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É mais aquilo que
os une do que aquilo 
que os separa
Movidos pelo interesse de perceber em profundidade as 
ramificações do pós-venda automóvel em Portugal, desta vez 
fomos tentar analisar o efeito que o mesmo tem no setor do 
comércio de veículos usados. Na verdade é muito mais o que 
une estes dois setores do que aquilo que os separa.
TEXTO PAULO HOMEM 

IMPACTO DO PÓS-VENDA NO NEGÓCIO DA VENDA 
DE VEÍCULOS USADOS

Atualmente são muitas as empresas 
do comércio de veículos usados 
que dispõem elas próprias de 
oficinas de reparação e manu-
tenção automóvel. No passado 

não era tanto assim, mas atualmente com a 
estruturação e maior regulação do negócio 
de veículos usados, ter oficina passou a ser 
quase uma obrigatoriedade quando se quer 
oferecer um serviço completo ao cliente.
Como suporte a este trabalho, a revista PÓS-
VENDA realizou um inquérito a centenas de 
empresas do setor do comércio de veículos 
usados, com a particularidade de todas elas 
serem entidades autorizadas pelo Banco de 
Portugal a realizaram operações de interme-
diação de crédito, o mesmo é dizer que são 
na sua grande maioria entidades bastante 
profissionalizadas. 
Estima-se que possam existir mais de 3.000 
operadores de veículos usados em Portugal 
devidamente estruturados, embora os que 
vendam automóveis usados sejam muitís-
simos mais (basta ver os stand´s de vão de 
escada que proliferam por todo o lado). 

Recentemente, na lista PME Líder 2020, 104 
empresas do comércio de usados obtiveram 
este estatuto.
Percebe-se claramente a importância deste 
negócio quando sabemos que as vendas de 
usados triplicam anualmente as vendas de 
veículos novos, ficando mesmo assim por 
saber se a dimensão do negócio não será 
maior fruto das transações entre particulares. 
Contudo, o negócio que passa pela via oficial, 
isto é, pelos operadores que vendem veículos 
usados é muito significativo e representativo.
Sendo veículos usados, será lógico pensar que 
os mesmos já não estejam nas suas condições 
originais e, por isso, têm na sua maioria 
(para não dizer a totalidade) que ser sujeitos 
a uma intervenção no plano oficinal, seja 
para reparação de algum orgão mecânico, 
seja para uma intervenção ao nível da chapa 
e pintura.
Voltando ao inquérito que serve de base a este 
trabalho, os resultados apresentados dizem 
respeito a uma amostra de 168 empresas 
estruturadas do comércio de usados, entre 
as quais estão grandes empresas (as que 
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mais vendem em Portugal), até empresas de 
menor dimensão, mas todas elas encarando 
o negócio dos usados com muito profissio-
nalismo e rigor.
Verifica-se no universo de empresas deste 
inquérito que 53% têm oficina associado ao 
negócio de  veículos usados. Em 2017, num 
inquérito feito pela APDCA (Associação 
Portuguesa do Comércio Automóvel) no 
decorrer do seu primeiro congresso aos 
profissionais da venda de usados presentes 
nesse evento (cerca de 400), 30% afirmaram 
que tinham oficina associada ao negócio de 
usados. Quer isto dizer, serão cada vez mais 
as empresas que vendem usados a apostar 
também no negócio oficinal.
Deste inquérito, para além dos diversos 
dados que poderá ler de seguida, resulta 
também um alargado conjunto de opiniões, 
dos responsáveis de muitas dessas empresas, 
sendo-lhes perguntado diretamente qual 
é a importância do serviço oficinal e do 
pós-venda no negócio de veículos usados. 
As respostas são eloquentes e mostram que 
existe uma relação muito próxima entre 
o pós-venda e o negócio de usados, mas 
também revela outra coisa, menos agradável, 
que é a falta de confiança que os stand´s de 
usados têm também em algumas oficinas 
que os serviam. 

