
SUA EMPRESA CIENTIFICAMENTE ORIENTADA 
PELA DEMANDA NO AFTERMARKET
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SUPPLY CHAIN/1971 – “hidráulica da OFERTA” (PUSH)  

INDÚSTRIA 

DISTRIBUIDOR

VAREJO

OFICINA

“O pioneirismo chegou através do 

visionário Gustav Willi Borghoff que 

implementou a chamada comercialização

“ em cascata” que hoje conhecemos 

como a cadeia produtiva ou 

cadeia de valor da reposição automotiva,

onde há o envolvimento da indústria, 

do distribuidor, do varejo e 

oficinas”. (Fonte: site ANDAP).  

ENTENDER A DEMANDA 
NÃO ERA RELEVANTE...



INDÚSTRIA

DISTRIBUIDOR REGIONAL 

OFICINA – R$ 41 BB/ANO

VAREJO “SOLITÁRIO” 

ATACAREJO NACIONAL INTERNET

DISTRIBUIDOR NACIONAL ATACAREJO REGIONAL

REDE DE VAREJOS SHOPPING DE AUTOPEÇAS ATACAREJO LOCAL  “DESMONTE”  

IMPORTADOR

SUPPLY CHAIN/2022 – “hidráulica da DEMANDA” (PULL) 

ENTENDER A DEMANDA É CRUCIAL...

CONCESSIONÁRIA



NOSSA VISÃO
No cenário atual para que uma empresa seja protagonista no mercado

de aftermarket ela precisa conhecer profundamente a formação da

demanda (força PULL), caso contrario será conduzida e não

condutora de seu destino.



SEJA CONDUTOR E NÃO CONDUZIDO

“Em futuro próximo o organograma operacional das empresas que atuam no aftermarket

brasileiro sofrerá uma mudança radical. Entendemos que a área de BI (Business Intelligence)

deverá atuar em nível equivalente aos setores clássicos como

marketing/comercial/engenharia/etc..

Quando nos referimos ao “BI”, damos grande ênfase as informações egressas da base

geradora de demanda do mercado de reposição (força PULL), ou seja, a oficina mecânica,

pois este é o principal shopper do mercado e atualmente se encontra diante de uma

diversidade nunca vista de fornecedores.

Temos tanta convicção nesta antevisão que nossa área de CONSULTORIA cunhou e

registrou o conceito “DDC” – Demand Driven Company ®” que define a empresa protagonista

de seu destino no mercado de reposição, pois tem sua estratégia orientada pelo

entendimento dos hábitos de compra da oficina onde o mercado de reposição se origina”

Cassio Hervé – Diretor e Fundador do Grupo Oficina Brasil



“TUTORIAL”
Em função de nosso know how inédito, não é possível apresentar nossos serviços como uma mídia

ordinária por meio dos tradicionais “MIDIA KIT” (outbound marketing).

Assim, nosso desafio neste material é “contar” de forma didática como sua empresa pode obter

melhores resultados no mercado de reposição utilizando nossos serviços, que abrangem desde a

tradicional comunicação (BRANDING) na forma “outbound)” para publico 100% qualificado, como

conversão (inbound), BI (Business Intelligence) e ferramentas que fomentam a área comercial

(BUSINESS) para estimulo e controle da demanda (força PULL).

Devido a complexidade de nossos serviços mesmo este extenso material, representa apenas um

“overview” porém vai poder auxilia-lo a ter uma melhor percepção de como podemos auxiliar sua

empresa a buscar resultados crescentes e sustentáveis na operação do mercado de reposição.

Para o entendimento completo de nossos serviços recomendamos a realização de uma reunião,

onde nossos consultores poderão adequar o momento de sua empresa as ferramentas do GOB num

processo 100% customizado para tanto ente em contato com comercial@oficinabrasil.com.br
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O MERCADO SOMOS NÓS 
Em 1992 o nosso MIDIA KIT trazia a seguinte provocação: Onde esta o mecânico 

brasileiro?. 

Na época o setor estimava a existência de mais de 200 mil oficinas mecânicas no 

Brasil. Porém,  não havia uma base de dados confiável que identificasse e 

qualificasse (curva ABC) estes estabelecimentos. Foi assim que em 1992 o Grupo 

Oficina Brasil, usou o “jornal Motor 100%”  para atrair oficinas a terem acesso a 

publicação solicitando em troca o fornecimento de seus dados. 

