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RESUMO 

 

 

O mercado para automóveis de luxo no Brasil vem expressando seus números por 
meio do volume de emplacamentos que cresce a cada ano. O momento positivo da 
economia brasileira também tem contribuído diretamente para o acréscimo nas 
vendas de importados de luxo, também categorizados como Premium. Assim sendo, 
percebe-se ainda uma mudança nos extratos sociais e no comportamento de 
compra dos consumidores, na maioria, movido por diversos canais de comunicação 
que facilitam a busca de informações para o mercado. Nesse sentido, a presente 
dissertação buscou trabalhar uma linha de pesquisa investigativa, na qual o 
comportamento de compra do consumidor acompanhado da leitura antropológica de 
consumo é abordado como elemento de análise. Por conseguinte, este estudo 
comparativo de casos envolveu quatro marcas conhecidas, a saber: Audi, BMW, 
Mercedes-Benz e Volvo. Desse modo, o motivo que levou o pesquisador a eleger as 
marcas deu-se no primeiro momento pela amplitude das referidas marcas no cenário 
automotivo mundial e pela penetração dessas no mercado nacional e local. Logo, 
propôs se descrever os fatores influenciadores que movem o posicionamento das 
referidas marcas face à percepção e atitudes dos consumidores desse segmento, 
pois as marcas elencadas apresentam uma proposta semelhante no que envolve a 
atribuição de valores, crenças e significados simbólicos. A fundamentação teórica foi 
desenvolvida com vistas a buscar definições e conceitos no campo do 
comportamento do consumidor, na gestão de marcas e na antropologia do consumo, 
amparada pela leitura do valor simbólico dos bens. Nos procedimentos 
metodológicos, valeu-se da pesquisa dita como qualitativa e quantitativa, analisando, 
descrevendo e comparando estatisticamente esses valores para cada marca. Foi 
empregado para coleta de dados a escala do tipo Likert, avaliando o grau de 
concordância dos respondentes. Assim procedeu a aplicação de 80 questionários 
durante os meses de julho e agosto de 2010 e, os concessionários das marcas na 
cidade de Belo Horizonte fomentaram a unidade de observação e análise. Os 
resultados encontrados foram analisados e descritos sob a ótica dos representantes 
das marcas e em conformidade com as afirmações dos respondentes. Foram 
identificadas percepções semelhantes e divergentes em relação a alguns valores e 
símbolos associados ao consumo do automóvel de luxo para as quatro marcas 
estudadas. Também foram confirmados como fortes fatores influenciadores de 
posicionamento no comportamento de compra desses consumidores, as classes 
emergentes, a predominância do status, e a influência dos grupos de referência no 
processo de decisão. 
 
 
 
Palavras – chave: Automóveis de luxo. Comportamento do consumidor. Fatores 
influenciadores. Segmento Premium.  
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The market for luxury cars in Brazil has been expressing his numbers through the 
volume of registrations that grows every year. The positive aspect of the Brazilian 
economy has also directly contributed to the increase in sales of imported luxury, 
also categorized as Premium. Thus, one still observes a change in the social strata 
who join this thread and, consequently, have different buying behaviors, mostly 
driven by various communication channels that facilitate the search for information to 
the market. In this sense, this thesis sought to work a line of investigative research, in 
which the buying behavior of consumers together with the anthropological reading of 
consumption is discussed as an element of analysis. Therefore, the comparative 
study of 04 cases involved in this segment known brands, namely: Audi, BMW, 
Mercedes-Benz, and Volvo. Thus, the reason why the researcher chose the marks 
given in the first instance by the magnitude of those marks in the global automotive 
scenario and penetration of the market nationally and locally. Soon, he proposed to 
describe the influencing factors that move the positioning of these brands due to the 
perception and attitudes of consumers in this segment, because the brands listed in 
submitting a proposal that semantics involves the allocation of values, beliefs and 
symbolic meanings. The theoretical framework was developed with a view to seeking 
definitions and concepts in the field of consumer behavior, brand management and in 
the anthropology of consumption, supported by the reading of the symbolic value of 
the goods. In the methodological procedures, drew on the research said to 
qualitatively and quantitatively, analyzing, describing and comparing statistically 
these values for each brand. Was used to collect data and the Likert scale, assessing 
the degree of agreement of respondents. So did the application of 80 questionnaires 
during the months of July and August 2010, and the dealers of the brands in the city 
of Belo Horizonte formed the unit of observation. The findings were analyzed and 
described from the perspective of representatives of brands and in accordance with 
the statements of respondents. We identified similar perceptions and divergent for 
some values and symbols associated with the consumption of luxury car for the 04 
brands studied. Were also seen as strong indicators of influences of the consumption 
process, the emerging class, the dominance of status, influence of reference groups 
in decision making and intangible dominant against the attributes and benefits 
offered by the brands. 
 
