descrever as diferentes maneiras como as empresas podem criar valor para clientes. 

Consiste no modo em que as empresas podem competir para atingir e manter a liderança em 

seus segmentos. São três essas disciplinas de valor: a excelência operacional, a liderança de 

produto e a intimidade com o cliente. 

Para o entendimento do pensamento de disciplina de valor proposta por Treacy e 

Wiersema (1995), três conceitos são indispensáveis. O primeiro conceito consiste na 

proposição de valor, que implica na promessa que a empresa faz aos seus clientes de entregar 

um conjunto de valores – preço, tempo, atendimento diferenciado e qualidade. No segundo 

conceito, que se refere ao modelo operacional, consiste em uma combinação de vários 

processos – operacionais, sistemas gerenciais, estrutura empresarial e cultura, que irá 

proporcionar à empresa condições para atender sua proposição de valor. E o terceiro conceito, 

consiste na disciplina de valor, que consiste nas três maneiras esperadas com que as empresas 

combinem modelos operacionais e proposições de valor com o intuito de se tornarem as 

melhores em seus mercados. 
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Para Fleury e Fleury (2003) a formulação da estratégia competitiva deve enfatizar 

qual a competência que a empresa é mais forte.  Para os autores (2003, p. 133), competências 

essenciais são 

recursos intangíveis que (a) em relação aos concorrentes são difíceis de ser imitados, 

(b) em relação a mercados e clientes são os recursos essenciais para que a empresa 

possa prover produtos/serviços diferenciados e (c) em relação ao processo de 

mudança e evolução da própria empresa são o fator fundamental da maior 

flexibilidade que permite a exploração de diferentes mercados. 

 

Isso não quer dizer que a empresa deva se concentrar em uma das três 

competências apenas, mas certamente que não é interessante ser igualmente competente em 

todas as funções. “Para o desempenho competitivo da empresa, uma das competências vai ser 

mais relevante que as outras” (FLEURY; FLEURY, 2003, p.134). 

O alinhamento entre as estratégias empresariais e as competências 

organizacionais, permite orientar as organizações no desenvolvimento das suas estratégias.  

Assim, com a definição destas estratégias empresariais, como as disciplinas de valor, as 

competências distintas se destacam especificamente para cada estratégia, que as empresas 

devem buscar. 

Quando a organização tem como foco a estratégia na excelência operacional, ela 

compete em mercado onde a relação qualidade/preço é mais importante na definição da 

competitividade de produtos e serviços. “A lucratividade da empresa é uma relação direta da 

margem por produto e da escala de produção” (FLEURY; FLEURY, 2003, p. 134).  Empresas 

que possuem excelência operacional proporcionam ao cliente uma junção de qualidade, preço 

e facilidade de compra. Para Kluyver e Pearce II (2007) a excelência operacional descreve 

uma abordagem estratégica voltada para mecanismos de produção e entrega, com a 

preocupação na melhoria dos processos e gestão da qualidade, além da tecnologia da 

informação na automação de processos.  

Para Treacy e Wiersema (1995), as empresas que são excelentes 

operacionalmente, a variedade dificilmente será aceita, porque isto aumenta os custos. Logo a 

competência essencial dessas organizações deve estar nas operações. 

Com o foco na estratégia liderança em produto, as organizações continuamente 

investem para oferecer sempre o melhor produto, criando conceitos de produtos inovadores 

para os clientes, ou seja, produzem fluxo contínuo de produtos e serviços de última geração.  

Para Fleury e Fleury (2004) as empresas que adotam esta opção devem procurar sempre 

buscar novas oportunidades para novos produtos, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento, 

desenvolver e lançar novos produtos e serviços no mercado. “Tais empresas são voltadas para 

44

2 



a inovação e constantemente elevam o padrão, oferecendo mais valor e soluções melhores e 

dificultando, dessa forma, a vida de seus concorrentes” (KLUYVER; PEARCE II, 2007, 

p.105).  

Na visão de Treacy e Wiersema (1995) as empresas para terem liderança em 

produto precisam de capacidade e determinação para produzir produtos e serviços 

reconhecidos como superiores pelos clientes, oferecendo benefícios reais e de melhor 

desempenho, Nesse caso, a competência essencial é a de Pesquisa & Desenvolvimento 

A terceira disciplina de valor proposta por Treacy e Wieserma (1995) é a 

intimidade com o cliente. “Uma estratégia baseada em intimidade com o cliente concentra-se 

em construir a fidelidade do cliente” ((KLUYVER; PEARCE II, 2007, p.107). Criar 

intimidade com o cliente pode ser caro, mas os benefícios no longo prazo de uma clientela fiel 

podem ser compensadores.   

Para Fleury e Fleury (2004) essa estratégia, de intimidade com o cliente, é voltada 

para as necessidades dos clientes específicos e não o que o mercado deseja, cultivando 

relacionamentos, a fim de compreender cada vez as necessidades e desenvolver/oferecer 

soluções. Assim as empresas buscam cada vez agregar serviços aos seus produtos e para isso 

precisam identificar as reais necessidades dos clientes.   

Conforme Treacy e Wieserma (1995), a característica mais frequente nas 

empresas que são consideradas íntimas com os clientes, é a oferta de serviços superiores, do 

treinamento ao auxílio direto, com o intuito de os gerentes tirarem proveito máximo de seus 

produtos e ainda customizarem serviços básicos para atender as necessidades dos clientes, 

 Os processos mais relevantes nessa disciplina, segundo Treacy e Wieserma 

(1995), são: a seleção dos clientes, conquista de clientes, retenção de clientes e a construção 

de relacionamentos com os clientes, o que faz a área de Marketing ser vital nessa disciplina de 

valor. 

Desse modo, para Fleury e Fleury (2003, p.136) “à escolha de uma estratégia se 

associa a uma competência na qual a empresa precisa ser mais excelente que seus 

competidores; as outras duas competências devem sustentar a primeira”. O quadro 5 resume 

esta tipologia de estratégias e competências. 
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Operações
Desenvolvimento 

de produto
Vendas e Marketing

Excelência 

Operacional

Manufatura classe 

mundial/produção 

enxuta

Intervenções 

incrementais

Convencer o mercado de que a relação 

qualidade/preço dos produtos/serviços é 

ótima

Inovação em 

Produto
Scale up  e produção 

primária

Inovações radicais 

(breakthrough)

Preparar o mercado e educar os clientes 

potenciais para a adoção da inovação

Intimidade 

com o cliente Manufatura frágil
Desenvolvimento de 

sistemas específicos

Desenvolver relações com clientes 

específicos para compreender 

necessidades e vender soluções

Quadro 5. Tipos de estratégias e competências essenciais

Fonte: Adaptado pelo autor de Fleury e Fleury (2003)

Função
Estratégia 

Competitiva

 

Cada disciplina de valor pede um conjunto diferente de competências e tem seus 

próprios requisitos para o sucesso, conforme quadro 5. A maioria das empresas tenta atingir a 

excelência em uma das três disciplinas de valor e ser competitiva nas outras. Escolher 

explicitamente uma dessas disciplinas e concentrar os recursos disponíveis para criar uma 

diferença entre a empresa e seus concorrentes imediatos acentua seu foco estratégico. Assim, 

uma empresa para que possa ser competitiva, necessita compreender como se inter-

relacionam a competência essencial e a estratégia empresarial. 

O risco, de acordo com Treacy e Wiersema (1995), de sua tipologia, consiste na 

empresa perder a proximidade em relação aos seus concorrentes nas dimensões diferentes da 

disciplina de valor escolhida pela empresa, como em uma situação de uma empresa decidir 

por excelência operacional e desprezar possíveis avanços tecnológicos no produto.  

No quadro 6 apresenta-se resumo das tipologias estratégicas estudadas, com seus 

respectivos autores, bem como suas estratégias genéricas. Essas tipologias foram selecionadas 

devido seu grau de importância e destaque nas referências que tratam sobre estratégia e 

possibilitam a compreensão a respeito do assunto desta dissertação. 
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Tipologia Autor(es) Itens

Estratégias Competitivas Genéricas Porter (1990) Liderança de custo

Diferenciação

Enfoque (no custo/diferenciação)

Vetor de Crescimento Ansoff (1991) Penetração de mercado

Desenvolvimento de mercado

Desenvolvimento de produto

Diversificação

Tipos Organizacionais Estratégicos Miles e Snow (1978) Defensiva

Prospectora

Analítica

Reativa

Disciplinas de Valor Treacy e Wiersema (1995) Excelência operacional

Liderança no produto

Intimidade com o cliente

Quadro 6. Tipologias estratégicas descritas

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Para efeito de estudo do trabalho em foco, será usada a tipologia das estratégias 

competitivas genéricas de Porter (1990), procurando identificar, dentre as proposições 

propostas, que são a liderança em custo, diferenciação e foco, a que se identifica e predomina 

no mercado das concessionárias de São Luís. O modelo de Porter (1990) proporciona uma 

ampla análise do ambiente competitivo onde cada estratégia é uma forma diferente para o 

desenvolvimento e sustentação de uma vantagem competitiva.  

A seguir, após do enfoque teórico aqui abordado, a seção seguinte enfoca os 

aspectos metodológicos que direcionaram a análise das estratégias competitivas utilizadas 

pelas concessionárias de veículos novos em São Luís/MA. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipologia da Pesquisa 

 

Na literatura sobre metodologia científica, existem várias formas de classificação 

da pesquisa. Richardson et. al. (2008) e Barbie (2005) apresentam três grandes grupos: 

exploratória, descritiva e explicativa. 

Neste trabalho será realizada a pesquisa exploratória pelo fato do pesquisador não 

ter conhecimento a respeito dos fatos e realizará pesquisa para aprofundamento do assunto. 

Barbie (2005) diz que a pesquisa exploratória em função da diminuta quantidade de 

informações a respeito do fenômeno a ser investigado.  

Para Cervo e Bervian (1996, p.49) “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa 

e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Assim pode-se afirmar que 

este estudo é de natureza descritiva com base em seus objetivos, que é analisar as estratégias 

competitivas utilizadas pelas concessionárias de veículos novos em São Luis.  

Com relação aos procedimentos adotados tem-se uma pesquisa bibliográfica e de 

levantamentos ou survey. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Vergara (2004, p.48) “é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicados em livros, revistas, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada com base em livros, artigos publicados em congressos e revistas qualificadas pelas 

CAPES e banco de teses de algumas das principais universidades brasileiras. 

O survey ou busca de levantamento é um tipo de pesquisa que se caracteriza, por 

descrever ou explicar as características ou opiniões de uma população através da utilização de 

uma amostra representativa. May (2004) relata que o método de levantamento (survey) se 

caracteriza pela busca de resposta sobre determinados fenômenos com suporte em dados da 

parte (amostra) de uma população 

Para que sejam realizadas pesquisas de levantamento, dados são coletados de toda 

a população ou de parte dela, com a finalidade de se analisar questões a respeito da 

incidência, distribuição e relação entre determinadas características da forma como elas 

acontecem em uma população (COLLINS e HUSSEY, 2005).  

A abordagem quantitativa de acordo com Richardson et. al. (2008, p.70) 

“representa a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análises e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências”. Logo, pode-se 

considerar esta pesquisa como quantitativa, por se utilizar de instrumentos estatísticos para o 
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tratamento dos dados, consistentes de indicadores primários obtidos pelos questionários 

estruturados aplicados aos gestores das concessionárias. 

 

4.2 População e Amostra 

 

Segundo Richardson et. al. (2008, p. 157) população ou universo da pesquisa 

consiste em “um conjunto de elementos que possuem determinadas características”. A 

população pesquisada foi as concessionárias de veículos novos em São Luís, composta por 20 

concessionárias, sendo que algumas possuem várias filiais na cidade. 

O critério utilizado para a escolha das concessionárias pesquisadas foi a sua 

participação no mercado de veículos novos em São Luís, compreendendo seis marcas, o que 

corresponde a 35,3% com concessionárias autorizadas de veículos novos no mercado de São 

Luís. Essas marcas estão associadas às diferentes concessionárias de veículos compreendendo 

General Motors (GM) e Fiat, com duas concessionárias cada, Volkswagen, Ford, Toyota e 

Honda, cada com uma concessionária, totalizando uma amostra de oito concessionárias. 

Juntas, essas marcas possuem 89,93% do mercado de automóveis novos em São Luis, no ano 

de 2008. (DETRAN/MA, 2008).  A Tabela 9 apresenta a participação de cada uma das marcas 

no mercado de São Luís/MA. 