Este mecanismo definido pelo “pai do Marketing moderno” professor  Philip Kotler 

como “permission marketing” foi, de fato,  a primeira plataforma de inbound

marketing do Brasil. Com este processo em ação  já em 1998, “convertemos” 120 

mil oficinas que representavam 60% do mercado!  

Nas últimas décadas, o número de oficinas caiu drasticamente e o último censo do 

setor indica a existência de 74 mil estabelecimentos que comparados a base atual 

de “convertidas” de 53 mil oficinas prova que nossa cobertura avançou para mais 

de 71% do mercado!

Este bem sucedido mecanismo é o único disponível no mercado que pode 

assegurar aos nossos investidores dispersão zero quando o público alvo é a oficina 

mecânica independente, pois nós representamos o  aftermarket!



NOSSA “FÓRMULA”
Nossa capacidade única de combinar ações de OUTBOUND e INBOUND MARKETING sobre

uma base já convertida e 100% qualificada de oficinas e que representam 71% do mercado nos

possibilita assegurar resultados em campanhas para sua empresa com KPI´s pré definidos,

mensuração de desempenho e ROI.



NOSSA FÓRMULA E SUA EFICIÊNCIA

Nossas ferramentas devidamente alocadas em projetos de médio/longo/prazo, oferecem a

oportunidade para sua empresa criar seu próprio sistema de conversão (inbound marketing) de

oficinas (PJ) ou profissionais da mecânica (PF). Este processo é obtido mediante a combinação

de ferramentas como: mala-direta, CRM, e-mail marketing, site e mídias sociais. A eficiência de

conversão de cada ferramenta está registrada no gráfico abaixo.

IMPORTANTE: aqui apresentamos a capacidade de

conversão (inbound) dos MEIOS (nossas ferramentas) que

alocamos nas campanhas de nossos clientes, porém, o

sucesso também depende em grande parte do apelo

(MENSAGEM), que norteará a campanha.

MÍDIAS SOCIAIS SITE TELEMARKETING MALA DIRETAE-MAIL
MARKETING

Fonte: resultados médios das ações de conversão (inbound) realizadas no ano de 2021



PARA AQUELES 
FAMILIARIZADOS COM O FUNIL...

74.180 oficinas mecânicas no Brasil (dedicados à linha leve e comercial leves), 

Por meio do conceito permission marketing as oficinas são
capturadas pelas ferramentas  de cross media do GOB.

São 53 mil oficinas mecânicas qualificadas convertidas e engajadas na base de 
relacionamento do GOB  e seus parceiros (de acordo com a LGPD).

É neste ponto que sua empresa pode acionar seu próprio mecanismo de 
engajamento e conversão (inbound)  sobre um público 100% 
qualificado. Basta uma comunicação eficiente (storytelling) para sua 
empresa criar sua própria comunidade de clientes fidelizados. 

SUA EMPRESA ATUA NUMA COMUNIDADE JÁ CONVERTIDA E 100% QUALIFICADA

GERAR LEADS

ATRAIR VISITANTES

CONVERTER

SEU 

PROCESSO DE

CONVERSÃO

SEU 

PROCESSO DE

FIDELIZAÇÃO

NÃO DISPERDISSE SUA VERBA INVESTINDO EM FERRAMENTAS DE CONVERSÃO EM UM AMBIENTE 
DE ALTA DIRPERSÃO COMO AS MÍDIAS SOCIAIS. EMBARQUE EM “NOSSO FUNIL” E GARANTA 
ENGAJAMENTO DE PUBLICO QUALIFICADO



COMO ACONTECE O ENGAJAMENTO?
AS EMPRESAS QUE OPTAM POR AÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS MUITAS VEZES EXPERIMENTAM BAIXO 
ENGAJAMENTO DE PÚBLICO QUALIFICADO EM SUAS AÇÕES.

AMPARADOS EM NOSSA EXPERTISE SINTETIZAMOS A TABERLA ABAIXO QUE VAI AUXILIÁ-LO A 
“DIAGNOSTICAR” AS CAUSAS DO BAIXO ENGAJAMENTO EM AÇÕES DE INBOUND.