 
 
Key - words: Luxury cars. Consumer behavior. Factors influencing consumption. 
Premium segment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 

Nesta seção são descritos aspectos relacionados ao contexto do desenvolvimento 

da pesquisa, ou seja, é estabelecida a intenção de realizar um estudo comparativo 

de casos no segmento automotivo de luxo. O problema e a justificativa que 

motivaram a pesquisa também são apresentados, bem como, o objetivo geral, 

específicos e a estrutura da dissertação. 

 

 

1.2 Contexto do desenvolvimento da pesquisa 

 

 

O mercado de automóveis de luxo a partir do ano 1999 apresentou um crescimento 

em todo o mundo e particularmente no Brasil. O número de veículos nacionais e 

importados emplacados no país, divulgado por meio do informativo anual disposto 

no sitio da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - 

FENABRAVE1, indicou um crescimento em torno de 9% do ano de 2009 em relação 

a 2008. Esse crescimento é divulgado em conformidade com o número de 

emplacamentos fornecido pelo DETRAN de cada estado. Acredita-se que o 

segmento automotivo de luxo no Brasil tende a acender ainda mais e ganhar novos 

participantes face ao crescimento da economia brasileira, que tem refletido 

positivamente nesse mercado dos carros de luxo, também conhecidos como 

Premium2.  

 

Esse público para automóveis de luxo é disputado pelos importadores que fazem a 

gestão de negócios através de importações diretas ou em parceria com os 

                                                           
1 O informativo descreve o resumo mensal e o anual detalhado e consolidado, 2009.  Disponível no 
endereço eletrônico: www.fenabrave.com.br.  
2 Premium: 1. Produto/serviço de qualidade e preços superiores. 2. No mercado automotivo, refere-se 
à categoria de veículos de luxo, com refinamento e acabamento diferenciado. 
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revendedores autorizados, continuamente posicionados para atender o consumidor 

de produtos de luxo. 

 

Estima-se que o comprador de um automóvel de luxo apresenta um perfil bem 

diferente do comprador de um carro comum. Na maioria das vezes, quando o carro 

é lançado no Brasil, esse consumidor já conhece o produto. Algumas vezes, 

conhece por já tê-lo dirigido no exterior, outras porque buscou informações técnicas 

em revistas especializadas, ou mesmo, obteve informações de quem o possui. 

Considera-se ainda, ser cliente antigo da marca e também ter uma relação de 

proximidade e/ou amizade com o revendedor. 

 

Atualmente no Brasil esse consumidor de veículos de luxo tem vinte e uma opções 

de carros que custam mais de meio milhão de reais3 e, estima-se que alguns desses 

consumidores serão abordados na pesquisa. Nessa categoria, há modelos que 

chegam a custar mais caro do que apartamentos em condomínios de luxo. A marca 

Audi, por exemplo, está presente nesse mercado com o sedã A8, disponível em 

duas versões: a versão 4.2 tem preço sugerido de R$ 537,5 mil e a versão 6.0 é 

comercializada por R$ 709 mil.4 

 

O mercado para automóveis de luxo no Brasil revela valores como os dispostos no 

parágrafo anterior. Todavia, mesmo com esses preços, percebe-se cada vez mais 

consumidores aderentes a esse segmento. Os dados de emplacamentos das 13 

empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos 

Automotores - ABEIVA, em dezembro de 2009, mostram crescimento de 34,28% em 

relação ao desempenho de 2008. Foram emplacadas 40.920 unidades contra 

30.473 veículos do ano anterior.  Ao contabilizar também o volume de negócios dos 

importadores que se associaram ao longo de 2009, como Aston Matin, Jaguar, Land 

Rover, Spyker e Volvo – a alta passa a ser de 42,05% com 30.529 unidades em 

2008, para 43.365 unidades em 20095.  