 

Marcas %

General Motors 26,66

Volkswagen 25,18

Fiat 23,75

Ford 9,49

Toyota 2,58

Honda 2,27

Fonte: Detran/MA (2008)

Tabela 9 - Participação das marcas na cidade de São Luís/MA - 2008

 

 

A concessionária Honda não foi pesquisada devido a mesma estar passando por 

problemas com a franquia, com a troca do proprietário, o que inviabilizou o envio do 

questionário para a referida empresa. Logo foram pesquisadas sete concessionárias. É 

importante ressaltar que existem consideráveis diferenças de preços entre as marcas e 

variedade de modelos, mas tomou-se como base a participação de mercado para a análise. 
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4.3 Coleta de dados e instrumentos de coleta 

 

Conforme Roesch (2006) as principais técnicas de coleta de dados são a 

entrevista, o questionário, os testes e a observação  

Com relação às técnicas de coleta de dados, foram realizadas através de 

questionários estruturados, com perguntas também estruturadas abertas e fechadas que 

especificam o conjunto de respostas alternativas e o formato da resposta. Os questionários 

possuem 64 questões, distribuídas em quatro partes, conforme apresentado no Apêndice B.  

a) Parte I – Caracterização da Empresa – contém dados sobre o tamanho da empresa, o 

volume de vendas e a composição da concessionária. 

b) Parte II – Estrutura da Concessionária – contém dados sobre as atividades desenvolvidas 

pela concessionária, seus setores e a participação de cada atividade na formação do lucro. 

c) Parte III – Relação Montadoras X Concessionárias – nesta parte tem-se dados sobre as 

definições da relação, das exigências por parte das montadoras e incentivos oferecidos. 

d) Parte IV – Estratégias Competitivas – busca posicionar a empresa no cenário de São 

Luís/MA, identificando a relação das estratégias para atuação no setor. 

Nas questões 12 e 13 do questionário aplicado usou-se a escala de Likert com o 

intuito de identificar o grau de concordância e discordância dos respondentes. Segundo Mattar 

(2001) a escala de Likert compreendem uma série de afirmações relacionadas com o objeto 

pesquisado, onde os respondentes são solicitados, não só a concordarem ou discordarem das 

afirmações, mas também a informarem qual seu grau de concordância e discordância. A cada 

célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do respondente em 

relação a cada afirmação. 

Os sujeitos da pesquisa foram os gerentes das concessionárias selecionadas, 

através de questionário desenvolvido com a finalidade de conhecer a estrutura organizacional 

das concessionárias de veículos novos, sua relação com as montadoras e identificar as 

estratégias utilizadas por elas, além dos seus serviços oferecidos. A aplicação dos 

questionários deu-se no período de 2 a 6 de março de 2010. 

No quadro 7, apresenta-se a relação entre os objetivos específicos deste trabalho 

com as questões elaboradas. 
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Objetivos Específicos Questões da pesquisa 

1 – Caracterizar a estrutura das 

concessionárias autorizadas de veículos 

novos do mercado de São Luís/MA 

Questões de 1 a 8, da parte II  

2 - Analisar a relação das montadoras 

com as concessionárias autorizadas de 

veículos novos em São Luís/MA 

Questões de 1 a 12 da parte III 

3 – Identificar as vantagens 

competitivas existentes no setor de 

concessionárias autorizadas de veículos 

novos em São Luís/MA 

Questões de 1 a 13 da parte IV 

4 – Verificar os diferentes serviços 

oferecidos pelas concessionárias 

autorizadas de veículos novos do 

mercado de São Luís 

Questão 14 da parte IV 

Quadro 7: Relação entre os objetivos específicos e as questões elaboradas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.4 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Após a realização da entrevista, a análise e interpretação dos dados coletados 

serão feitos através do programa Le Sphix v.4.5. Nessa análise, segundo Collins e Hussey 

(2005), o objetivo é organizar de modo sistematizada os dados de forma que viabilize 

subsídios para a resposta do problema que se investiga.  

Na análise dos dados será usada a análise exploratória de dados ou estatística 

descritiva. Esse método, de acordo com Collins e Hussey (2005) é útil para resumir e 

apresentar dados em tabelas, quadros, gráficos e outras formas diagramáticas. 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados oriundos da pesquisa de 

campo realizada e que darão suporte aos objetivos propostos neste estudo. Com relação à 

estatística descritiva, os resultados são apresentados na forma de tabelas e gráficos revelando 

a freqüência absoluta e relativa de cada questão, bem como comentários sobre os dados 

constantes das tabelas e gráficos, fazendo assim a análise descritiva da população pesquisada. 

Foram enviados sete questionários para as concessionárias selecionadas da cidade 

de São Luís/MA, ressaltando-se que todas responderam a pesquisa.  

A análise está dividida em quatro partes: caracterização das empresas, estrutura 

das concessionárias, relação montadora x concessionárias e as estratégias competitivas 

utilizadas pelas concessionárias. 

 

5.1 Caracterização da Empresa 

 

Nesta subseção apresentam-se os resultados referentes a caracterização das 

empresas participantes da pesquisa, a saber: identificação do gerente, a função e o tempo na 

função e sua escolaridade, o faturamento da empresa, o número de empregados próprios e 

terceiros, a quantidade de filiais e o número de carros novos e usados vendidos mensalmente, 

ano base 2009. 

Com relação a posição hierárquica, a pesquisa foi respondida por 57,14% por 

diretores comerciais, 14,29% por gerentes de vendas, 14,29% por gerente geral e 14,29% por 

diretor geral, conforme demonstra a Tabela 10. 

Tabela 10 - Posição hierárquica dos respondentes

Qtde %

Diretor Geral 1 14,29

Diretor Comercial 4 57,14

Gerente Geral 1 14,29

Gerente de Vendas 1 14,29

Total 7 100,00

Fonte: Pesquisa de campo (2010)

Posição Hierárquica
No. de respostas

 

Quanto ao grau de escolaridade, verificou-se que, entre os gestores das 

concessionárias pesquisadas, todos têm diploma de curso superior e do total, seis possuem 
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cursos de pós-graduação na área. O grau de instrução dos gestores das concessionárias de 

veículos em São Luís/MA demonstra o índice de profissionalização da área. 

Com relação ao tempo de empresa 42,86% dos gestores possuem até 3 anos de 

empresa, 28,57% possuem até 7 anos e 28,57% possuem mais de 7 anos na empresa. Esses 

indicadores evidenciam que os gestores têm experiência na área, além, de como já 

mencionado anteriormente, todos possuem nível superior e a maioria pós-graduação, o que 

contribui para a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. 

Outro ponto identificado é com relação à quantidade de filiais que as empresas 

possuem na cidade de São Luís o que vem corroborar com Tortato e Marx (2004) quando 

dizem que alguns distribuidores estão consolidando a sua atuação em relação a uma 

determinada marca pelo crescimento do número de pontos de venda na mesma área 

geográfica. Do total do número de concessionárias existentes em São Luís/MA (39 lojas), as 

empresas pesquisadas detêm 66,66% desse número, que totaliza 26 lojas. Na Tabela 11 

mostra-se o número de filiais das empresas entrevistadas. 

 

Tabela 11 - Número de filiais das empresas respondentes

Marca Concessionária Número de filiais

Alvema 3

Taguatur 4

Dalcar 6

Cauê 2

Ford Duvel 5

Volkswagen Euromar 5

Toyota Tama 1

Total 7 26

Fonte: Pesquisa de campo (2010)

Fiat

General Motors

 

 

Com relação à quantidade de carros novos e usados vendidos mensalmente 

durante o ano de 2009, as concessionárias pesquisadas venderam mensalmente, em média, 

2.005 veículos novos, o que corresponde a 84,17% dos veículos novos vendidos mensalmente 

em São Luís/MA, durante o ano de 2009. Foram vendidos 315 veículos usados no mesmo 

período. A Tabela 12 demonstra os números por concessionária. 
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Tabela 12 - Número de veículos novos e usados vendidos mensalmente pelas empresas respondentes -2009

Marca Concessionária Veículos Novos Veículos Usados

Alvema 230 40

Taguatur 350 70

Dalcar 450 45

Cauê 270 30

Ford Duvel 215 55

Volkswagen Euromar 415 55

Toyota Tama 75 20

Total 7 2005 315

Fonte: Pesquisa de campo (2010)

Fiat

General Motors

 

Com base nos dados da Tabela 12, as concessionárias pesquisadas, foram 

classificadas de acordo com o critério da FENABRAVE, conforme mostra a Tabela 13. 

Porte Unidade Vendidas/mês Concessionária

Pequena até 20 -

Média Entre 21 e 50 -

Média Grande Entre 51 e 100 Toyota - Tama

Grande Entre 101 e 400 Fiat - Alvema e Taguatur      

General Motors - Cauê             

Ford - Duvel 

Mega Daler Mais que 400 Volkswagen - Euromar        

General Motors - Dalcar

Tabela 13 - Classificação FENABRAVE das Concessionárias Pesquisadas por Vendas Mensal - 2009

 

Os números indicam que as concessionárias pesquisadas são classificadas como 

média grande, grande e mega daler com relação à classificação FENABRAVE e que há uma 

concentração de vendas em apenas cinco marcas. Estas possuem sete concessionárias, com 26 

lojas em São Luís/MA.  

5.2 Estrutura das Concessionárias 

 

Com base em Lima (2009), a pesquisa procurou saber a estrutura das 

concessionárias que deve ser capaz de desempenhar cinco funções principais: venda de carros 

novos, venda de carros usados, serviços, distribuição de peças e financiamento. 

Com relação à venda de carros novos, todas as concessionárias pesquisadas 

possuem show room organizados e específicos, com equipe própria de vendas para carros 

novos.  
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Para os veículos usados, todas as concessionárias pesquisadas responderam que as 

negociações são feitas na própria concessionária com uma equipe diferenciada e preparada 

para o serviço sob uma gerência específica. Outra opção respondida por três concessionárias 

(Dalcar, Cauê e Euromar) é que também utilizam empresa terceirizada em compra e venda de 

veículos usados, conforme mostra a Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Comercialização de carros usados

Formato No. Concessionárias 

As negociações são feitas na própria concessionária com a 

mesma equipe que vende carros novos
-

As negociações são feitas na própria concessionária mas com 

equipe diferenciada e preparada para o serviço sob uma 

gerência específica

7

É feita por empresa terceirizada em compra e venda de 

veículos usados
3

É feita por empresa especializada em compra e venda de 

veículos usados pertencente ao mesmo grupo dono da 

concessionária

-

Fonte: Pesquisa de campo (2010)

Nota: Questão de múltipla escolha  

 

Já os serviços de funilaria, de oficina mecânica e os rápidos (alinhamento, 

balanceamento, troca de óleo, troca de pneus etc.) todos são realizados na própria 

concessionária, pela própria equipe da concessionária. Esses serviços vêm propiciar aumento 

da rentabilidade da área de oficina, além de agregar valor à concessionária. 

Uma preocupação apontada pelas respondentes durante a aplicação dos 

questionários, no que tange a serviços de oficina e funilaria, são as oficinas independentes, 

pois no momento em que termina a garantia dos veículos, essas oficinas são mais procuradas, 

principalmente pelos altos preços das redes autorizadas de concessionárias de veículos. 

O setor de peças de reposição todas as concessionárias pesquisadas possuem. A 

preocupação das concessionárias neste segmento é o mercado independente de reposição de 

peças, pois o alto preço das peças originais faz o consumidor procurar alternativas no mercado 

independente.  

Com relação ao financiamento, três concessionárias possuem setor exclusivo de 

financiamento de veículos. As demais, quatro concessionárias, responderam que não possuem 

um setor exclusivo de financiamento e que oferecem o serviço através de sistemas conectados 

aos computadores de diversos bancos, buscando a melhor oportunidade para o consumidor. 
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No que diz respeito ao percentual de cada função na formação do lucro há uma 

pequena variação de uma concessionária para outra. Por exemplo, a maioria ainda possui 

como principal item do lucro, a venda de carros novos, variando de 40% a 55%. O item de 

maior variação foi o de oficina, que oscilou de 21% a 35%.  

Percebe-se que a concessionária Taguatur (Fiat) e a Euromar (Volkswagen) já 

possuem outro importante item na sua composição do lucro, além da venda de carros novos, 

que é a oficina. É importante enfatizar, também, que as concessionárias de São Luís/MA 

precisam trabalhar melhor o carro usado, pois, segundo Grande (2004), é uma fonte 

alternativa do negócio e que as concessionárias precisam melhor administrar (Tabela 15).  