MEIO
MENSAGEM

RESULTADO
CONTEÚDO DIVULGAÇÃO

QUALIFICADO OK OK ALTO ENGAJAMENTO

QUALIFICADO OK RUIM MÉDIO ENGAJAMENTO

QUALIFICADO RUIM OK BAIXO ENGAJAMENTO

QUALIFICADO RUIM RUIM BAIXO ENGAJAMENTO

NÃO QUALIFICADO OK OK BAIXO ENGAJAMENTO

NÃO QUALIFICADO RUIM OK BAIXO ENGAJAMENTO

NÃO QUALIFICADO OK RUIM BAIXO ENGAJAMENTO

NÃO QUALIFICADO RUIM RUIM BAIXO ENGAJAMENTO

A FÓRMULA MEIO&MENSAGEM MAIS ATUAL DO QUE NUNCA! 



DETALHES TÉCNICOS

A seguir detalhamos as características técnicas das nossas 5 ferramentas básicas:

1- MALA DIRETA

2- TELEMARKETING

3- E-MAIL MARKETING

4- SITE

5- MÍDIAS SOCIAIS

Observações: nesta primeira parte do MIDIA KIT, apresentamos resumidamente todas as etapas para que você entenda

como o Grupo Oficina Brasil pode auxiliar sua empresa em toda a jornada de conversão (INBOUND MARKETING) de

público qualificado de oficinas (PJ) e profissionais (PF).

Este tipo de serviço é desenvolvido por nossa área de CONSULTORIA, pois são 100% customizadas onde incluímos

ferramentas e soluções na esfera comercial (BUSINESS) para promoção de ganho de market share e rentabilidade.

Porém se o seu interesse ou de sua Agência é restrito a construção de marca (BRANDING), divulgação de produtos,

serviços, etc (PROPAGANDA) ou mesmo a clássica venda direta no formato CALL TO ACTION.

O presente material também contém informações esclarecedoras que vão sustentar com dados e fatos sua opção pelo

Grupo Oficina Brasil, como a forma mais eficiente, também para este tipo de ações.



PERMISSION MARKETING

CAMPOS DE
INFORMAÇÃO35

ASSINATURA VÁLIDA POR

2 ANOS

A MALA DIRETA Oficina Brasil é a única mídia impressa

que seleciona assinantes pelo sistema de Permission

Marketing (atual inbound marketing), onde o leitor não

paga pela assinatura, mas oferece seus dados e de sua

oficina.

1 - MALA DIRETA
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LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS) 
Nossa empresa é afiliada a ABEMD (Associação Brasileira de

Marketing Direto) e ao DMA (Data & Marketing Association, nos EUA),

assim, além da tecnologia de marketing que dominamos, contribuímos

para a criação do “Código de Ética” apregoado por estas instituições e

que deu origem a atual legislação LGPD.

Dessa forma, todos os nossos contatos em plataforma multicanal (e-

mail, telemarketing, mala-direta, etc.) possuem a AUTORIZAÇÃO

(OPT-IN) de nossa comunidade, o que nos sintoniza com a nova

legislação.

1 - MALA DIRETA
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A FORÇA DA MALA DIRETA
Segundo estudo publicado em 2021 pela prestigiada DMA (Data & Marketing Association) num

“guia orientativo” para responsáveis pela alocação de verbas de comunicação, elencou (abaixo)

os principais atributos deste meio (mala-direta).

1 - MALA DIRETA
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A FORÇA DA MALA DIRETA
“Nos dias de hoje, a mensagem impressa (física) dirigida a uma base QUALIFICADA é

o meio mais eficiente de impactar público estratégico com DISPERSÃO ZERO”. Quem

diz isso tem autoridade:

➢ Fonte: O Instituto inglês MarketReach por meio de pesquisas registra que a

mala direta está sendo muito valorizado pelos responsáveis pela escolha dos

meios de divulgação de uma campanha. Confira dois depoimentos abaixo e caso

queira saber mais, acesse o link a seguir:

https://www.marketreach.co.uk/resources/power-of-physical

MARK RITSON 

VIRTUAL MARKETING, PROFESSOR

RORY SUTHERLAND 

OGILVY

VICE PRESIDENTE

“IN MARKETING THERE IS THE 
HARDEST ARGUMENT IN THE 
WORLD AND THEIN

THERE IS THE EASIEST ONE.”

DARE TO BE DIFFERENT

"WHEN EVERYONE ELSE ZIGS, ZAG. 
AND, BIZARRELY PERHAPS IN AN AGE 
OBSESSED WIHT DIGITAL  MEDIA AND 
GEN Z, THE BEST WAY TO GET THE 
UNDIVIDED ATTENTION OF MY 
CHILDREN, SEN TEHM SOME DIRECT 
MAIL".