TEM OFICINA PRÓPRIA ASSOCIADA
AO NEGÓCIO DO COMÉRCIO DE USADOS?

Das 168 empresas que vendem veículos usados (empresas estas que estão registadas 
como intermediários de crédito no Banco de Portugal), 53% dizem que têm oficina 
própria associada ao seu negócio de comércio de veículos automóveis em segunda mão.
Quer isto dizer que 47% continuam a recorrer a oficinas externas, o mesmo será dizer 
que cerca de 350.000 carros usados por ano passam por essas oficinas para serem de 
alguma forma recondicionados e entregues ao novo cliente.

A OFICINA SERVE APENAS O VOSSO PRÓPRIO NEGÓCIO
DE VEÍCULOS USADOS OU ESTÁ ABERTA

A QUALQUER CLIENTE FINAL?

Esta questão, respondida apenas por 53% das empresas que vendem usados (que 
são as que têm oficina própria), revela que a sua oficina está maioritariamente aberta 
ao cliente final, mesmo a quem não tenha comprado qualquer carro nessa empresa. 
Mesmo assim, dos stand´s de usados que têm oficina própria, 16,8% utilizam apenas 
a oficina para os carros que vendem aos clientes.

TER OFICINA É UMA IMPORTANTE FERRAMENTA
DE FIDELIZAÇÃO DOS VOSSOS CLIENTES

(OS QUE VOS COMPRAM CARROS USADOS)?

Mais de 66% dos stand´s de usados que têm oficina própria dizem que é muito 
importante ter essa “ferramenta” para fidelizar os seus clientes, sendo que mais 22% 
dizem que é importante. 

53%
Sim

83,2%
Está aberto
a todos os clientes

22,1%
Importante

8,7%
Pouco
importante

2,9%
Nada importante

47%
Não

16,8%
É apenas para 
apoiar o negócio de 
veículos usados

66,3%
Muito importante

Qual é a importância do serviço 
oficinal e do pós-venda no 
negócio de veículos usados?

Os responsáveis de muitas das empresas 
que participaram neste inquérito deram-nos 
também a sua opinião sobre a importância 
de ter oficina própria associado ao negócio 
de usados. Aqui ficam algumas das muitas 
opiniões que recebemos sobre este assunto 
das diversas empresas que comercializam 
veículos usados.

“A importância é fundamental, cria con-
fiança, segurança e conforto para o cliente, 
e é uma grande oportunidade de garantir 
a fidelização”
Alves da Luz Lda, Torres Novas

“Penso que o serviço de oficina tem de 
ser sempre separado do de comércio e 
pós-venda. Há casos em que o serviço 
de oficina pode ser feito na marca ou num 
especialista e esse serviço serve para 
resolver problemas mecânicos. Na minha 
ótica o serviço de pós venda é sempre 
prestado pelo stand/área comercial e nem 
todos os problemas ou necessidades dos 
clientes após a venda serão mecânicos”.
Vortex Automóveis, Odivelas



22

E

W
W

W
.P

O
SV

EN
DA

.P
T 

M
A

IO
 2

02
1

ES
PE

CI
A

L 
U

SA
D

O
S 

/ 
PÓ

S-
VE

N
D

A

TER OFICINA É UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA CAPTAR NOVOS 
CLIENTES PARA O VOSSO NEGÓCIO DE USADOS?

Para mais de 53% dos stand´s de usados ter oficina própria é muito importante para 
a captação de novos clientes, sendo que mais 28% dizem ser importante. Quer isto 
dizer que a grande maioria utiliza claramente o negócio oficinal numa perspetiva de 
dar confiança aos clientes e potenciais clientes.

OS CUSTOS QUE O VOSSO STAND DE USADOS TEM COM O PÓS-VENDA 
(NA PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA VENDA) SÃO MENORES PELO 

FACTO DE TER OFICINA PRÓPRIA?

Uma das razões principais que leva os stand´s de usados a optarem por ter oficina 
própria tem a ver com os custos. Mais de 67% afirmam que os custos que o stand de 
usados tem com o pós-venda (na preparação do automóvel para venda) são menores 
pelo facto de ter oficina própria. 