   

Tabela 15 - Formação do lucro das empresas respondentes

FORD TOYOTA VOLKS

Alvema Taguatur Dalcar Cauê Duvel Tama Euromar

Venda de carros novos 48,0% 40,0% 55,0% 55,0% 50,0% 55,0% 45,0%

Venda de carros usados 12,0% 10,0% 5,0% 5,0% 8,0% 5,0% 5,0%

Peças de reposição 18,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 19,0% 15,0%

Oficina 22,0% 35,0% 25,0% 25,0% 27,0% 21,0% 35,0%

FIAT GM - CHEVROLET
Atividades

 

 

Em resumo, todas as concessionárias possuem show room organizado e o setor de 

peças de reposição. As concessionárias executam as atividades de funilaria, oficina mecânica 

e serviços rápidos com equipe própria. Na sua formação do lucro, as concessionárias 

pesquisadas ainda têm como item principal na sua formação do lucro, a venda de carros 

novos. 

Sendo assim, em relação ao objetivo que consiste em caracterizar a estrutura das 

concessionárias autorizadas de veículos novos do mercado de São Luis/Ma, observou-se que 

todas mantêm a estrutura clássica, corroborando com Lima (2009), onde afirma que as 

concessionárias precisam ter todas as funções (venda de carros novos, de carros usados, 

serviços, peças e financiamento) agregadas em um só local.  
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5.3 Relação Montadoras x Concessionárias 

 

O relacionamento entre os fabricantes e seus distribuidores envolve uma série de 

situações como a dependência das concessionárias junto aos fabricantes, a imposição de 

produtos às concessionárias e a redução da margem de lucro dos carros novos, o que vem 

obrigando as concessionárias a buscarem novas alternativas de receita. 

Na amostra das concessionárias pesquisadas, 71,43% responderam que as 

negociações contam com a presença de executivos da montadora. O desempenho da 

concessionária e das metas de vendas, todas responderam que são estabelecidos pela 

montadora em conjunto com a concessionária. Em contrapartida, quando se fala em 

lançamento de produtos, 71,43% responderam que a estratégia de lançamento não é definida 

em conjunto com as concessionárias. Somente as concessionárias da Fiat responderam que a 

mesma, quando vai lançar novos produtos, a estratégia de lançamento é definida em conjunto 

com as concessionárias. A Tabela 16 trata desses pontos. 

 
Tabela 16 - Itens na relação montadora x concessionárias

Itens Sim (%) Não (%)

As negociações com a concessionária contam com a presença de executivos da montadora
71,43 28,57

O desempenho da concessionária e as metas de vendas são estabelecidos pela montadora 

em conjunto com a concessionária
100 -

Quando a montadora vai lançar novos produtos, a estratégia de lançamento é definida junto 

com as concessionárias
28,57 71,43

Os preços de venda dos carros novos são definidos pela montadora 100 -

Os serviços oferecidos pela concessionária são definidos em conjunto com a montadora
100 -

A margem de lucro é definida pela montadora 100 -

A concessionária recebe suporte da montadora com relação à gestão financeira, custos, 

estoque, qualidade e vendas
100 -

As concessionárias recebem o retorno das pesquisas realizadas pela montadora junto aos 

clientes
100 -

A montadora é mais flexível em relação ao sistema de cotas disponibilizando, ao mercado 

local, um mix de produto mais adequado, se comparado a um passado recente 71,43 28,57

Fonte: Pesquisa de campo (2010)   

 

As alternativas preços de venda, os serviços oferecidos, a margem de lucro, o 

suporte da montadora e o retorno das pesquisas realizadas pela montadora estão presentes em 

todas as concessionárias pesquisadas, ou seja, as montadoras controlam tudo ou estão 

presentes nas decisões das concessionárias. Os preços dos veículos são tabelados pela fábrica, 

o que não impede de a concessionária alterá-lo, de acordo com a necessidade. E com relação 
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ao suporte recebido pelas concessionárias das montadoras, são mais presentes na questão dos 

estoques, qualidade e vendas. 

Com relação ao sistema de quotas, que consiste em enviar (empurrar) os carros 

para as concessionárias, este foi um dos itens mais comentados pelos respondentes, pois ainda 

existe uma pressão muito grande das montadoras. As concessionárias responderam que já há, 

mesmo de maneira incipiente, com relação às essas cotas, uma pequena flexibilidade das 

montadoras sobre esse aspecto. Durante a aplicação do questionário pôde-se observar que as 

concessionárias estão obtendo, também de maneira incipiente, controle sobre o mix de 

produtos que estão recebendo e que já começa a se falar em metas de vendas com base no 

market share levando em consideração o número de emplacamentos de cada região, pois 

segundo Arbix e Veiga (2003), as concessionárias dominam a relação com os consumidores e 

têm melhores condições de identificar os modelos de preferência. 

As montadoras têm imposto várias ações, como a padronização do layout, do 

atendimento da oficina, do treinamento dos funcionários, bem como a utilização de programas 

específicos (certificação de usados e promoções) com o intuito de diminuir a variabilidade dos 

serviços e controlar a qualidade do mesmo, além de buscar a melhoria no atendimento das 

concessionárias (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Exigências das montadoras

Exigências Sim (%) Não (%)

Padronização do layout da loja 100 -

O processo de vendas tem que ser padronizado 71,43 28,57

O atendimento da oficina tem que ser padronizado 100 -

A oficina precisa ser certificada 100 -

Treinamento dos funcionários 100 -

Uso de programas específicos (certificação de usados, promoções) 100 -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Os resultados observados na Tabela 17 indicam que o formato das concessionárias 

de veículos está caminhando para o modelo de franquia de negócio formatado. Segundo Rizzi 

(1996), nesse modelo o franqueador, além de conceder os direitos de uso da marca, transfere o 

modelo de negócio utilizado, chegando aos procedimentos operacionais, caracterizando-se por 

um modelo mais rígido do que o modelo de segunda geração. 

Sobre os incentivos que as montadoras oferecem para as concessionárias em troca 

de cooperação, elas têm utilizado bônus, verbas de propaganda e apoio promocional, 
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Nenhuma das respondentes foi ameaçada por rescisão de contrato, bem como o programa de 

pontuação que oferece dinheiro e as montadoras não terem dado nenhum incentivo não 

obtiveram nenhuma escolha, conforme Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Incentivos oferecidos pelas montadoras

Incentivos Sim (%) Não (%)

Bônus 100 -

Verbas de propaganda 85,71 14,29

Ameaça de rescisão de contrato - 100

Programa de pontuação que oferece dinheiro - 100

Apoio promocional 100 -

Não tem dado nenhum incentivo - 100  

 

Na Tabela 19, têm-se os principais problemas enfrentados pelas concessionárias. 

De acordo com a pesquisa, o principal problema enfrentado consiste nas montadoras 

obrigarem as concessionárias a ficarem com veículos de baixa demanda levando a ter estoque. 

Em seguida tem-se que as concessionárias estão sendo obrigadas pelas montadoras a 

desenvolver serviços e outras fontes de lucro o que vem corroborar com Tortato (2006) 

quando diz que as montadoras mostram aos seus distribuidores que para aumentar a 

rentabilidade precisa-se investir na prestação de serviços. O item de menor criticidade, entre 

as concessionárias pesquisadas, foi a falta de capital. 

 

Tabela 19 - Principais problemas enfrentados pelas concessionárias

Principais problemas ordem criticidade

As montadoras obrigam as concessionárias a ficar com veículos de baixa demanda 

levando a ter estoque

As concessionárias estão sendo obrigadas pelas montadoras a desenvolver serviços 

e outras fontes de lucro;

Os carros usados na entrada do negócio dificultam o processo das vendas

Competição com a mesma marca;

Falta de capital

Fonte: Pesquisa de campo (2010)

Nota: 1 é o de maior criticidade e 5 é o de menos criticidade

1

2

3

4

5

 

 

Sendo assim, em relação ao segundo objetivo deste trabalho que consiste em 

analisar a relação das montadoras com as concessionárias de veículos novos em São 

Luís/MA, observa-se que as montadoras ainda têm o controle sobre o preço de venda dos 

veículos, sobre a margem de lucro e excluem as concessionárias das estratégias de 
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lançamento. Nota-se, também, uma tendência de mudança no comportamento das montadoras 

com as concessionárias no que se refere às negociações que contam com a presença de 

executivos da montadora, o desempenho e as metas de vendas serem definidas em conjunto, o 

suporte da montadora com relação à gestão de estoque, qualidade e vendas e no retorno às 

concessionárias das pesquisas realizadas pelas montadoras. Assim, apesar desse clima de 

possível cooperação, as montadoras ainda impõem várias condições às concessionárias e os 

principais problemas enfrentados pelas concessionárias têm participação direta da montadora: 

a obrigação de ficar com veículos de baixa demanda levando a ter estoque e a obrigação das 

concessionárias a desenvolverem serviços e outras fontes de lucro. 

 

5.4 Estratégias Competitivas das concessionárias de veículos novos em São Luís/MA 

 

Os resultados a seguir referem-se às estratégias competitivas utilizadas pelas 

concessionárias de veículos novos em São Luís/MA. Em um mercado competitivo, com 

produtos muito parecidos e com inovações tecnológicas constantes, a competitividade entre as 

empresas torna-se cada vez mais acirrada. É importante frisar que empresas que trabalham 

com produtos físicos, como as concessionárias de veículos, já estão se transformando em 

empresas de serviços, pois perceberam que essa nova perspectiva pode torná-las mais 

competitivas, diferenciando-se dos concorrentes, além de vislumbrarem novas oportunidades 

de aumentarem seus lucros.  

No questionário aplicado procurou-se identificar como as empresas lidam com a 

concorrência, o que fazem para manter a sua participação no mercado, qual a postura que a 

empresa procura ter, como as empresas veem seus serviços frente aos concorrentes, que 

pontos estão mais presentes na disputa com os concorrentes, que dificuldades encontram em 

relação à concorrência, como elas buscam diferenciar-se, como são estabelecidas as 

estratégias e quais estratégias mais se identificam com a empresa, que formas alternativas de 

vendas as empresas utilizam e que serviços oferecem aos seus clientes. 

As empresas precisam saber identificar os motivos que fazem com que seus 

clientes procuram a concorrência. Das empresas pesquisadas, seis concessionárias 

responderam que seus clientes as trocariam pela concorrência caso houvesse queda na 

qualidade de seus serviços. Uma concessionária respondeu que o cliente a trocaria por um 

atendimento diferenciado por parte do concorrente (Tabela 20). A qualidade dos serviços é 

uma importante variável no gerenciamento dos serviços de uma concessionária de veículos 

que vem se tornando importante na disputa por vantagem competitiva. 
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Tabela 20 - Motivos dos clientes buscarem a concorrência

Motivos Quantidade (unid.)

Atendimento diferenciado 1

Queda na qualidade de seus serviços; 6

Alteração nas normas de negociação sem comunicá-los; -

Preços melhores -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

As concessionárias participantes da pesquisa para manterem ou elevar a sua 

participação no mercado responderam da seguinte forma: 57,14% buscam renovar seus 

serviços existentes para atrair novos clientes; 28,57% responderam que buscam oferecer 

novos serviços para atrair novos clientes; e 14,29% preferem manter os serviços estáveis 

procurando a melhoria da eficiência das ações vigentes (Tabela 21).  

 

Tabela 21 - Ações para manter ou elevar a participação no mercado

Ações %

Prefere manter os serviços estáveis dedicando-se de forma 

continuada a melhoria da eficiência das ações vigentes
14,29

Busca oferecer novos serviços para atrair novos clientes; 28,57

Busca renovar os serviços existentes para atrair novos clientes; 57,14

Altera os serviços oferecidos somente quando novas idéias do 

concorrente foram bem aceitas no mercado.
-

Altera os preços de seus serviços, tornando-os mais baratos -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Assim, percebe-se que nas tabelas 20 e 21 é fundamental para as empresas do 

ramo de veículos novos desenvolverem a relação com os clientes com o intuito de identificar 

as reais necessidades dos clientes e procurar manter e renovar os serviços ofertados aos 

mesmos, sempre mantendo a qualidade dos mesmos, pois conforme Porter (1986) as empresas 

precisam desenvolver produtos ou serviços únicos, com a qualidade mais alta, desempenho 

superior ou características únicas, buscando satisfazer as necessidades dos clientes.  