1 - MALA DIRETA

https://www.marketreach.co.uk/resources/power-of-physical


PERFIL DEMOGRÁFICO
Esses dados são inócuos diante da necessidade de comunicação com o público

QUALIFICADO. Hoje fala-se muito em “persona” e dados demográficos por força

da comunicação digital. Porém, essas informações são totalmente inúteis caso seu

desafio seja comunicação com o reparador automotivo.

“O mundo digital vive sob o IMPÉRIO DO CONTEÚDO, porém é o

INFERNO da qualificação do público. Haja datamining para separar

o joio do trigo”

Cassio Hervé – Diretor e Fundador do Grupo Oficina Brasil

1 - MALA DIRETA
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Número de carros  

atendidos por mês
Quantidade  

de elevadores
Número de  

funcionários

DATABASE: MUITO ALÉM DOS

DADOS DEMOGRÁFICOS

Serviços 

oferecidos 

Ramos de 

Atividades
Equipamentos

E muitas outras informações importantes capazes de qualificar (curva ABCD) nossas 53 mil oficinas. 

(Veja o gráfico de “pirâmide mais adiante”) 

Nosso sistema de seleção e qualificação dos assinantes da MALA-DIRETA permite

que sejamos a única empresa de soluções de comunicação que vai muito além dos

dados demográficos e as famigeradas “personas”. Dispomos de um completo database

(curva ABC completa da oficina) registrando informações como:

1 - MALA DIRETA



EXEMPLARES EM  TODO O BRASIL56MIL

DISTRIBUIÇÃO FROTA - NACIONAL

SUDESTE 57,8% 58,6%

SUL 21,5% 20,8%

NORDESTE 10,6% 9,9%

CENTRO-OESTE 7,5% 8,3%

NORTE 2,6% 2,4%

DISTRIBUIÇÃO OFICINA BRASIL 

7 em cada 10 oficinas no Brasil recebem a nossa mala direta. Observe que a distribuição 

dos exemplares gera correlação com a disposição da frota circulante.

DISTRIBUIÇÃO

1 - MALA DIRETA
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O MERCADO SOMOS NÓS

ATINGIMOS DE FORMA

COMPROVADA E AUDITADA

OFICINAS53MIL

Agora que já provamos a qualificação de nossos assinantes, contrapondo com o tamanho do

mercado (74.180 oficinas) e considerando nossa base 53 mil oficinas, fica provado que

atingimos 71% do mercado.

Nota: segundo censo do setor (2020) existem 74.180 oficinas dedicadas à manutenção (serviços mecânicos)

da linha leve e comercial leve.

REPRESENTAMOS

DAS OFICINAS DO BRASIL
71%

1 - MALA DIRETA
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DEMANDA A PARTIR DA OFICINA

85 VEÍCULOS POR MÊS 550,00R$

NÚMERO MÉDIO DE ATENDIMENTO TICKET MÉDIO (peças + lubrificantes)

COMPRA ANUAL DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DAS 74.180 OFICINAS MECÂNICAS (LINHAS LEVE E COMERCIAL LEVE)

R$ 41 BILHÕES*

561.000,00R$

COMPRA MÉDIA ANUAL PEÇAS DE UMA OFICINA

46.750,00R$

COMPRA MÉDIA MENSAL EM PEÇAS

* Considera apenas a compra de “peças técnicas” e lubrificantes não incluindo lataria, vidros, acessórios, pneus, tintas e 

etc... NÃO INCLUI MÃO DE OBRA

1 - MALA DIRETA
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POTENCIAL DE DEMANDA
Em função deste conhecimento inédito de dados das oficinas, podemos dimensionar

a demanda de peças e lubrificantes POR REGIÃO DO BRASIL (estado ou

município). Com este sistema, sua empresa pode saber exatamente a demanda de

seus produtos em qualquer região, assim como o market share. Este “diagnóstico” é

realizado por nossa área de CONSULTORIA.

6,3 milhões
de litros de óleo*

1,06 milhão
de pastilhas de freio*

1,06 milhão
lâmpadas*

530 mil
amortecedores*

318 mil
baterias*

265 mil
bombas de combustível*

212 mil
radiadores*

265 mil
embreagens*

742 milhão  
aditivo de radiador  
(frascos)*

1- MALA DIRETA



ANÚNCIOS CALL TO ACTION
Os clássicos anúncios “de resultado” do Marketing Direto

tem direito a “Certificado de Garantia” de retorno.

1 - MALA DIRETA

Somente uma mídia muito forte, com alta

qualificação e alto engajamento de seus

assinantes pode garantir o ROI ao anunciante.