                                                           
3 Fonte: Revista eletrônica do automóvel - 2010. Disponível em: www.webmotors.com.br. Acesso em 
07/03/2010. 
4 Idem. 
5 Fonte: ABEIVA. Disponível em: www.abeiva.com.br. Acesso em 02/03/2010. 
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Ainda segundo a ABEIVA (2009), as vendas no atacado registraram um crescimento 

nos emplacamentos anuais de 41,55%. Foram comercializadas 44.854 unidades 

ante os 31.688 veículos em 2008. Considerando o atual quadro de empresas 

associadas (18 importadoras), o aumento nas importações significou 49%. Foram 

registradas 47.294 unidades em 2009 contra 31.742 em 20086. Esses dados 

sinalizam a necessidade e interesse de olhar para um segmento de mercado já 

referenciado e conhecido no contexto social.  

 

A presente pesquisa pretende contemplar quatro conhecidas e tradicionais marcas 

como fonte de estudo e análise, a saber: AUDI, BMW, Mercedes-Benz e VOLVO. 

Estima-se que essas marcas são as mais conhecidas no segmento de luxo e com 

um número considerável de vendas em todo o mundo, tendo grande penetração no 

mercado nacional. 

 

Com predominância nas categorias de “sedã grande” e “hatch médio”, AUDI, BMW, 

Mercedes-Benz e VOLVO viveram em: 2008 e 2009, uma nova fase de projeções de 

negócios para o mercado nacional. Segundo levantamento feito pela FENABRAVE, 

de janeiro a dezembro de 2009 as quatro marcas somam um montante de 12.366 

unidades emplacadas nessas duas categorias descritas acima. A tab. 1 apresenta a 

participação das marcas no mercado:  

 

     TABELA 1: Emplacamentos por marca – 2009 

MARCA UNIDADES 
PARTICIPAÇÃO NO 

MERCADO 

AUDI 1732 0,07% 

BMW 4928 0,20% 

MERCEDES-BENZ  5.073 0,20% 

VOLVO 633 0,03% 
      Fonte: Fenabrave - 2010 

 

Nesse sentido, a tabela acima expõe valores justificados pela participação no 

mercado de luxo, apresentando o número de emplacamentos por marca. Visualiza-

se um maior volume de veículos por parte das marcas BMW e Mercedes-Benz, que 

juntas contribuíram em 2009 com 80,8% dos negócios, considerando, as quatro 

marcas elencadas para estudo.  

                                                           
6 Números apresentados pela ABEIVA. Exercício de 2009. Acesso em 02/03/2010. 
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1.2.1 Contextualização do Problema  

 

 

As novas práticas e modelos de gestão que surgiram com a abertura dos mercados 

na década de 1990, promoveram uma aceleração nos estudos que abordam várias 

questões, dentre elas, relacionadas ao comportamento do consumidor e à gestão de 

marcas.  

 

O consumidor está a cada dia modificando o seu comportamento, pois o acesso à 

informação, na maioria, movido por diversos canais de comunicação e novas 

tecnologias, facilita a busca de informações para ampliação do conhecimento. Desse 

modo, pode-se dizer que a informação contribui para o incremento do nível de 

exigência dos consumidores para bens e serviços.  Percebe-se ainda, que com o 

aumento da competitividade e o acesso fácil à informação, os consumidores tornam-

se também cada vez menos fieis às marcas. (KELLER, 1998). 

 

A marca, por outro lado, passou a ser considerada um diferencial para as empresas 

e fonte de vantagem competitiva. Estima-se que, marcas consideradas Premium e 

que possuem uma imagem distinta da concorrência, muitas delas, às vezes, são 

observadas como marcas associadas à prática de preços mais elevados e que tiram 

vantagem da sua imagem. O conceito de posicionamento, dessa forma, é de 

fundamental importância para gerenciar-se uma marca, pois implica conquistar uma 

posição distinta na mente dos consumidores, na qual ela é percebida como 

diferente, de alguma forma, da concorrência.  

 

A relação entre pessoas e marcas, assim como avaliar o papel que as marcas têm 

na vida das pessoas, mais os fatores multiplicadores para acelerar o processo de 

decisão na escolha de uma marca, desperta interesses de estudiosos no campo 

comportamental e preenche a agenda de muitos dos profissionais de marketing.   