Corroborando com a Tabela 21, com relação à postura da empresa no mercado, 

71,42% das empresas responderam que é fundamental ter uma reputação de ser inovadora e 

criativa é a estratégia escolhida pelas respondentes (Tabela 22). É importante ressaltar que 

85,71% das empresas pesquisadas consideraram a concorrência no mercado de automóveis 

novos em São Luís/MA como muito acirrada e 14,29% acirrada. Mais um motivo para que as 

concessionárias se tornem criativas e inovadoras nesse segmento de mercado. 
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Tabela 22 - Postura da empresa no mercado

Estratégias %

Ofertar poucos serviços, mas seletivos e de alta qualidade 14,29

Adotar idéias novas e inovações, mas só depois de análise 

cuidadosa;
-

Reagir a oportunidades ou ameaças no mercado para manter 

ou melhorar essa posição;
14,29

Ter uma reputação de ser inovadora e criativa. 71,42

Sempre observa a concorrência e a copia quando necessário -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Analisando-se quais os fatores que mais se destacam na competição com os 

concorrentes, destacou-se o mix de produtos, com 57,14%, em seguida, com 28,57% a 

diferenciação dos serviços e, por fim, com 14,29%, o atendimento diferenciado (Tabela 23).  

O fato de o mix de produtos ter se destacado nesse ponto é que, segundo comentários dos 

respondentes, o lançamento de novos produtos é fundamental neste segmento pelo fato de o 

consumidor sempre estar em busca de novidades e lançamentos, o que se torna, também, um 

diferencial neste mercado juntamente com a diferenciação dos serviços. 

 

Tabela 23 - Itens que estão presentes na competição com os concorrentes

Itens %

Mix de produtos; 57,14

Diferenciação dos serviços; 28,57

Atendimento diferenciado; 14,29

Número de filiais e formato de lojas -

Preço e condições de pagamento -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Com base na Tabela 23, percebe-se que o número de filiais e formato de lojas e o 

preço com condições de pagamento não obtiveram nenhuma escolha, o que leva a acreditar 

que os preços e as condições de pagamento são basicamente semelhantes em todas as 

concessionárias, bem como o número de filiais e formato de lojas, não levando a influenciar o 

consumidor a escolher a concessionária por causa destes dois itens. 

Junto aos itens que estão presentes na competição com os concorrentes, 

questionou-se, na visão das respondentes, quais as principais dificuldades da empresa em 

relação aos concorrentes (Tabela 24). O mix de produtos é a principal dificuldade enfrentada 

em relação aos concorrentes para 71,42%. Em seguida vem, juntas, com 14,29% cada, as 
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opções de acompanhar a expansão em número de lojas e acompanhar seus preços. Este 

resultado corrobora com o resultado da Tabela 23. Conforme Porter (1990) a lógica da 

estratégia de diferenciação exige que uma empresa escolha atributos em que diferenciar-se, 

que sejam diferentes dos de seus rivais, seja com produtos ou serviços, ou uma conexão entre 

ambos. 

  

Tabela 24 - Principais dificuldades enfrentadas em relação à concorrência

Dificuldades %

Acompanhar os seus preços; 14,29

Acompanhar o investimento em tecnologia; -

Mix de produtos; 71,42

Acompanhar a expansão em número de lojas. 14,29

Manter a mesma oferta de serviços que mantêm -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Das concessionárias de veículos que participaram da pesquisa, observa-se na 

Tabela 25 o fato de que, para 85,71%, a principal vantagem competitiva é a qualidade 

diferenciada dos serviços, pois acreditam estas empresas que mesmo com um mix de produtos 

inovador, qualidade na mão-de-obra, preço e prazo de pagamento e várias filiais na região, se 

não houver qualidade diferenciada dos serviços com um pouco de experiência no setor, os 

demais pontos deixam de ser atraentes. 

 

Tabela 25 - Principal diferencial da empresa em relação aos concorrentes

Vantagens competitivas %

Experiência no setor; 14,29

Qualidade diferenciada dos serviços; 85,71

Qualidade da mão-de-obra; -

Mix de produtos. -

Preço e prazo de pagamento; -

Número de filiais. -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

Em seguida, procurou-se identificar quais as estratégias que mais se identificavam 

com a empresa. O resultado mostrou que algumas estratégias são consideradas fortes em todo 

o segmento, conforme Tabela 26. 
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Tabela 26 - Estratégias que se identificam com a empresa

Estratégias %

1 - Oferecer um preço abaixo do praticado pelos concorrentes; -

2 - Criar uma imagem consolidada do negócio que o tornou bem 

conhecido no mercado; 85,71

3 - Desenvolver serviços de qualidade superior aos dos concorrentes 100

4 - Ofertar serviços personalizados a cada tipo de cliente -

5 - Remodelar periodicamente os serviços que já oferece 100

6 - Atender um grupo específico de cliente 14,29

7 - Adotar a mesma estratégia do concorrente -

8 - Diferenciação nos serviços oferecidos 100

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

O resultado da Tabela 26, com relação às principais estratégias que identificam 

com a empresa, vem confirmar, através do gráfico 2, com relação ao grau de importância das 

estratégias que se identificam com a empresa, que as estratégias de desenvolver serviços de 

qualidade superior aos concorrentes, remodelar periodicamente os serviços que já oferece e a 

diferenciação nos serviços oferecidos, todas obtiveram grau 5 (muito importante).  Somente a 

estratégia criar uma imagem consolidada do negócio obteve grau 4 (importante) e as demais 

foram consideradas indiferentes. 

 

 

Gráfico 2. Ordem de importância das estratégias que a empresa se identifica 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

* Avaliação obtida segundo uma escala com valor máximo de 5, onde: 5 é muito importante e 1 
totalmente sem importância. 

 

A busca por alternativas de oferecer serviços diferenciados fez com que as 

empresas buscassem novas alternativas de venda de carros novos (Tabela 27). As 
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concessionárias pesquisadas se utilizam de estratégias diferenciadas. O telemarketing e os 

feirões são as mais utilizadas, com 85,71%, seguida das vendas externas com 71,42% e os 

displays em shopping centers com 42,86%. Todas responderam que utilizam alguma forma 

alternativa de venda de carros novos. 

 

Tabela 27 - Formas alternativas de venda de carros novos

Alternativas %

Visitas externas 71,42

Tele-Marketing 85,71

Display em shopping center 42,86

Feirões 85,71

Não utiliza outras formas de vendas -

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

As proposições de 1 a 9 expostas no gráfico 3, demonstram os comportamentos 

das concessionárias pesquisadas com relação a como lidar com as constantes mudanças que 

ocorrem no mercado, bem como identificar quais proposições as empresas adotam para buscar 

a diferenciação no mercado, mais especificamente com relação à serviços. Foi utilizada a 

escala com relação ao nível de concordância com as proposições, sendo 5 – concordo 

plenamente, 4 – concordo, 3 – não concordo e nem discordo, 2 – discordo e 1 – discordo 

plenamente.  

 

 

Gráfico 3. Proposições adotadas pelas concessionárias  

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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As proposições que tiveram o grau de concordância 5, ou seja, que as 

concessionárias concordaram plenamente, foram: a empresa acredita na inovação de serviços 

para aumentar a sua participação de mercado e a empresa tem uma atenção especial com a 

diferenciação de seus serviços. Isso só vem corroborar com vários pontos desta pesquisa que, 

apesar das concessionárias venderem produtos físicos, é através dos serviços que as mesmas 

vêm buscando a sua diferenciação, bem como aumento de sua lucratividade. Esse ponto 

corrobora com Grande (2004) quando comenta que as concessionárias devem ofertar serviços 

diferenciados com o intuito de fidelizar os clientes, além de buscar agregar valor à revenda; 

As concessionárias pesquisadas concordaram que as proposições abaixo são 

importantes, atribuindo-lhe o número 4 – importante: 

a) O novo concorrente, adotando a política de preço baixo, poderá influenciar o 

mercado, ocasionando perda de rentabilidade da empresa; 

b) Buscar inovação, gerando incertezas no mercado onde a empresa está inserida 

dificulta o crescimento de seus concorrentes; 

c) A empresa acredita que o ideal para manter participação no mercado é mesclar 

preço com qualidade dos serviços; 

d) A empresa antecipa-se à concorrência criando novos serviços; 

e) A qualidade dos serviços oferecidos pela empresa pode-se considerar o ideal 

para o setor. 

Sendo assim, em relação ao terceiro objetivo específico deste trabalho que é 

identificar as vantagens competitivas existentes no setor de concessionárias autorizadas de 

veículos novos em São Luís/MA, pode-se observar que com as margens sendo achatadas na 

venda dos carros novos, as concessionárias começam a investir na atividade dos serviços, 

peças de reposição e, algumas, a venda de carros usados. A busca por renovar os serviços 

existentes, a qualidade diferenciada dos serviços, o desenvolvimento de serviços superiores  e 

o nível de serviços e a busca pela diferenciação nos serviços oferecidos são variáveis 

importantes para a competitividade das concessionárias. 

Já o quarto objetivo, que consiste em verificar os serviços oferecidos pelas 

concessionárias autorizadas de veículos novos em São Luís/MA foi observado na questão 14, 

da parte IV do questionário. Foi solicitado às concessionárias participantes que marcassem os 

serviços prestados pela concessionária e caso tivessem algum que não constasse na lista, 

poderia acrescentar (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Serviços prestados pelas concessionárias de veículos novos em São Luís

Serviços %

Agendamento de serviços na oficina/revisão 100

Leva e traz 14,29

Serviços de seguro 100

Serviços de emplacamento 100

Serviços de pós-venda 100

Carro substituto 57,14

Impermeabilização de bancos 100

Garantia estendida 57,14

Venda e instalação de acessórios 100

Consórcios 100

Venda pela internet 28,57

Serviço de locação de veículos 0

Serviço de lavagem 100

Serviço de reboque 100

Serviço de emergência 24 horas 71,43

Horário da oficina estendido 0

Veículo para test-drive 100

Atendimento personalizado 100

Recebimento de veículo 24 horas 100

Salão de vendas climatizado 100

Plantão de vendas 24 horas 14,29

Equipe de vendas externa 71,43

Boutique 14,29

Site 85,71

Venda de peças 100

Fonte: Pesquisa de campo (2010)  

 

O mix de serviços é o fator de diferenciação para conquistar e manter o cliente já 

que se vive um momento de comoditização de produtos e serviços. Cada vez mais o 

automóvel incorpora uma quantidade considerável de serviços. O consumidor não adquire 

apenas o carro, ele compra garantia, a assistência técnica, serviço de reboque 24 horas, etc.  

Para Crispim et. al. (2007) as concessionárias, como distribuidoras, ficam com a 

dificuldade de se diferenciar pelo produto. Logo, uma estratégia que aumenta o valor 

agregado ao negócio são os serviços ofertados aos clientes juntamente com a venda de 

veículo, como garantia estendida, emplacamento, seguro, acessórios, revisão com hora 

marcada, etc. 

As concessionárias como seguem os preços tabelados das montadoras, a 

diferenciação pelos serviços é uma interessante estratégia para proporcionar vantagem em 

relação às estratégias dos concorrentes. 

Acredita-se que os serviços relacionados na tabela 28 são de grande importância 

na rentabilidade dos negócios das concessionárias. De um modo geral, alguns serviços como 

emplacamento, seguro, reboque, recebimento do veículo 24 horas, serviços de pós-venda e 

67

2 



agendamento dos serviços da oficina estão presentes em todas as concessionárias que 

responderam.  

Conforme proposto, nesta seção foram apresentadas as análises dos resultados 

obtidos através dos questionários aplicados nas concessionárias autorizadas de veículos novos 

em São Luís/MA. Os dados confirmam os objetivos desta pesquisa e permitem algumas 

considerações que se encontram no capítulo seguinte. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar as estratégias competitivas 

utilizadas pelas concessionárias autorizadas de veículos em São Luís/MA. Procurou-se 

identificar uma base teórica para dar suporte ao tema e que desse condições para viabilizar o 

entendimento das estratégias adotadas pelas concessionárias autorizadas de veículos novos em 

São Luís/MA. Com base na revisão bibliográfica e na pesquisa de campo, viabilizaram-se 

informações de tal modo a possibilitar a discussão do tema proposto. 

A primeira hipótese desta pesquisa, a relação das montadoras com as 

concessionárias influencia na definição das estratégias competitivas das concessionárias, ficou 

evidenciada após a pesquisa que a influência das montadoras é determinante nas estratégias 

das concessionárias. Vale ressaltar que há uma série de exigências como a padronização do 

layout, do atendimento da oficina e esta precisa ser certificada pela montadora e do processo 

de vendas. Logo, a montadora influência diretamente no dia-a-dia da concessionária. 