Nos últimos anos, observamos a revolução digital e o impacto nas empresas de mídia tradicional. No

segmento automotivo esta revolução atingiu em cheio publicações consagradas que por décadas

representavam a forma mais eficiente de comunicação com o público interessado em automóveis do ponto

de vista do comprador. Já o Oficina Brasil não foi afetada, e hoje o próprio IVC (Instituto Verificador de

Comunicação) coloca a mala direta Oficina Brasil, como o maior veículo impresso do país.

O SEGREDO DESSE SUCESSO?

Nós podemos garantir o diferencial mais importante para anunciantes “de nicho” que buscam segurança

nos investimentos de marketing: a qualificação do público.

A MAIOR MÍDIA DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

Com esta certificação do IVC, apenas o Oficina Brasil

pode assegurar ao investidor em mídia\comunicação

100% de qualificação e GARANTIA de dispersão

ZERO no contato com oficinas categorizadas, pois

sua mensagem chegará a mais de 7 de cada 10

estabelecimentos existentes no Brasil.

1 - MALA DIRETA

NOVEMBRO/2021

OFICINA BRASIL 54.157

QUATRO RODAS 39.003

AUTO ESPORTE 27.690

O MECÂNICO* 0

REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA*
0

*Não foram enviados ao IVC o relatório de Informação 

Jurada do Auditado em novembro de 2021.



ÚNICO VEÍCULO IMPRESSO QUE DIVULGA
ANUALMENTE O CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO

1 - MALA DIRETA

Apenas a mala direta Oficina Brasil divulga de forma auditada seu gasto anual (2021) com os Correios. O número acima é

auditado pela BDO-Brasil e visa dar uma garantia cabal e sem similar aos investidores em mídia. Assim, fica comprovado

que cada Real investido na mala direta está chegando ao seu destinatário/leitor qualificado e com a garantia de eficiência e

rastreabilidade dos Correios.

R$ 1.373.346,51
CORREIOS

Custos referente ao ano de  2021



O MITO DAS TIRAGENS DIGITAIS
O grande risco da desinformação é se iludir com os veículos impressos dirigido ao “nicho” do

mercado de aftermarket automotivo que ostentam a distribuição no sistema “take one” (as

pessoas pegam o exemplar em locais específicos) onde apenas a “tiragem” é auditada, pois eles

não podem assegurar a qualificação de quem está “pegando” a publicação.

Tampouco, não se deixe enganar por editoras que além do impresso distribuído na forma de take

one, somam números da “publicação digital”, que configuram recursos ficcionais de veículos que

não conseguem assegurar a QUALIFICAÇÃO DO PÚBLICO.

Você que tem o desafio de alocar verbas

de marketing e não quer desperdiçar seus

recursos fazendo sua comunicação atingir

público desqualificado, a mala-direta

Oficina Brasil é a maneira mais eficiente e

que entrega com o menor “CPMQI” - Custo

Por Mil Que Interessa.

IMPORTANTE: DIANTE DO EXPOSTO

A MALA DIRETA OFICINA BRASIL NÃO

OFERECE “PUBLICAÇÃO DIGITAL”

1 - MALA DIRETA
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Nossa segunda ferramenta com melhor desempenho do processo de conversão inbound marketing são

representados pelas ações de telemarketing ativo sobre nossa base ultra qualificada de assinantes.

Reforçamos que esta ação obedece plenamente a legislação LGPD, e mais do que isso, pela admiração que

nossos leitores (na verdade verdadeiros fãs da mala direta Oficina Brasil), cada vez que nossa central liga para

uma de nossas oficinas é extremamente bem recebida.

Esta “good will” das oficinas talvez seja o maior “asset” do Grupo Oficina Brasil, que não possui clientes mas fãs!

Em verdade, as ações de telemarketing teoricamente teriam a capacidade de converter (com uma boa

argumentação MENSAGEM) 100% de nossa base de 53 mil oficinas ou 71% do mercado.

O desafio é que estas ações apesar de altamente eficientes apresentam um custo maior em relação a resposta

da mala-direta, assim num eventual “pacote de inbound marketing” usamos as ações de telemarketing com

moderação e foco no cumprimento dos KPI´s das campanhas, em função de sua alta eficiência.

Nossa área de telemarketing surgiu em 1999, inicialmente para operações de HELP-DESK técnico. Este serviços

de HELP DESK técnico pode ser uma excelente oportunidade de sua empresa terceirizar esta área com nossa

expertise, reduzindo custos e aumentando a eficiência da operação, que é um mecanismo fundamental de

“experiência com a marca”.