NA PREPARAÇÃO DE UMA VIATURA USADA PARA VENDA AO CLIENTE, 
EM MÉDIA, QUAL O CUSTO DO PÓS-VENDA (LAVAGEM/LIMPEZA, 

PEÇAS, PNEUS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, COMPONENTES, PINTURA, 
ETC) NESSA PREPARAÇÃO?

Mais de 44% dos stand´s de  usados dizem que têm mais de 500 Euros (em média) 
de custos com a preparação dos veículos usados para entregar ao cliente.

“É a parte mais importante neste negócio, pres-
tar um bom serviço pós-venda para fidelizar os 
clientes”.
Pereira & Gago, Tavira

“É de extrema importância um bom pós venda, 
é a forma de fidelizar o cliente e fazer com que 
traga novos clientes”.
Gesmotor, Torres Vedras

“É de importância capital, pois o recondicionamento 
de um usado é levado ao pormenor, diminui a 
intervenção de garantias e aumenta a satisfação 
dos clientes. Além disso, aumenta o volume de 
clientes na manutenção”.
Stand do Cerdeiral, Lda, Lamego

“É essencial para a fidelização do cliente e para 
uma melhor qualidade de serviço”.
Car Solutions, Aspetoradical Lda, Santa Maria da Feira

“Enorme importância. Não só permite oferecer 
uma confiança adicional, como também fideliza 
o cliente para negócios futuros, e ainda suporta o 
negócio próprio do após-venda”.
Espiral Prestígio, Mafra

“É fundamental não ter surpresas desagradáveis, 
num negócio que tem cada vez mais margens 
muito apertadas, e em que qualquer reclamação 
implica por vezes algumas centenas de euros”.
Stand Avenida, Porto

“É fundamental. Usamos esse argumento para a 
venda, pois simples dúvidas, pequenos arranjos 
como uma luz, ou um puxador que deixou de 
funcionar, são reparados na hora. Isso é uma mais 
valia para o cliente”.
Farcar Automotive, Maia

“É importante na questão tempo/capacidade de 
resposta para entrega de um carro ao cliente”.
Spotcars, Abrantes

“A maior preocupação do cliente que compra um 
veiculo usado é a possibilidade de a viatura ter 
frequentemente problemas devido ao facto de ser 
usado. A atuação do serviço oficinal e do pós-venda 
é crucial para a satisfação e fidelização do cliente”
Grifo, Braga

“A venda de veículos usados é o único negócio 
em Portugal, em que ao vendermos algo usado 
temos de garantir o mesmo pelo período mínimo 
de 12 meses, independente da viatura ter 1 ou 30 

28,6%
Importante

27,6%
Os custos
são semelhantes

44,3%
Mais de 501€

7,8%
Entre 101
e 200€

13,3%
Pouco
importante

4,8%
Nada importante

4,8%
Os custos
são maiores

53,3%
Muito importante

67,6%
Os custos
são menores

14,4%
Entre 301 e 400€

22,7%
Entre 401 e 500€

10,8%
Entre 201 e 300€



TOP 5 DAS RECLAMAÇÕES NO NEGÓCIO DE USADOS

EM GERAL, QUAL É O MAIOR CUSTO ASSOCIADO AO PÓS-VENDA, NO 
MOMENTO DE PREPARAR UM VEÍCULO PARA ENTREGA AO CLIENTE?

Esta informação é muito relevante para o setor do pós-venda. Os maiores custos 
associados ao pós-venda na preparação de um carro são os que têm a ver com a 
parte do smart repair / repintura (mais de 73%). A segunda categoria que representa 
mais custos é a das peças. Pouco relevante são os custos com pneus, lubrificantes, 
aditivos, entre outros.