Na segunda hipótese desta pesquisa, as concessionárias autorizadas de veículos 

novos em São Luís/MA se utilizam de estratégias de diferenciação de seus serviços, ficou 

constatado na pesquisa de campo que a maior parte das empresas pesquisadas acredita que a 

qualidade dos serviços é de fundamental importância para que os seus clientes não procurem a 

concorrência, bem como renovar os serviços existentes, agregando valor aos mesmos, pode 

manter ou elevar a sua participação no mercado. É importante frisar que as empresas adotam 

mais de uma estratégia de diferenciação dos serviços. Assim, a segunda hipótese também foi 

constatada durante a pesquisa. 

A caracterização da estrutura das concessionárias autorizadas de veículos novos 

no mercado de São Luís/MA consiste no primeiro objetivo específico deste trabalho. 

Observou-se que todas as concessionárias pesquisadas possuem show room organizado e 

específico para os carros novos, com salas climatizadas para o atendimento dos clientes. Os 

serviços de oficina, funilaria e de serviços rápidos são realizados na própria concessionária 

pelos seus próprios funcionários. Devido à queda na margem de lucro na venda dos veículos 

novos, esses serviços são de fundamental importância para a manutenção e aumento da 

rentabilidade das concessionárias. 

Observou-se que a maioria das concessionárias pesquisadas ainda possui como 

principal item na formação do seu lucro a venda de carros novos. Com os resultados das 

pesquisas, pode-se afirmar que algumas concessionárias já buscam reavaliar essa concepção, 

procurando diminuir a dependência da venda do carro novo, buscando na prestação de 
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serviços, como a venda de peças de reposição e oficina, diversificar as atividades que 

compõem a sua margem de lucro.  

Portanto, o primeiro objetivo específico foi atingido, uma vez que se constatou 

que as estruturas das concessionárias vem sendo modificadas com intuito de se estruturar 

melhor para disponibilizar um maior leque de opções de serviços aos clientes. 

A relação das montadoras com as concessionárias autorizadas de veículos novos 

em São Luís/MA consistiu no segundo objetivo específico desta pesquisa. Pelos resultados 

obtidos com os questionários aplicados, percebe-se que as montadoras ainda interferem muito 

nas estratégias das concessionárias, bem como na definição das estratégias das mesmas, no 

preço de venda dos carros novos e definem a margem de lucro das concessionárias. A 

preocupação com o treinamento dos funcionários e o uso de programas específicos, como a 

certificação dos carros usados e promoções, também são exigidos. 

Contudo, observou-se uma perspectiva de mudança nesse relacionamento entre 

montadora e concessionárias. Há uma tendência de maior cooperação. Nos próprios resultados 

da pesquisa evidenciou-se essa tendência, como a presença de executivos nas negociações das 

concessionárias com as montadoras. A flexibilização das montadoras, de maneira ainda 

incipiente, com relação ao sistema de cotas é vital para as estratégias das concessionárias, pois 

teriam a sua disposição um mix de produtos que realmente atendam as necessidades da região 

de atuação das mesmas, evitando o estoque de produtos difíceis de vender e, 

consequentemente, a perda da rentabilidade das concessionárias. Um item também importante 

nessa flexibilização é o alongamento do prazo de pagamento dos veículos que girava em torno 

de 30 a 60 dias, foram alongados e chegam até 120 dias, dependendo do modelo do veículo. 

Outro ponto analisado, ainda nessa relação montadora e concessionárias, trata-se 

das principais dificuldades enfrentadas, hoje, pelas concessionárias. Pelo resultado das 

pesquisas, destacam-se: as concessionárias estão sendo obrigadas pelas montadoras a 

desenvolver serviços e outras fontes de lucro, com o intuito cada vez maior, de diminuir a 

dependência da venda dos carros novos; e as montadoras ainda obrigam as concessionárias a 

ficarem com veículos de baixa demanda levando a ter estoque, apesar da incipiente 

flexibilização tratada no parágrafo anterior.  

A falta de capital é o problema que menos preocupa as concessionárias de 

veículos novos em São Luís/MA, de acordo com os resultados das pesquisas e, a venda de 

carros usados, ainda precisa ser melhor trabalhada pelas concessionárias, apesar que todas as 

que foram entrevistadas possuem equipe própria de vendas de carros usados, bem como uma 
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gerência específica para tratar desse item, o que sinaliza uma oportunidade de tornar esse 

negócio mais lucrativo para as concessionárias. 

O terceiro objetivo deste trabalho tratou de identificar as estratégias competitivas 

existentes no setor de concessionárias autorizadas de veículos novos em São Luís/MA. Em 

todos os itens tratados nesse ponto, as concessionárias respondentes demonstraram que a 

prestação de serviços, hoje, é de fundamental importância para a sobrevivência das mesmas, 

pois elas vêm se tornando um centro de serviços automotivos, bem como um importante item 

na lucratividade. 

A concorrência no segmento de automóveis novos foi definida como muito 

acirrada pelas empresas pesquisadas. Isso faz com que as concessionárias desenvolvam 

serviços inovadores, aperfeiçoando-os continuamente em razão das mudanças no mercado. 

Essa inovação faz com que o principal diferencial das empresas em relação a sua concorrência 

seja a qualidade diferenciada dos serviços. 

O estabelecimento das estratégias é feito, na grande maioria, pelos proprietários e 

diretores. E dentre essas estratégias, as que mais estão presentes, de acordo com a pesquisa 

são: o desenvolvimento de serviços de qualidade superior aos do concorrente, remodelar 

periodicamente os serviços que já oferece e buscar, sempre, a diferenciação nos serviços 

oferecidos.  

A busca por uma maior aproximação com o cliente fez com que as 

concessionárias buscassem novas alternativas de venda de carros novos. Dentre essas novas 

modalidades destacam-se os feirões, o telemarketing e a equipe de vendas externas, que vão 

até onde os clientes estão, proporcionando maior conveniência. Essas modalidades propiciam 

maior contato do cliente com a concessionária em busca de serviços e peças de reposição. 

Por fim, o quarto e último objetivo específico consistia em verificar os serviços 

oferecidos pelas concessionárias. Alguns serviços estão presentes em todas as concessionárias 

como o agendamento de serviços na oficina, serviços de seguro, emplacamento, venda e 

instalação de acessórios, lavagem, recebimento do veículo 24 horas, consórcios e venda de 

peças. Algumas se diferenciam por oferecerem plantão de vendas 24 horas, através de um 

número 0800, boutique, carro substituto, venda de garantia estendida, serviços de emergência 

24 horas, site e serviços de reboque. Somente uma concessionária possui o serviço de leva e 

traz, que consiste em deixar o cliente em casa ou trabalho quando o mesmo deixa seu carro 

para realizar algum serviço na concessionária. De acordo com o respondente, a implantação 

desse serviço atraiu clientes para a oficina da concessionária, pois seu concorrente da mesma 

marca, não possui esse serviço. 
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De um modo geral, os resultados encontrados validam a tendência das 

concessionárias se tornarem centro de serviços automotivos, buscando sempre o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, em busca de novas fontes 

alternativas de lucro. 

Espera-se ter contribuído para a discussão do conjunto de ações estratégicas que 

são utilizadas pelas concessionárias autorizadas de veículos novos em São Luís/MA no que 

tange a diferenciação através dos serviços. 

Considera-se como a limitação da pesquisa a impossibilidade de se analisar a 

questão histórica com relação aos dados das concessionárias com às alterações propostas pela 

reformulação da lei que regulamenta a distribuição de veículos no Brasil. 

Como sugestão para pesquisas posteriores, seria interessante a condução de 

estudos de caso considerando com maior profundidade a relação montadora/concessionária, a 

efetiva definição das cotas de veículos, as práticas de gestão das concessionárias e o uso de 

tecnologias da informação nas concessionárias e seu processo de gestão.  
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

 
 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 
 
 
 
Assunto: Carta de Apresentação 

À Empresa 

 Prezado Senhor, 

 

 A Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da  

Universidade Federal do Ceará oferece o curso de Mestrado Profissional em Administração e 

Controladoria (MPAC), recomendado pela Capes, o órgão do Ministério da Educação que 

regulamenta a pós-graduação stricto sensu. 

 

 Para concluir seus mestrados  nossos alunos precisam elaborar suas dissertações, que 

consiste em um trabalho com base em pesquisa. Em geral há a necessidade de obtenção de 

informações junto às empresas. A viabilização destas pesquisas depende, em grande medida, 

da possibilidade de acesso às empresas. Sem a colaboração estratégica da liderança 

empresarial e pública, não é possível termos uma visão real e prática do mundo dos negócios 

e da competitividade das referidas organizações em termos de sua inserção regional e global. 

 

Deste modo, solicitamos sua assistência na concessão e viabilização do  

acesso do aluno JOÃO MAURÍCIO CARVALHO BESERRA, para realizar, a pesquisa 

intitulada “Estratégias Competitivas Utilizadas pelas Concessionárias de Veículos Novos em 

São Luís/MA” sob orientação da professora doutora Sandra Maria dos Santos. 

 

  De acordo com sua anuência e dentro dos horários convenientes o referido mestrando 

irá fazer uma entrevista com o gestor/gerente de vendas da empresa. Em tempo, ressaltamos 

nosso compromisso com o sigilo e confidencialidade das informações colhidas e afirmamos 

que se trata de trabalho de natureza eminentemente acadêmica. Ressaltamos, ainda, que 

informações sigilosas como: faturamento, receitas, lucros, prejuízos, custos e despesas não 

serão divulgados no trabalho. 

 

 Diante do exposto, caso esteja de acordo, solicitamos que V.Sa. assine este documento 

de modo a formalizar a pesquisa. Sinta-se à vontade para nos contactar no telefone 98-8112-

1717 caso haja ou surja alguma dúvida em relação a qualquer aspecto deste trabalho. 

Antecipadamente agradecemos a atenção. 
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Atenciosamente 

 
Prof. Orientadora do Mestrado em Administração e Controladoria – MPAC 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

De acordo: _________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AS CONCESSIONÁRIAS 

AUTORIZADAS DE VEÍCULOS NOVOS EM SÃO LUÍS/MA 

 

PARTE I –Caracterização da Empresa 

 

1. Razão Social :___________________________________________________ 

2- Localização da Sede:_____________________________________________ 

3. Identificação do Gerente: ___________________________________________ 

4- Tempo na Empresa:______________________________________________ 

5- Cargo / Função:________________________________________________ 

6. Nível de Escolaridade do Gerente da Empresa: 

 

6.1 (   ) 2º. Grau completo 

6.2 (   ) Superior incompleto   

6.3 (   ) Superior completo 

6.4 (   ) Pós-graduação 

  

7- Possui Filial: (    ) Sim          (    ) Não     Se afirmativo informar  

 

8- Identificação do porte da empresa pelo faturamento anual: 

 

Microempresa Até R$ 1.200.000,00  

Pequena De R$ 1.200.000,01 até R$ 10.500.000,00  

Média De R$ 10.500.000,01 até R$ 60.000.000,00  

Grande Superior a R$ 60 milhões de reais  

 

9. Número de empregados – próprios  

                                           - terceiros  

  

10 – Número de carros novos vendidos por mês _________________ 

 

11 – Número de carros usados vendidos por mês  __________________ 

 

12 – A empresa possui negócios associados? 

( ) Locação de Veículos 

( ) Venda de veículos usados 

( ) Outros. Quais _____________________________________________ 

 

PARTE II – Estrutura da Concessionária 

 

1) A revenda possui um showroom de carros novos organizado? (    )  SIM (     )NÃO 
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2) Com relação a comercialização de carros usados (escolha quantas alternativas forem 

necessárias): 

 

 As negociações são feitas na própria concessionária com a mesma equipe que vende 

carros novos 

 As negociações são feitas na própria concessionária mas com equipe diferenciada e 

preparada para o serviço sob uma gerência específica. 