Para conhecer melhor nossos serviços de HELP DESK TÉCNICO, fale com nosso consultor especialista através

do WhatsApp no QRCODE abaixo, também através do telefone (11) 2764-2883 ou pelo e-mail

comercial@oficinabrasil.com.br

TELEMARKETING

2 - TELEMARKETING

(11) 98351-8960

mailto:comercial@oficinabrasil.com.br


Nossas ações de telemarketing para ações de conversão (inbound marketing), ao

contrário do que acontece com o público final, são extremamente bem recebidas por

nossos assinantes, que mais do que nossos clientes são nossos fãs. Este certamente

é o maior asset do Grupo Oficina Brasil: ser admirado por seus clientes.

Esta mesma estrutura de telemarketing é utilizada na prestação de serviços de HELP

DESK técnico e telemarketing ativo para ações de pesquisas e BI.

2 - TELEMARKETING



7,5%

13,2%

TAXA DE ABERTURA 

MÉDIA OFICINA BRASIL

E-MAIL MARKETING
Nossa terceira ferramenta de conversão (inbound marketing) é nossa qualificada base de 85 mil e-

mails. Como é natural em nossas atividades de Marketing Direto a formação de bases qualificadas é

nossa expertise e não foi diferente com o desafio de reunir a maior e mais qualificada base de e-mails

do setor de aftermarket. São 85.000 contatos (com opt-in em conformidade com a LGPD) de

reparadores dispostos a interagir conosco. Lembramos que neste caso, oferecemos uma base (MEIO)

ultra qualificado, porém o retorno da ação dependerá do conteúdo (MENSAGEM). Exemplo disso você

confere nas estatísticas abaixo:

E-mails em conformidade 
com a LGPD

TAXA DE CLIQUES

MÉDIA OFICINA BRASIL 

28,8%

TAXA DE ABERTURA 

BENCHMARK OFICINA BRASIL

33,5%

TAXA DE CLIQUE

BENCHMARK OFICINA BRASIL

mil85

3 - E-MAIL MARKETING



Nossa quarta ferramenta de conversão (inbound marketing) é o site 

www.oficinabrasil.com.br.

Nossa audiência é muito expressiva com mais de 260 mil visitantes mês (média 

anual), porém aqui já começamos a enfrentar o desfavorável efeito da falta de 

garantia de qualificação do público.

Tanto que a contribuição do site, apesar da elevada audiência, nas ações de 

conversão (de público qualificado) é de em média 7%.

Por outro lado, é uma ferramenta que apresenta bons resultados em sua área 

de publicidade nas métricas do mercado.

400 260MIL MIL

MAIS DE MAIS DE

70%

SITE OFICINA BRASIL

PAGEVIEWS/MÊS VISITAS

NOVAS VISITAS

4 - SITE

Números médios mensais de 2021. Fonte: Google Analytics

http://www.oficinabrasil.com.br/


MIDIAS SOCIAIS
Nossa quinta ferramenta de conversão (inbound marketing) é representada pelas mídias 

sociais, principalmente FACEBOOK, INSTAGRAM e YOUTUBE. Lembrando que a única 

informação possível de extrair nestas plataforma são os dados demográficos do usuários o que 

torna impossível garantir QUALIFICAÇÃO DE PÚBLICO, isso explica a baixa taxa de 

conversão em torno de 2%.

5 – MIDIAS SOCIAIS

TWITTER
14.354 SEGUIDORES

FACEBOOK
+677 MIL CURTIDAS

INSTAGRAM
+17.400 SEGUIDORES

LINKEDIN
2.450 SEGUIDORES

YOUTUBE
66 MIL INSCRITOS
+470 VIDEOS



MAIS REFLEXÕES SOBRE O AMBIENTE 
ONLINE
A volatilidade do mundo online nasegmentação
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Na internet, ações para público de massa tem sido muito bem sucedidas para marcas e produtos de consumo em “geral”, o que não é o caso das

empresas com foco no mercado de reposição, um setor altamente “nichado”.

As empresas com foco no aftermarket dependem de bem sucedidas ações de inbound marketing para selecionar (converter) o público qualificado

(oficinas e reparadores).

A presença de empresas com foco no aftermarket em mídias sociais, por exemplo, pode ser considerada recomendável, porém não é por estes

mecanismos que atingirá, em quantidade significativa, o público qualificado e principal shopper de seus produtos: as oficinas.