 

Logo, observam-se perfis de usuários que gastam significativas importâncias para 

adquirir um automóvel de luxo, pois cada marca tem seu atrativo e apelo para 

direcionar seus esforços de marketing e condicionar a imagem do seu produto ao 

perfil de seu usuário dentro da elite social que ele se insere. 
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Marcas são, talvez, um dos maiores patrimônios que as empresas possuem, 

considerando para algumas, serem o maior patrimônio. As avaliações de como as 

marcas interagem com as pessoas é crucial para o desenvolvimento de sua força, 

em outras palavras, para elevar o seu brand equity7. E, respeitando cada 

particularidade das marcas de automóveis inseridas nessa pesquisa, buscou-se 

pesquisar o que o posicionamento dessas marcas representa para o consumidor de 

automóveis de luxo.  

 

De acordo com Keller (1998), a construção de valor de uma marca nem sempre é 

uma tarefa fácil, uma vez que esse resultado fomenta a combinação de quatro 

diferentes etapas: identidade da marca, o significado da marca, a resposta da marca 

e relacionamento proposto entre a marca e o consumidor. 

 

Desse modo, o objeto de estudo aborda uma linha de pesquisa que versa o 

comportamento do consumidor, o valor simbólico dos bens sob a ótica da 

antropologia do consumo e o posicionamento da marca, focando ainda, no 

levantamento teórico do conjunto que envolve o consumo de bens com 

comportamento de compra complexo. 

 

Para Douglas e Isherwood (2004) os bens de consumo são, em última instância, 

comunicadores de categorias culturais e valores sociais. Eles tornam tangíveis em 

categorias da cultura e são necessários para tornar visíveis e estáveis tais 

categorias. As escolhas de consumo refletem, segundo os autores, julgamentos 

morais e valorativos culturalmente dados: carregam significados sociais de grande 

importância, dizendo algo sobre o sujeito, sua família, sua cidade e sua rede de 

relações. O ato de consumir seria um processo em que todas as categorias sociais 

estariam sendo continuamente definidas, afirmadas ou redefinidas.  

 

Contudo, os automóveis importados envolvidos na pesquisa pertencem a uma 

categoria de sedan médio e grande, incluindo os modelos compactos, denominados 
                                                           
7 Brand equity: 1. Termo em inglês usado para traduzir o valor de uma marca. Considerando os 
parceiros, os públicos e os envolvidos diretos e indiretos, em outras palavras, os stakeholders. 2. É 
um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou 
se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os 
consumidores dela. Para que certos ativos e passivos determinem o brand equity, eles devem estar 
ligados ao nome e/ou símbolo da marca. (AAKER 1998). 
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Hatch. Desse modo, compreendem um mix de produtos para venda com preços 

sugeridos, dispostos para o consumidor final pelos revendedores, já incluso todos os 

impostos, despesas com frete e margem de lucro. Tais valores são atributos 

multiplicadores para identificar a importância desse segmento para o mercado em 

volumes de negócios, números e participação desse setor no estudo do 

comportamento de compra do consumidor. 

 

As marcas apresentadas para estudo constituem por meio de seus usuários um 

objeto de análise antropológica, devido ao seu papel enquanto estruturador de 

valores que constroem identidades, regulam relações sociais e definem mapas 

culturais. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006).  

 

Atualmente o consumidor não adquire somente um produto palpável e mensurável, 

ou um serviço que é comprado e consumido. O consumidor adquire um portfólio de 

negócios agregados, ou seja, um conteúdo de símbolos, signos e significados que 

estão implícitos no produto, particularmente em marcas conhecidas mundialmente 

como as cogitadas nesta pesquisa. 

 

No sentido de buscar posicionamento em mercados altamente competitivos, as 

organizações procuram agregar valores a seus produtos mediante desenvolvimento 

de estratégias de marca.  

 

Desse modo, os produtos são dispostos aos consumidores através de estratégias e 

conceitos organizacionais, sinalizando ao consumidor que ele pode obter algum 

significado pessoal, tangível ou intangível e, um significado para o meio onde está 

inserido através dos valores que ele possui. Com isso, a parte intangível torna-se 

mais importante que a tangível, pois significa um símbolo de “status”. 