Problemas
eletrónicos

1º

4º 5º
Não efetivação

do registo automóvel
Peças de “desgaste”

(embraiagem, por exemplo)

Adulteração
de quilometragem

3º
Problemas de filtros

de partículas

2º

Chegam ao Centro de Arbitragem no Setor 
Automóvel (CASA) milhares de reclamações 
resultantes das mais diversas áreas do ne-
gócio automóvel. Porém, uma das áreas que 
mais se destaca ao nível das reclamações é 
a da venda de veículos usados, sendo que 
entre as cinco reclamações mais frequentes 
estão três que têm a ver diretamente com 
o pós-venda.
Entre 2015 e março desde ano entraram no 
CASA 3341 reclamações relativas à compra 
de veículos usados (conflitos de consumo e 
não consumo). Destas, 2239 foram resolvidas 

por mediação, 23 por conciliação e 76 por 
arbitragem. Quer isto dizer que houve ainda 
mais de um milhar de casos que não se 
resolveram ou resolveram-se por outras vias.
No que respeita ao tipo de problema, a es-
tatística do CASA devolve um resultado de 
1259 reclamações relativas ao incumprimento 
da garantia legal, e 46 por incumprimento da 
garantia comercial (a grande maioria deles 
relativamente aos veículos usados).
Nos dados disponíveis do CASA, o Top 5 das 
reclamações mais frequentes na compra de 
veículos usados é o seguinte: 

Como se depreende facilmente deste Top 5 as questões do pós-venda estão muito presentes 
no negócio de veículos usados, revelando-se desta forma a sua importância para quem está 
a trabalhar no comércio de usados.

73,2%
Smart repair/
Repintura

3%
Lavagem/
Limpeza

4,2%
Pneus

19,6%
Peças

Quando  
se trata de  
travões, existe  
uma única  
escolha:  
A melhor. 

Sendo um especialista em 
sistemas de travagem, a 
ATE acompanha os elevados 
requisitos dos grandes  
fabricantes automóveis e 
dos seus condutores, atra-
vés da produção de peças  
de quali dade premium.

www.ate-brakes.com

A brand of Continental.

ATE AZ Promo-1 61x285 PT.indd   1 24.03.21   17:02
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anos, que absurdo, que barbaridade esta lei. Não 
há mais nenhum negócio assim em Portugal. 
Até as casas, o mediador vende, mas garantia 
nada. Os usados é o único negócio que se passa 
isso... atenção estamos a falar de bens usados. 
É absurdo”. 
SantaCar, Loures

“Acho que a chave principal é dar a cara e saber 
respeitar o cliente, quer tenhamos oficina ou não, 
no entanto se houver algum problema, pelo facto 
de termos oficina estamos mais próximo ainda 
do cliente”
Auto 70, Póvoa de S. Adrião

“As duas componentes são muito importantes. 
Todas as nossas viaturas são revisionadas, pela 
oficina nossa parceira, antes da venda. Também no 
pós-venda, toda a atenção prestada e capacidade 
de resolução de qualquer problema apresentado 
pelo cliente é fator crucial de fidelização”.
JBexiga, Olhão

“A oficina baixa o custo da preparação”.
Stand Pinto, Maia

“É importante pela confiança e celeridade na 
preparação ou execução de garantia que surja, 
mas também no controlo de custos e exatidão 
de diagnósticos”.
Auto Marco – Paixão Automóvel, Seixal

“Credibiliza a relação com o cliente. One Voice 
selling... One voice repairing...”.
Mercar, Abrantes

“É importante porque dá outra confiança ao cliente 
ter o apoio direto de quem lhes vendeu o veículo”.
Izaías, Portela & Filhos, Leiria

“É muito importante e essa importância aumenta 
com a idade do carros que vendemos”.
Cocharro Automóveis, Salvaterra de Magos

“É muito importante para o cliente saber que o 
vendedor tem oficinas próprias e dá assistência 
pós-venda, dando confiança ao ato da compra”.
Mário & Paiva, Ilhavo