 É feita por empresa terceirizada em compra e venda de veículos usados 

 É feita por empresa especializada em compra e venda de veículos usados 

pertencente ao mesmo grupo dono da concessionária 

  

3) Os serviços de funilaria são executados (escolha quantas alternativas forem necessárias) 

 

 Na concessionária, pela própria equipe da concessionária 

 Na concessionária, por empresa especializada que usa a estrutura da concessionária 

 Em outra concessionária da mesma marca 

 Em empresa especializada do mesmo grupo dono da concessionária 

 Em empresa terceirizada especializada nesse tipo de serviço 

 

4) Os serviços de oficina mecânica são realizados (escolha quantas alternativas forem 

necessárias) 

 

 Na concessionária, pela própria equipe da concessionária 

 Na concessionária, por empresa especializada que usa a estrutura da concessionária 

 Em outra concessionária da mesma marca 

 Em empresa especializada do mesmo grupo dono da concessionária 

 Em empresa terceirizada especializada nesse tipo de serviço 

 

5) Os serviços rápidos (alinhamento, balanceamento, troca de óleo, troca de pneus etc.) são 

executados (escolha quantas alternativas forem necessárias) 

 

 Na concessionária, pela equipe da oficina da própria concessionária 

 Na concessionária, por empresa especializada que usa a estrutura da concessionária 

 Em outra concessionária da mesma marca 

 Em empresa especializada do mesmo grupo dono da concessionária 

 Em empresa terceirizada especializada nesse tipo de serviço 

 

6) A concessionária possui setor de peças de reposição?  (     )SIM  (     ) NÃO 

 

7) A concessionária possui setor exclusivo de financiamento de veículos? 

    (     )   SIM  (    ) NÃO  Se Não, como é oferecido ao cliente? 

 

8) A participação de cada uma das atividades da revenda na formação do lucro 

ATIVIDADES % NA FORMAÇÃO DO LUCRO 

1. Venda de carros novos  

2. Venda de carros usados  

3. Peças de reposição  

4. Oficina  

5. Outros serviços  
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PARTE III – RELAÇÃO MONTADORAS X CONCESSIONÁRIAS 

 

 

 SIM NÃO 

1. As negociações com a montadora contam com a presença de executivos 

da montadora? 
  

2. O desempenho da concessionária e as metas de vendas são estabelecidos 

pela montadora em conjunto com a concessionária? 
  

3. Quando a montadora vai lançar novos produtos, a estratégia de 

lançamento é definida junto com as concessionárias? 
  

4. Os preços de venda dos carros novos são definidos pela montadora?   

5. Os serviços oferecidos pela concessionária são definidos em conjunto 

com a montadora? 

  

6. A margem de lucro é definida pela montadora?   

7. A concessionária recebe suporte da montadora com relação à gestão 

financeira, custos, estoque, qualidade e vendas? 
  

8. As concessionárias recebem o retorno das pesquisas realizadas pela 

montadora junto aos clientes? 

  

9. A montadora é mais flexível em relação ao sistema de cotas 

disponibilizando, ao mercado local, um mix de produto mais adequado, 

se comparado a um passado recente? 

  

10. A montadora tem exigido:   

10.1 Padronização do layout da loja   

10.2 O processo de vendas tem que ser padronizado   

10.3 O atendimento da oficina tem que ser padronizado   

10.4 A oficina precisa ser certificada   

10.5 Treinamento dos funcionários   

10.6 Uso de programas específicos (certificação de usados, promoções)   

11. Quais incentivos a montadora oferece para que os itens de 11.1 a 11.7 

sejam adotados pela concessionária (marque quantos forem 

necessários)? 

  

11.1 Bônus   

11.2 Verbas de propaganda   

11.3 Ameaça de rescisão de contrato   

11.4 Programa de pontuação que oferece dinheiro   

11.5 Apoio promocional   

11.6. Não tem dado nenhum incentivo   

11.7 Outros________________________________________________   

12. Na sua opinião quais os principais problemas enfrentados pelas 

concessionárias: (enumere em ordem crescente) 

 

Competição com a mesma marca;  

As concessionárias estão sendo obrigadas pelas montadoras a desenvolver 

serviços e outras fontes de lucro; 

 

Falta de capital  

As montadoras obrigam as concessionárias a ficar com veículos de baixa 

demanda levando a ter estoque 

 

Os carros usados na entrada do negócio dificultam o processo das vendas  

Outros: ______________________________________________________  
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PARTE IV – ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 

 

As questões de 1 a 9 devem ser respondidas marcando SOMENTE UMA alternativa, 

considerando aquela que mais se identifica com o comportamento da empresa: 

 

1- O que faz os clientes trocar seus serviços pelos do concorrente?  

Atendimento diferenciado  

Queda na qualidade de seus serviços;  

Alteração nas normas de negociação sem comunicá-los;  

Preços melhores  

 

 

2- Para manter ou elevar sua participação no mercado sua empresa:  

Prefere manter os serviços estáveis dedicando-se de forma continuada a 

melhoria da eficiência das ações vigentes; 

 

Busca oferecer novos serviços para atrair novos clientes;  

Busca renovar os serviços existentes para atrair novos clientes;  

Altera os serviços oferecidos somente quando novas idéias do concorrente foram 

bem aceitas no mercado. 

 

Altera os preços de seus serviços, tornando-os mais baratos  

 

 

3- A postura no mercado da empresa é:  

Ofertar poucos serviços, mas seletivos e de alta qualidade;  

Adotar idéias novas e inovações, mas só depois de análise cuidadosa;  

Reagir a oportunidades ou ameaças no mercado para manter ou melhorar essa 

posição; 

 

Ter uma reputação de ser inovadora e criativa.  

Sempre observa a concorrência e a copia quando necessário  

 

 

4- Como a empresa classificaria a concorrência no seu segmento, em São 

Luis? 

 

Muito acirrada  

Acirrada  

Pouco acirrada  

Não tenho concorrência direta  

 

 

5- Em comparação a concorrência, os serviços aos clientes são 

caracterizados como: 

 

Serviços inovadores, mudando continuamente em razão das mudanças no 

mercado; 

 

Serviços bastante estáveis, entretanto com alguns serviços inovadores para 

atingir novos mercados; 

 

Poucos serviços bem focados e relativamente estáveis, definidos ao longo da 

formação da empresa; 

 

Serviços em estado de transição e baseados em responder a oportunidades ou 

ameaças do mercado. 
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6- Quais os itens que estão presentes na competição com os concorrentes?  

Mix de produtos;  

Diferenciação dos serviços;  

Atendimento diferenciado;  

Número de filiais e formato de lojas  

Preço e condições de pagamento  

Outros. Quais?______________________________________________  

 

 

7- Quais as principais dificuldades enfrentadas em relação à concorrência?  

Acompanhar os seus preços;  

Acompanhar o investimento em tecnologia;  

Mix de produtos;  

Acompanhar a expansão em número de lojas.  

Manter a mesma oferta de serviços que mantêm  

 

 

8- Qual o principal diferencial da empresa em relação aos concorrentes?  

Experiência no setor;  

Qualidade diferenciada dos serviços;  

Qualidade da mão-de-obra;  

Mix de produtos.  

Preço e prazo de pagamento;  

Número de filiais.  

 

 

9- Como se dá o estabelecimento das estratégias?  

Pelos proprietários da empresa;  

Pelo departamento próprio para tal fim  

Através de consultoria  

Através da experiência das pessoas que compõem a empresa  

 

 

Na questão 10 o respondente deve marcar quantas alternativas necessárias associadas às 

estratégias utilizadas pela empresa: 

 

10- Na sua opinião quais das estratégicas se identificam com a empresa:  

Oferecer um preço abaixo do praticado pelos concorrentes;  

Criar uma imagem consolidada do negócio que o tornou bem conhecido no 

mercado; 

 

Desenvolver serviços de qualidade superior aos dos concorrentes;  

Ofertar serviços personalizados a cada tipo de cliente;  

Remodelar periodicamente os serviços que já oferece;  

Atender um grupo específico de cliente;  

Adotar a mesma estratégia do concorrente;  

Diferenciação nos serviços oferecidos  
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Na questão 11 o respondente deve marcar quantas alternativas necessárias associadas às 

alternativas de vendas de carros são utilizadas pela revenda. 

 

11- Quais formas alternativas de venda de carros novos a concessionária 

utiliza: 

 

Visitas externas  

Tele-Marketing  

Display em shopping center  

Feirões  

Não utiliza outras formas de vendas  

Outras. Quais?  

 

Na questão 12 o respondente deve numerar em ordem crescente, de importância as estratégias 

que a empresa se identifica: (5-Muito Importante; 4- Importante; 3- Indiferente; 2- Sem 

Importância e 1- Totalmente sem importância): 

 

12- Na sua opinião quais das estratégicas se identificam com a empresa:  

Oferecer um preço abaixo do praticado pelos concorrentes;  

Criar uma imagem consolidada do negócio que o tornou bem conhecido no 

mercado 

 

Desenvolver serviços de qualidade superior aos dos concorrentes;  

Ofertar serviços personalizados a cada tipo de cliente;  

Remodelar periodicamente os serviços que já oferece;  

Atender um grupo específico de cliente;  

Adotar a mesma estratégia do concorrente;  

Diferenciação nos serviços oferecidos  

 

Na questão 13, o respondente deve avaliar as proposições apresentadas utilizando a seguinte 

escala: (5-Concordo Plenamente; 4- Concordo; 3- Não Concordo e Nem Discordo; 2- 

Discordo e 1- Discordo Plenamente): 

 

PROPOSIÇÕES   1             2             3            4            5 

1. No setor em que a empresa está inserida, há 

diferenças significativas de preços facilitando ao 

cliente a procurar por outras empresas 

     

2. O novo concorrente, adotando política de preço 

baixo, poderá influenciar o mercado, ocasionando 

perda de rentabilidade de sua empresa. 

     

3. Buscar inovação, gerando incertezas no 

mercado onde a empresa está inserida dificulta o 

crescimento de seus concorrentes. 

     

4. A empresa acredita que o ideal para manter 

participação no mercado é mesclar preço com 

qualidade dos serviços. 

     

5. A empresa antecipa-se à concorrência criando 

novos serviços. 

     

6. A empresa acredita na inovação de serviços 

para aumentar a participação no mercado. 
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7. A qualidade dos serviços oferecidos pela 

empresa pode-se considerar o ideal para o setor. 

     

8. A empresa tem uma atenção especial com a 

diferenciação de seus serviços. 

     

9. A empresa qualifica seus serviços no sentido de 

dificultar a entrada de mais concorrentes. 

     

 

Na questão 14 com relação aos serviços prestados pela concessionária, marcar quantas 

alternativas necessárias para associar às estratégias de serviços utilizadas pela empresa: 

 

 Agendamento de serviços na oficina/revisão 

 Leva e traz 

 Serviços de seguro 

 Serviços de emplacamento 

 Serviços de pós-venda 

 Carro substituto 

 Impermeabilização de bancos 

 Garantia estendida 

 Venda e instalação de acessórios 

 Consórcios 

 Venda pela internet 

 Serviço de locação de veículos 

 Serviço de lavagem 

 Serviço de reboque 

 Serviço de emergência 24 horas 

 Horário da oficina estendido 

 Veículo para test-drive 

 Atendimento personalizado 

 Recebimento de veículo 24 horas 

 Salão de vendas climatizado 

 Plantão de vendas 24 horas 

 Equipe de vendas externa 

 Boutique 

 Site 

 Venda de peças 

 Outros: _____________________________________________________ 
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ANEXO A – Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979 

 

LEI N
o
 6.729, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979. 

 

Dispõe sobre a concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos 

automotores de via terrestre. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art . 1º A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de 

concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a 

contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais.  

Art . 2º Considera-se:  

I - Produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de veículos 

automotores;  

Il - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que 

realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta 

assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade;  

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e 

similares;  

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla a veículo automotor, na interação de 

suas finalidades;  

V - componente, a peça ou conjunto integrante de veículo automotor ou implemento de série;  

VI - máquina agrícola, a coineitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos 

similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte 

externa;  

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à 

agricultura.  

§ 1º Para os fins desta Lei:  

a) intitula-se também o produtor de concedente e o distribuidor de concessionário;  

b) entende-se por trator aquele destinado a uso agrícola, capaz também de servir a outros fins, 

excluídos os tratores de esteira, as motoniveladoras e as máquinas rodoviárias para outras 

destinações;  
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c) caracterizar-se-ão as diversas classes de veículos automotores pelas categorias econômicas 

de produtores e distribuidores, e os produtos, diferenciados em cada marca, pelo produtor e 

sua rede de distribuição, em conjunto.  

§ 2º Excetuam-se da presente Lei os implementos e máquinas agrícolas caracterizados neste 

artigo, incisos VI e VII, que não sejam fabricados ou fornecidos por produtor definido no 

inciso I.  

Art . 3º Constitui objeto de concessão:  

I - a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes fabricados ou 

fornecidos pelo produtor;  

Il - a prestação de assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento ou 

revisão;  

III - o uso gratuito de marca do concedente, como identificação.  