 

Nesse sentido, o presente estudo comparativo de casos pretende trabalhar em uma 

linha de pesquisa investigativa, na qual o comportamento de compra do consumidor 

acompanhado da leitura antropológica de consumo é abordado como elemento de 

análise. A descrição desses fatores influenciadores, acompanhada de uma análise 

comportamental no mercado consumidor de automóveis de luxo em Belo Horizonte 

carece de uma leitura mais abrangente, pois compreende um segmento de mercado 
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sensível às estratégias de posicionamento da marca desenvolvidas pelas 

organizações inseridas nesse ambiente de negócios.  

 

 

1.2.2 Questão norteadora 

 

 

Formula-se a seguinte questão norteadora: de que forma o posicionamento da 

marca influencia o comportamento de compra do consumidor de automóveis de 

luxo? 

 

 
 

1.3 Justificativa  

 

 

O consumo de bens de luxo apresenta comportamentos muito particulares. Além de 

serem valorizados por suas características de qualidade e pelos benefícios 

proporcionados àqueles que os adquirem, pode-se acrescentar que são objetos que 

reforçam a diferenciação social e o pertencimento também. 

 

Segundo Mowen e Minor (2003), entender o comportamento de consumo traz vários 

benefícios como: permite a compreensão de fatores das ciências sociais que 

influenciam o comportamento humano, auxilia as empresas na definição de 

estratégias e na tomada de decisão e possibilita maior conhecimento para o 

desenvolvimento das leis e dos regulamentos que exercem impacto nos 

consumidores no mercado. Por meio do estudo do comportamento do consumidor é 

que se compreende quais, por que e, como os indivíduos tomam suas decisões de 

consumo e quais são as influências internas e externas que os levam a agir de uma 

forma ou de outra. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

Frente a essa proposta, objetiva-se direcionar esforços concentrados em estudos no 

campo das ciências sociais, que buscam algo além de interesses e necessidades 

que determinam atitudes e comportamento de consumo. Já não é somente o fator 

preço que se torna absoluto, a relação de custo/benefício, mas sim, as vantagens 
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até então propostas pela marca na posição de condutora da sua cadeia de valor, 

como: prestígio, status e segurança. Considerando ainda, o que esse segmento de 

mercado propõe delineando suas preferências e se posicionando estrategicamente 

no ambiente comportamental de consumo.  

 

Particularmente no segmento automotivo de luxo, pode-se perceber que uma 

significativa parcela dos consumidores apresenta uma característica comum, pois 

são formadores de opinião e muitas vezes detentores de conhecimento sobre as 

marcas selecionadas para compra, o que não revela valores comportamentais, ou 

mesmo afirma singularidades para a somatória de fatores de preferência na escolha 

de uma marca.  

 

Para as empresas representantes das marcas, a importância de como se processa o 

comportamento de compra do consumidor e, quais os fatores por ele considerados 

prioritários ou influenciadores que agregam mais valor aos seus objetivos principais 

residem no fato que, segundo Kotler (1994), existe uma relação direta entre a 

satisfação do consumidor com a qualidade do produto e/ou serviço prestado. Esse 

estreitamento com o cliente externo deve fazer parte do planejamento de uma 

empresa, para que busque aprimorar a qualidade de seus produtos, devendo a 

mesma, definir o seu posicionamento em relação ao seu mercado e à sociedade 

onde atua, principalmente estabelecendo diretrizes para as suas decisões 

cotidianas. 

 

Descrever a influência do posicionamento da marca justifica-se primeiramente pela 

complexidade de fatores que interpõe o caminho para uma construção adequada de 

posicionamento da marca junto aos consumidores e, na sequência, para o segmento 

de mercado em estudo. 

 

Para o ambiente acadêmico, a importância deste estudo comparativo de casos que 

ora se realiza, torna-se relevante uma vez que, seus objetivos de pesquisa e os 

procedimentos metodológicos empregados para descrever o tema podem 

apresentar bons resultados e, com isso, ampliar o portfólio de documentos para 

consulta na área pesquisada.  
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Apesar da presença de grandes marcas do setor automotivo no ambiente de 

negócios da cidade de Belo Horizonte, não foram encontrados registros de trabalhos 

científicos locais sobre o comportamento de consumo e os fatores influenciadores do 

posicionamento das marcas, especificamente no segmento automotivo de luxo. 