“É muito importante, bem como a pintura e os 
fornecedores de peças. O pós venda no usado é 
diferente que no novo. Sobretudo em determinados 
segmentos, o cliente não se fideliza”.
Brites Motores, Viseu

“É um serviço importantíssimo, porque quanto 
melhor for a preparação da viatura, certamente 
que melhor será o serviço pós-venda, menos recla-
mações, menos conflitos e uma maior publicidade 
positiva por parte do cliente”.
BF Motores, Alenquer

“Em tempos era muito importante ter associado oficina 
para preparação e assistência durante a garantia. 
Agora os clientes estão mais exigentes, compramos 
as garantias depois de revisionar as viaturas ao 
pormenor e o cliente tem que fazer as revisões na 
marca ou numa oficina recomendada sendo mais 
fácil para nós em termos de exigência dos clientes”.
ALN Automóveis, Beja

“Faz toda a diferença, melhor qualidade de serviço 
prestada aos clientes, maior rapidez na reparação 
e custo mais reduzido”.
MCoutinho Usados, vários localizações

“Muito importante, não temos oficina, mas temos 
uma parceria onde estão 100% disponíveis levamos 

as peças e só pagamos mão de obra”.
BRS Automóveis, Almada

“Muito importante porque aumenta o grau de 
confiança do cliente quando faz o negócio do 
usado. E é a distinção na escolha do stand e da 
viatura, pelo comprador”.
Gopecauto, Pombal

“Muito importante, se o serviço for efetuado com 
qualidade, mais facilmente conseguimos fidelizar os 
clientes e com isso aumentar o número de vendas 
e a confiança na nossa empresa”.
111 Sport, Coimbra

“O pós venda é decisivo na garantia da confiança 
e resolução de qualquer conflito que o cliente 
possa gerar pelo serviço prestado, acrescen-
tando assim continuidade de negócios futuros e 
recomendações”.
Melhor2Mundos, Braga

“O serviço de pós-venda deve ser efetuado em 
oficinas credenciadas onde o cliente sinta que 
manutenção/reparação é efetuada com os mesmos 
parâmetros de marca”.
Inovação Motor, Águeda

“O serviço de oficina é importante porque trans-
mite confiança na utilização do veículo vendido 
e aumenta os pontos de contacto cliente no seu 
percurso de vida do veículo”.
Auto Continente, Amadora

“Por achar que é muito importante, temos parcerias 
com várias oficinas de forma a prestar o maior 
apoio ao cliente no pós-venda. Estamos certos 
que será a melhor forma de fidelizar o cliente”.
Trajectória, Lisboa

QUAL A PERCENTAGEM DE VEÍCULOS USADOS QUE SÃO COMERCIALIZADOS
PELO VOSSO STAND COM O PRODUTO (SUB-CONTRATADO) “GARANTIA AUTO”?

Quase 30% dos stand´s dizem que 
100% dos carros que comercializam 
são vendidos com o produto 
Garantia Auto, sub-contratada a 
uma entidade especializada para o 
efeito. Porém, a maioria dos stand´s, 
não vendem este produto Garantia 
Auto, sendo que a grande maioria 
tem oficina própria. 11,8%

Vende o produto “garantia auto” 
em 90% dos veículos usados

8,9%
Vende o produto “garantia auto” 
em 10% dos veículos usados

18%
Comercializam o produto 
“garantia auto” em diferentes
% das suas vendas de usados 

29,8%
Comercializam o produto 
“garantia auto” em todas 
as vendas de usados

31,5%
Não comercializam o 
produto “garantia auto”
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A Confiança em Escolher um lubrificante de Excelência
Queremos ser o parceiro da sua oficina na hora de escolher o Lubrificante. Dê o melhor aos 
seus clientes. Sabia que os lubrificantes Castrol são testados de forma independente sob os 
mais elevados padrões de desempenho e que são recomendados pelos principais fabri-
cantes de automóveis? Mas há mais! Agora a sua Oficina pode ser uma Oficina Castrol 
Service e oferecer a garantia de motor aos seus clientes.

Lubrificantes Castrol