§ 1º A concessão poderá, em cada caso:  

a) ser estabelecida para uma ou mais classes de veículos automotores;  

b) vedar a comercialização de veículos automotores novos fabricados ou fornecidos por outro 

produtor.  

§ 2º Quanto aos produtos lançados pelo concedente:  

a) se forem da mesma classe daqueles compreendidos na concessão, ficarão nesta incluídos 

automaticamente;  

b) se forem de classe diversa, o concessionário terá preferência em comercializá-los, se 

atender às condições prescritas pelo concedente para esse fim.  

§ 3º É facultado ao concessionário participar das modalidades auxiliares de venda que o 

concedente promover ou adotar, tais como consórcios, sorteios, arrendamentos mercantis e 

planos de financiamento. 

Art . 4º Constitui direito do concessionário também a comercialização de:  

I - implementos e componentes novos produzidos ou fornecidos por terceiros, respeitada, 

quanto aos componentes, a disposição do art. 8º;  

II - mercadorias de qualquer natureza que se destinem a veículo automotor, implemento ou à 

atividade da concessão;  

III - veículos automotores e implementos usados de qualquer marca.  

Parágrafo único. Poderá o concessionário ainda comercializar outros bens e prestar outros 

serviços, compatíveis com a concessão.  
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Art . 5º São inerentes à concessão:  

I - área demarcada para o exercício das atividades do concessionário, que não poderá operar 

além dos seus limites;  

II - distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixadas 

segundo critérios de potencial de mercado.  

§ 1º A área demarcada poderá conter mais de um concessionário da mesma rede.  

§ 2º Na eventualidade de venda de veículo automotor ou implementos novos a comprador 

domiciliado em outra área demarcada, o concessionário que a tiver efetuado destinará parte da 

margem de comercialização aos concessionários da área do domicílio do adquirente.  

§ 3º Por deliberação do concedente e sua rede de distribuição, o concessionário poderá efetuar 

a venda de componentes novos fora de sua área demarcada.  

§ 4º Poderá o concessionário abrir filiais, agências ou dependências secundárias, circunscritas 

às distâncias mínimas entre o estabelecimento de concessionários e atendidas as condições 

objeto de ajuste entre o produtor e sua rede de distribuição.  

Art . 6º É assegurada ao concedente a contratação de nova concessão:  

I - se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área demarcada, apresentar as 

condições justificativas da contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede 

de distribuição;  

II - pela necessidade de prover vaga de concessão extinta.  

§ 1º Na hipótese de inciso I deste artigo, o concedente dará aos respectivos concessionários da 

área demarcada direito de preferência quanto à nova concessão, o qual caducará pelo seu não 

exercício no prazo de cento e oitenta dias, contado da notificação para esse fim.  

§ 2º A nova contratação não se poderá estabelecer em condições que de algum modo 

prejudiquem os concessionários da marca.  

Art . 7º Compreende-se na concessão a quota de veículos automotores assim estabelecida:  

I - o concedente estimará sua produção destinada ao mercado interno para o período anual 

subseqüente, por produto diferenciado e consoante a expectativa de mercado da marca;  

II - a quota corresponderá a uma parte da produção estimada, compondo-se de produtos 

diferenciados, e independentes entre si, inclusive quanto às respectivas quantidades;  

Ill - o concedente e o concessionário ajustarão a quota que a este caberá, consoante a 

respectiva capacidade empresarial e desempenho de comercialização e conforme a capacidade 

do mercado de sua área demarcada.  

§ 1º O ajuste da quota independe dos estoques mantidos pelo concessionário, nos termos da 

presente Lei.  
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§ 2º A quota será revista anualmente, podendo reajustar-se conforme os elementos constantes 

dos incisos deste artigo e a rotatividade dos estoques do concessionário.  

§ 3º Em seu atendimento, a quota de veículos automotores comportará ajustamentos 

decorrentes de eventual diferença entre a produção efetiva e a produção estimada.  

§ 4º É facultado incluir na quota os veículos automotores comercializados através das 

modalidades auxiliares de venda a que se refere o art. 3º, § 3º.  

Art . 8º Integra a concessão o índice de fidelidade de compra de componentes dos veículos 

automotores pelo objeto, facultado ao concessionário haver de outros fornecedores até um 

quarto do valor dos componentes que adquirir em cada ano.  

Parágrafo único. Não estão sujeitas ao índice de fidelidade de compra ao concedente as 

aquisições que o concessionário fizer:  

a) de acessórios para veículos automotores;  

b) de implementos de qualquer natureza e máquinas agrícolas.  

Art 9º Os pedidos do concessionário e os fornecimentos do concedente deverão corresponder 

à quota de veículos automotores e enquadrar-se no índice de fidelidade de componentes.  

§ 1º Os fornecimentos do concedente se circunscreverão a pedidos formulados por escrito e 

respeitarão os limites mencionados no art. 10, §§ 1º e 2º.  

§ 2º O concedente deverá atender ao pedido no prazo fixado e, se não o fizer, poderá o 

concessionário cancelá-lo.  

§ 3º Se o concedente não atender os pedidos de componentes, o concessionário ficará 

desobrigado do índice de fidelidade a que se refere o art. 8º, na proporção do desatendimento 

verificado.  

Art . 10. O concedente poderá exigir do concessionário a manutenção de estoque proporcional 

à rotatividade dos produtos novos, objeto da concessão, e adequado à natureza dos clientes do 

estabelecimento, respeitados os limites prescritos nos §§ 1º e 2º seguintes.  

§ 1º É facultado ao concessionário limitar seu estoque:  

a) de veículos automotores em geral a sessenta e cinco por cento e de caminhões em particular 

a trinta por cento da atribuição mensal das respectivas quotas anuais por produto diferenciado, 

ressalvado o disposto na alínea b seguinte; 

b) de tratores, a quatro por cento da quota anual de cada produto diferenciado;  

c) de implementos, a cinco por cento do valor das respectivas vendas que houver efetuado nos 

últimos doze meses;  

d) de componentes, o valor que não ultrapasse o preço pelo qual adquiriu aqueles que vendeu 

a varejo nos últimos três meses.  
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§ 2º Para efeito dos limites previstos no parágrafo anterior, em suas alíneas a e b , a cada seis 

meses será comparada a quota com a realidade do mercado do concessionário, segundo a 

comercialização por este efetuada, reduzindo-se os referidos limites na proporção de eventual 

diferença a menor das vendas em relação às atribuições mensais, consoante os critérios 

estipulados entre produtor e sua rede de distribuição.  

§ 3º O concedente reparará o concessionário do valor do estoque de componentes que alterar 

ou deixar de fornecer, mediante sua recompra por preço atualizado à rede de distribuição ou 

substituição pelo sucedâneo ou por outros indicados pelo concessionário, devendo a reparação 

dar-se em um ano da ocorrência do fato.  

Art . 11. O pagamento do preço das mercadorias fornecidas pelo concedente não poderá ser 

exigido, no todo ou em parte, antes do faturamento, salvo ajuste diverso entre o concedente e 

sua rede de distribuição. 

Parágrafo único. Se o pagamento da mercadoria preceder a sua saída, esta se dará até o sexto 

dia subseqüente àquele ato.  

Art . 12. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores novos 

diretamente a consumidor, vedada a comercialização para fins de revenda.  

Parágrafo único. Ficam excluídas da disposição deste artigo:  

a) operações entre concessionários da mesma rede de distribuição que, em relação à 

respectiva quota, não ultrapassem quinze por cento quanto a caminhões e dez por cento 

quanto aos demais veículos automotores;  

b) vendas que o concessionário destinar ao mercado externo.  

Art . 13. As mercadorias objeto da concessão deverão ser vendidas pelo concessionário ao 

preço fixado pelo concedente.  

Parágrafo único. A esses preços poderá ser acrescido o valor do frete, seguro e outros 

encargos variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário e deste para o respectivo 

adquirente.  

Art . 14. A margem de comercialização do concessionário nas mercadorias objeto da 

concessão terá seu percentual incluído no preço ao consumidor.  

Parágrafo único. É vedada a redução pelo concedente da margem percentual de 

comercialização, salvo casos excepcionais objeto de ajuste entre o produtor e sua rede de 

distribuição.  

Art . 15. O concedente poderá efetuar vendas diretas de veículos automotores.  

I - independentemente da atuação ou pedido de concessionário:  

a) à Administração Pública, direta ou indireta, ou ao Corpo Diplomático;  
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b) a outros compradores especiais, nos limites que forem previamente ajustados com sua rede 

de distribuição;  

lI - através da rede de distribuição:  

a) às pessoas indicadas no inciso I, alínea a , incumbindo o encaminhamento do pedido a 

concessionário que tenha esta atribuição;  

b) a frotistas de veículos automotores, expressamente caracterizados, cabendo unicamente aos 

concessionários objetivar vendas desta natureza;  

c) a outros compradores especiais, facultada a qualquer concessionário a apresentação do 

pedido.  

§ 1º Nas vendas diretas, o concessionário fará jus ao valor da contraprestação relativa aos 

serviços de revisão que prestar, na hipótese do inciso I, ou ao valor da margem de 

comercialização correspondente à mercadoria vendida, na hipótese do inciso Il deste artigo.  

§ 2º A incidência das vendas diretas através de concessionário, sobre a respectiva quota de 

veículos automotores, será estipulada entre o concedente e sua rede de distribuição.  

Art . 16. A concessão compreende ainda o resguardo de integridade da marca e dos interesses 

coletivos do concedente e da rede de distribuição, ficando vedadas:  

I - prática de atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de 

subordinação econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de 

seus negócios;  

II - exigência entre concedente e concessionário de obrigação que não tenha sido constituída 

por escrito ou de garantias acima do valor e duração das obrigações contraídas;  

III - diferenciação de tratamento entre concedente e concessionário quanto a encargos 

financeiros e quanto a prazo de obrigações que se possam equiparar.  

Art . 17. As relações objeto desta Lei serão também reguladas por convenção que, mediante 

solicitação do produtor ou de qualquer uma das entidades adiante indicadas, deverão ser 

celebradas com força de lei, entre:  

I - as categorias econômicas de produtores e distribuidores de veículos automotores, cada uma 

representada pela respectiva entidade civil ou, na falta desta, por outra entidade competente, 

qualquer delas sempre de âmbito nacional, designadas convenções das categorias econômicas;  

II - cada produtor e a respectiva rede de distribuição, esta através da entidade civil de âmbito 

nacional que a represente, designadas convenções da marca.  

§ 1º Qualquer dos signatários dos atos referidos neste artigo poderá proceder ao seu registro 

no Cartório competente do Distrito Federal e à sua publicação no Diário Oficial da União, a 

fim de valerem contra terceiros em todo território nacional.  
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§ 2º Independentemente de convenções, a entidade representativa da categoria econômica ou 

da rede de distribuição da respectiva marca poderá diligenciar a solução de dúvidas e 

controvérsias, no que tange às relações entre concedente e concessionário.  

Art . 18. Celebrar-se-ão convenções das categorias econômicas para:  

I - explicitar princípios e normas de interesse dos produtores e distribuidores de veículos 

automotores;  

Il - declarar a entidade civil representativa de rede de distribuição;  

III - resolver, por decisão arbitral, as questões que lhe forem submetidas pelo produtor e a 

entidade representativa da respectiva rede de distribuição;  

IV - disciplinar, por juízo declaratório, assuntos pertinentes às convenções da marca, por 

solicitação de produtor ou entidade representativa da respectiva rede de distribuição.  