Neste sentido, a estrutura do Grupo Oficina Brasil representa um “short cut”.

Nestes dias de “euforia” com as “baratas” soluções digitais, informações infladas e muitas vezes enganos, sempre sem a essencial garantia de

QUALIFICAÇÃO do público, mais do que nunca é preciso entender o comportamento do público alvo antes de definir investimentos neste ambiente.

Por exemplo: considerando os dados oficiais do Ministério do Trabalho (ratificados pelo database do Oficina Brasil), cada oficina abriga, em média,

quatro profissionais "produtivos", incluindo o proprietário, assim a comunidade de profissionais gira em torno de 296.720 pessoas.

Diante deste FATO, quando se trata deste público QUALIFICADO, além da falta de comprovação, a excelência do público (aspecto qualitativo),

desconfie de qualquer plataforma que apresente números maiores do que 300 mil pessoas, pois é certo que estão envolvendo público desqualificado

o que representa desperdício de sua verba de marketing.

Um exemplo claro da dispersão do ambiente ON-LINE:

Nosso FACEBOOK (jornal Oficina Brasil) registra 677 mil seguidores, assim, a maior parcela não é de profissionais, simplesmente por que não existe

este número de reparadores no Brasil. O mesmo fenômeno ocorre em outras plataformas, como em nosso site, Instagram e Youtube.

Conclusão: as plataformas online, principalmente as ditas mídias sociais, reúnem um público heterogêneo. O ambiente digital vive o “império do

conteúdo”, porém a miséria da qualificação!

Exceção: as únicas ferramentas na internet que pode reunir público qualificado é no formato WEBINAR e plataformas com

moderação do público, como o Fórum Oficina Brasil (que exige comprovação), como explicaremos mais adiante.

5 – MIDIAS SOCIAIS



DIFERECIAIS DE
INTELIGÊNCIA DE MERCADO



Preço inelástico

PERFIL (CURVA ABCD) DAS OFICINAS

Esses dados são fundamentais para os

estudos de BI, pois o hábito de compra

das oficinas variam de acordo com o seu

porte.

* Segundo censo do setor (2020) existem 74.180 oficinas dedicadas à manutenção (serviços mecânicos) da linha leve e comercial

leve.

Apenas o Grupo Oficina Brasil possui o perfil das 74.180* oficinas existentes no

Brasil, conforme indica a pirâmide abaixo. A importância disso: os hábitos de

compra da oficina (canais entre outros) variam em função de seu porte. Entender

quem é, como as oficinas compram seus produto, pode ser crucial para o futuro

de sua empresa.

Mega

7,5%

Grandes

11,3%

Médias: 

43,9% 

Pequenas: 

37,3% 

Até 45 veículos por mês

Oficina Brasil: 19.769 oficinas 
Base Brasil:  27.669

Até 46 a 120 veículos por mês

Oficina Brasil: 23.267 oficinas 
Base Brasil:  32.566

Até 121 a 240 veículos por mês

Oficina Brasil: 5.989 oficinas
Base Brasil:  8.382

Acima de 241 veículos  por mês

Oficina Brasil: 3.975 oficinas
Base Brasil:  5.563 
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Preço elástico
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O Grupo Oficina Brasil é a única empresa que

possui estudos de geoposiconamento das

oficinas brasileiras.

Além de sabermos o seu porte (curva ABCD)

também sabemos onde se localizam.

Esta ferramenta por si pode oferecer inúmeras

informações sobre determinadas “praças” e

combinada com o mecanismo de

telamarketing ativo, representa o primeiro

passo para sua empresa avançar no conceito

DDC-Demand Driven Company ®, com a

participação de nossa área de

CONSULTORIA.

SABEMOS ONDE ESTÃO AS OFICINAS
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FÓRUM OFICINA BRASIL
O FÓRUM OFICINA BRASIL é um exemplo bem sucedido de

utilização de uma ferramenta digital sem perder de vista a

QUALIFICAÇÃO DO PÚBLICO.

Este mecanismo de troca de informações técnicas entre

profissionais 100% qualificados pode ser traduzido como uma

combinação de uma “Wikipedia”, pois gera conteúdo de forma

colaborativa e um “WhatsApp”, que hoje é a ferramenta mais

comum para troca de informações, porém por suas limitações

técnicas não conseguem oferecer os mesmos recursos que o

FÓRUM OFICINA BRASIL na sua versão desktop e aplicativo.