Art . 19. Celebrar-se-ão convenções da marca para estabelecer normas e procedimentos 

relativos a:  

I - atendimento de veículos automotores em garantia ou revisão (art. 3º, inciso II);  

II - uso gratuito da marca do concedente (art. 3º, inciso IlI);  

III - inclusão na concessão de produtos lançados na sua vigência e modalidades auxiliares de 

venda (art. 3º § 2º, alínea a ; § 3º);  

IV - Comercialização de outros bens e prestação de outros serviços (art. 4º, parágrafo único);  

V - fixação de área demarcada e distâncias mínimas, abertura de filiais e outros 

estabelecimentos (art. 5º, incisos I e II; § 4º);  

VI - venda de componentes em área demarcada diversa (art. 5º, § 3º);  

VII - novas concessões e condições de mercado para sua contratação ou extinção de 

concessão existente (art. 6º, incisos I e II);  

VIII - quota de veículos automotores, reajustes anuais, ajustamentos cabíveis, abrangência 

quanto a modalidades auxiliares de venda (art. 7º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º) e incidência de vendas 

diretas (art. 15, § 2º);  

IX - pedidos e fornecimentos de mercadoria (art. 9º);  

X - estoques do concessionário (art. 10 e §§ 1º e 2º);  

XI - alteração de época de pagamento (art. 11);  

XII - cobrança de encargos sobre o preço da mercadoria (art. 13, parágrafo único);  
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XIII - margem de comercialização, inclusive quanto a sua alteração em casos excepecionais 

(art. 14 e parágrafo único), seu percentual atribuído a concessionário de domicílio do 

comprador (art. 5º § 2º);  

XIV - vendas diretas, com especificação de compradores especiais, limites das vendas pelo 

concedente sem mediação de concessionário, atribuição de faculdade a concessionários para 

venda à Administração Pública e ao Corpo Diplomático, caracterização de frotistas de 

veículos automotores, valor de margem de comercialização e de contraprestação de revisões, 

demais regras de procedimento (art. 15, § 1º);  

XV - regime de penalidades gradativas (art. 22, § 1º);  

XVI - especificação de outras reparações (art. 24, inciso IV);  

XVII - contratações para prestação de assistência técnica e comercialização de componentes 

(art. 28);  

XVIII - outras matérias previstas nesta Lei e as que as partes julgarem de interesse comum.  

Art . 20. A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores 

será ajustada em contrato que obedecerá forma escrita padronizada para cada marca e 

especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, 

bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e 

contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do 

concessionário.  

Art . 21. A concessão comercial entre produtor e distribuidor de veículos automotores será de 

prazo indeterminando e somente cessará nos termos desta Lei.  

Parágrafo único. O contrato poderá ser inicialmente ajustado por prazo determinado, não 

inferior a cinco anos, e se tornará automaticamente de prazo indeterminado se nenhuma das 

partes manifestar à outra a intenção de não prorrogá-lo, antes de cento e oitenta dias do seu 

termo final e mediante notificação por escrito devidamente comprovada.  

Art . 22. Dar-se-á a resolução do contrato:  

I - por acordo das partes ou força maior;  

Il - pela expiração do prazo determinado, estabelecido no início da concesseão, salvo se 

prorrogado nos termos do artigo 21, parágrafo único;  

III - por iniciativa da parte inocente, em virtude de infração a dispositivo desta Lei, das 

convenções ou do próprio contrato, considerada infração também a cessação das atividades do 

contraente.  

§ 1º A resolução prevista neste artigo, inciso III, deverá ser precedida da aplicação de 

penalidades gradativas.  
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§ 2º Em qualquer caso de resolução contratual, as partes disporão do prazo necessário à 

extinção das suas relações e das operações do concessionário, nunca inferior a cento e vinte 

dias, contados da data da resolução.  

Art . 23. O concedente que não prorrogar o contrato ajustado nos termos do art. 21, parágrafo 

único, ficará obrigado perante o concessionário a:  

I - readquirir-lhe o estoque de veículos automotores e componentes novos, estes em sua 

embalagem original, pelo preço de venda à rede de distribuição, vigente na data de 

reaquisição:  

II - comprar-lhe os equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão, pelo preço 

de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aquisição o concedente 

determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe fazer oposição imediata e documentada, 

excluídos desta obrigação os imóveis do concessionário.  

Parágrafo único. Cabendo ao concessionário a iniciativa de não prorrogar o contrato, ficará 

desobrigado de qualquer indenização ao concedente.  

Art . 24. Se o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo indeterminado, deverá 

reparar o concessionário:  

I - readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, implementos e componentes novos, 

pelo preço de venda ao consumidor, vigente na data da rescisão contratual;  

II - efetuando-lhe a compra prevista no art. 23, inciso II;  

III - pagando-lhe perdas e danos, à razão de quatro por cento do faturamento projetado para 

um período correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma variável de três 

meses por quinqüênio de vigência da concessão, devendo a projeção tomar por base o valor 

corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços concernentes a concessão, que o 

concessionário tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão;  

IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem eventualmente ajustadas entre o produtor e 

sua rede de distribuição.  

Art . 25. Se a infração do concedente motivar a rescisão do contrato de prazo determinado, 

previsto no art. 21, parágrafo único, o concessionário fará jus às mesmas reparações 

estabelecidas no artigo anterior, sendo que:  

I - quanto ao inciso III, será a indenização calculada sobre o faturamento projetado até o 

término do contrato e, se a concessão não tiver alcançado dois anos de vigência, a projeção 

tomará por base o faturamento até então realizado;  

Il - quanto ao inciso IV, serão satisfeitas as obrigações vicendas até o termo final do contrato 

rescindido.  

Art . 26. Se o concessionário der causa à rescisão do contrato, pagará ao concedente a 

indenização correspondente a cinco por cento do valor total das mercadorias que dele tiver 

adquirido nos últimos quatro meses de contrato.  
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Art . 27. Os valores devidos nas hipóteses dos artigos 23, 24, 25 e 26 deverão ser pagos dentro 

de sessenta dias da data da extinção da concessão e, no caso de mora, ficarão sujeitos a 

correção monetária e juros legais, a partir do vencimento do débito.  

Art . 28. As contratações do concedente que tenham por objeto exclusivamente a prestação de 

assistência técnica ou a comercialização de componentes dependerão de ajuste com a rede de 

distribuição de veículos automotores e deverão, em qualquer caso, respeitar os direitos e 

interesses desta.  

Parágrafo único. As contratações a que se refere este artigo serão aplicados, no que couber, os 

dispositivos desta Lei.  

Art . 29. As disposições do art. 66 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação 

dada pelo Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não se aplicam às operações de 

compra de mercadorias pelo concessionário, para fins de comercialização.  

Art . 30. A presente Lei aplica-se às situações existentes entre concedentes e concessionários, 

sendo consideradas nulas as cláusulas dos contratos em vigor que a contrariem.  

§ 1º As redes de distribuição e os concessionários individualmente continuarão a manter os 

direitos e garantias que lhes estejam assegurados perante os respectivos produtores por ajustes 

de qualquer natureza, especialmente no que se refere a áreas demarcadas e quotas de veículos 

automotores, ressalvada a competência da convenção da marca para modificação de tais 

ajustes.  

§ 2º As entidades civis a que se refere o art. 17, inciso II, existentes à data em que esta Lei 

entrar em vigor, representarão a respectiva rede de distribuição.  

Art . 31. Tornar-se-ão de prazo indeterminado, nos termos do art. 21, as relações contratuais 

entre produtores e distribuidores de veículos automotores que já tiverem somado três anos de 

vigência à data em que a presente Lei entrar em vigor.  

Art . 32. Se não estiver completo o lapso de três anos a que se refere o artigo anterior, o 

distribuidor poderá optar:  

I - pela prorrogação do prazo do contrato vigente por mais cinco anos, contados na data em 

que esta Lei entrar em vigor;  

II - pela conservação do prazo contratual vigente.  

§ 1º A opção a que se refere este artigo deverá ser feita em noventa dias, contados da data em 

que esta Lei entrar em vigor, ou até o término do contrato, se menor prazo lhe restar.  

§ 2º Se a opção não se realizar, prevalecerá o prazo contratual vigente.  

§ 3º Tornar-se-á de prazo indeterminado, nos termos do art. 21, o contrato que for prorrogado 

até cento e oitenta dias antes do vencimento dos cinco anos, na hipótese do inciso I, ou até a 

data do seu vencimento, na hipótese do inciso II ou do § 2º, deste artigo.  
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§ 4º Aplicar-se-á o disposto no art. 23, se o contrato não for prorrogado nos prazos 

mencionados no parágrafo anterior.  

Art . 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

Brasília, em 28 de novembro de 1979; 158º da Independência e 91º da República.  

JOÃO FIGUEIREDO  

João Camilo Penna  
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ANEXO B – Lei 8.132, de 26 de dezembro de 1990 

 

LEI N
o
 8.132, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990. 

 

Altera a redação dos arts. 2°, 5°, 6°, 8°, 13 

e 28, revoga o art. 14, da Lei n° 6.729, de 

28 de novembro de 1979, e dá outras 

providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei:  

Art. 1° A Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

"Art. 2° Consideram-se:  

I - produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de veículos 

automotores;  

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que 

realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta 

assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade;  

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e 

similares;  

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla o veículo automotor, na interação de 

suas finalidades;  

V - componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor ou implemento de série;  

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos 

similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte 

externa;  

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à 

agricultura;  
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VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que presta serviços de assistência a 

proprietários de veículos automotores, assim como a empresa que comercializa peças e 

componentes.  

§ 1° Para os fins desta lei:  

a) intitula-se também o produtor de concedente e o distribuidor de concessionário;  

b) entende-se por trator aquele destinado a uso agrícola, capaz também de servir a outros fins, 

excluídos os tratores de esteira, as motoniveladoras e as máquinas rodoviárias para outras 

destinações;  

c) caracterizar-se-ão as diversas classes de veículos automotores pelas categorias econômicas 

de produtores e distribuidores, e os produtos, diferenciados em cada marca, pelo produtor e 

sua rede de distribuição, em conjunto.  

§ 2° Excetuam-se da presente lei os implementos e máquinas agrícolas caracterizados neste 

artigo, incisos VI e VII, que não sejam fabricados por produtor definido no inciso I.  

................................................................................ ........................................... 

Art. 5° São inerentes à concessão:  

I - área operacional de responsabilidade do concessionário para o exercício de suas atividades;  

II - distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixadas 

segundo critérios de potencial de mercado.  

§ 1° A área poderá conter mais de um concessionário da mesma rede.  

§ 2° O concessionário obriga-se à comercialização de veículos automotores, implementos, 

componentes e máquinas agrícolas, de via terrestre, e à prestação de serviços inerentes aos 

mesmos, nas condições estabelecidas no contrato de concessão comercial, sendo-lhe defesa a 

prática dessas atividades, diretamente ou por intermédio de prepostos, fora de sua área 

demarcada.  
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§ 3° O consumidor, à sua livre escolha, poderá proceder à aquisição dos bens e serviços a que 

se refere esta lei em qualquer concessionário.  

§ 4° Em convenção de marca serão fixados os critérios e as condições para ressarcimento da 

concessionária ou serviço autorizado que prestar os serviços de manutenção obrigatórios pela 

garantia do fabricante, vedada qualquer disposição de limite à faculdade prevista no parágrafo 

anterior.  

Art. 6° É assegurada ao concedente a contratação de nova concessão:  

I - se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área delimitada, apresentar as 

condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede 

de distribuição;  

II - pela necessidade de prover vaga de concessão extinta.  

§ 1° Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área concorrerá com 

os demais interessados, em igualdade de condições.  

§ 2° A nova contratação não se poderá estabelecer em condições que de algum modo 

prejudiquem os concessionários da marca.  

................................................................................ ........................................... 

Art. 8° Integra a concessão o índice de fidelidade de compra de componentes dos veículos 

automotores que dela faz parte, podendo a convenção de marca estabelecer percentuais de 

aquisição obrigatória pelos concessionários.  

Parágrafo único. Não estão sujeitas ao índice de fidelidade de compra ao concedente as 

aquisições que o concessionário fizer:  

a) de acessórios para veículos automotores;  

b) de implementos de qualquer natureza e máquinas agrícolas.  

................................................................................ ........................................ 
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Art. 13. É livre o preço de venda do concessionário ao consumidor, relativamente aos bens e 

serviços objeto da concessão dela decorrentes.  

1° Os valores do frete, seguro e outros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao 

concessionário e deste ao respectivo adquirente deverão ser discriminados, individualmente, 

nos documentos fiscais pertinentes.  

2º Cabe ao concedente fixar o preço de venda aos concessionários, preservando sua 

uniformidade e condições de pagamento para toda a rede de distribuição.  

................................................................................ ............................................ 

Art. 28. O concedente poderá contratar, com empresa reparadora de veículos ou vendedora de 

componentes, a prestação de serviços de assistência ou a comercialização daqueles, exceto a 

distribuição de veículos novos, dando-lhe a denominação de serviço autorizado.  

Parágrafo único. Às contratações a que se refere este artigo serão aplicados, no que couber, os 

dispositivos desta lei".  

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3° Revogam-se o art. 14 da Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979, e as demais 

disposições em contrário.  

Brasília, 26 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.  

FERNANDO COLLOR 

Zélia M. Cardoso de Mello 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.12.1990 
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