29 MIL
193 MIL 
130 MIL 

100% 
15 MIL

TÓPICOS TÉCNICOS

MENSAGENS

CADASTROS

REPARADORES INDEPENDENTES

MIL DOWNLOAD DO APP
Desktop + App



O Grupo Oficina Brasil, com sua capacidade exclusiva de mobilizar público

QUALIFICADO, desenvolveu uma fórmula única de garantir este fundamental

aspecto em suas ações de TREINAMENTO no ambiente digital.

Normalmente observamos inúmeras ações de TREINAMENTO nas mídias

sociais, principalmente Youtube, porém são transmissões “abertas” onde se

torna impossível assegurar a qualificação do público.

No sistema de TREINAMENTO VIA WEBINAR Oficina Brasil, os treinamentos

são “fechados” e para participar o candidato precisa preencher um cadastro,

onde as informações são checadas para que possamos garantir ao investidor a

QUALIFICAÇÃO da audiência.

Treinamento, mais do que nunca é uma essencial ferramenta para fidelizar a

sua marca e produtos, e principalmente confiança junto ao profissional que

decide a peça a ser aplicada em cada serviço.

Esta missão tão importante do TREINAMENTO não pode ser desperdiçada com

uma plateia desqualificada e desconhecida.

WEBINAR E TREINAMENTOS

MÉDIA DE 5 MIL INSCRITOS POR TRANSMISSÃO 

20 MIL CERTIFICADOS EMITIDOS AO VIVO NO ANO DE 2021 

95% SÃO COMPROVADAMENTE PROFISSIONAIS DE OFICINAS MECÂNICAS

DE 1 À 5 A NOTA MÉDIA DE AVALIAÇÃO DE 2021 FOI DE 4,8



Diante de toda esta capacidade exclusiva de interação com mais de 70% das oficinas qualificadas do

Brasil, ainda no ano de 1999 o Grupo Oficina Brasil criou a CINAU – Central de Inteligência Automotiva,

uma área dedicada a pesquisa de marketing.

A CINAU realiza há décadas pesquisas consagradas junto ao mercado de aftermarket como IMAGEM DAS

MONTADORAS e MARCAS PREFERIDAS.

Também criou o primeiro indicador sistemático de avaliação do mercado de reposição denominado PULSO

DO AFTERMARKET, considerada uma ferramenta indispensável pelos empresários e executivos do

mercado de aftermarket.

PESQUISA
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CONSULTORIA
Com todas estas ferramentas exclusivas que nos permitem saber quem são e onde

estão as oficinas no Brasil e que compram ou não compram seus produtos, o Grupo

Oficina Brasil criou uma área de CONSULTORIA que permite oferecer serviços

exclusivos e 100% customizados para que sua empresa possa saber (BI - Business

Intelligence) praticamente “tudo” sobre o processo de decisão de compra/não compra,

canais, etc, de seus produtos.

Nossa CONSULTORIA trabalha com o conceito registrado pelo Grupo Oficina Brasil,

como DDC – Demand Driven Company ®, onde a estratégia principal é inspirar a

operação do mercado de reposição com informações sobre a origem da demanda

(força PULL) de seus produtos que nasce na oficina mecânica.

Outro diferencial de nossa CONSULTORIA, é nossa igualmente registrada ferramenta

DSIC – Diagnóstico, Solução, Implementação e Comprovação.

Neste tipo de CONSULTORIA 360º oferecemos o DIAGNÓSTICO, desenhamos a

SOLUÇÃO, promovemos a IMPLEMENTAÇÃO e colhemos juntos a COMPROVAÇÃO.

Podemos oferecer este serviço completo, pois além do domínio da informação,

inteligência, detemos 71% do mercado para implementar (e comprovar) o que foi

definido pela CONSULTORIA



Devido a gama de produtos e serviços, o Grupo Oficina Brasil, trabalha com uma equipe de consultores

que poderão entender as necessidades de sua empresa e traduzi-las em ações dirigidas as nossas 53

mil oficinas para obter ganho de market share e rentabilidade.

Assim nossa prestação de serviços e CONSULTORIA tem características do típico trabalho “taylor

made”, onde nossos consultores juntamente com as equipes de marketing, comercial e BI de sua

empresa comporão o pacote de ações mais adequado para o momento de mercado de sua empresa, e

assim, obter o melhor retorno de seu investimento.

Entre em contato com o nosso time de especialistas:

TIME DE CONSULTORES GOB



OBRIGADO! 