 

Como conseguinte, o amadurecimento dos estudos com enfoque na antropologia do 

consumo, na gestão de marcas e no comportamento do consumidor, desenvolve-se 

frente à complexidade do elo que se estabelece entre marcas e consumidores. A 

capacidade da marca em cumprir esse papel de ligação é um importante objeto de 

estudo acadêmico.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

Neste tópico apresenta-se o objetivo geral da pesquisa e seus desdobramentos por 

meio dos objetivos específicos.  

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar qual a influência do posicionamento da marca no comportamento de 

compra do consumidor de automóveis de luxo de Belo Horizonte, descrevendo 

assim, os fatores influenciadores que interferem em seu processo de compra. 

  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 

Em referência ao objetivo geral e com o propósito de investigar o problema 

apresentado, a pesquisa é pautada pelos seguintes objetivos específicos: 
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a) Descrever os fatores influenciadores de posicionamento sob a ótica dos 

gestores representantes das quatro marcas no mercado local;  

b) Caracterizar os entrevistados participantes da pesquisa;  

c) Apresentar o grau de importância dos atributos e benefícios conferidos 

para as quatro marcas, comparando assim, os influenciadores de 

posicionamento; 

d) Descrever os fatores influenciadores de posicionamento da marca sob a 

ótica dos consumidores de automóveis de luxo; 

e) Inferir como o posicionamento de marca influencia o comportamento do 

consumidor de automóveis de luxo. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

A estrutura da dissertação é apresentada neste tópico e seu escopo encontra-se 

dividido em 06 (seis) capítulos. 

 

O capítulo 1 apresenta o objeto de pesquisa. Em especial, uma contextualização 

sobre o estudo do posicionamento das marcas AUDI, BMW, Mercedes-Benz e 

VOLVO no mercado nacional. Como conseguinte, a problemática e a questão 

norteadora, bem como a justificativa e os objetivos de pesquisa.  

 

O capítulo 2 representa a fundamentação teórica, que compreende os conceitos 

relacionados ao comportamento do consumidor, bem como a antropologia do 

consumo e o valor simbólico dos bens, considerando uma descrição sobre as 

classes sociais. Complementam o escopo teórico alinhados ao estudo no campo 

comportamental, a gestão de marcas e sua construção de valor. Na sequência, o 

emprego dos fundamentos sobre segmentação de mercado e o segmento que 

envolve os bens de luxo. Por fim, uma abordagem acerca do posicionamento 

compõe o composto teórico.  

 

O capítulo 3 apresenta as marcas em questão, descrevendo sua representatividade 

no mercado de automóveis importados de luxo, sua evolução histórica, seus valores 
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e princípios. Expondo ainda, sua participação no cenário automotivo mundial e 

nacional, considerando sempre, os construtos acerca do comportamento de compra 

dos consumidores, particularmente no ambiente de negócios que as marcas 

referidas se encontram. 

 

O capítulo 4 discorre sobre os procedimentos metodológicos, descrevendo as 

etapas, os meios e os instrumentos que orientam o delineamento do estudo teórico 

científico. Aborda também o trabalho de campo em empresas representantes das 

marcas apresentadas. Os métodos científicos para alcançar os objetivos propostos 

compreendem a classificação da pesquisa quanto aos fins e os meios e, por fim, a 

coleta, análise e tratamento dos dados. 

 

O capítulo 5 descreve a apresentação e análise dos resultados que versa o objeto 

de estudo, mostrando os fatores influenciadores que compõe o comportamento de 

compra, as colocações, as diferenças, singularidades e particularidades do 

comportamento de consumo desses clientes. 

 

O capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho de pesquisa. Descrever-se-á então, 

as principais considerações finais referentes ao desenvolvimento do tema. Por 

conseguinte, são apresentadas ainda, inferências do posicionamento, implicações, 

limitações e recomendações para trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica abrange três dimensões. Inicia-se com uma abordagem no 

campo do comportamento do consumidor, tomando como conseguinte, o estudo da 

antropologia do consumo e o valor simbólico dos bens, descrevendo assim, as 

classes sociais, o consumo de bens de luxo e seus aspectos simbólicos.   

 

A segunda dimensão refere-se à importância e os conceitos da gestão de marcas, a 

evolução da marca, escolha da marca, a construção de valor para as empresas e a 

construção de valor na perspectiva do consumidor. 

 

A terceira e última dimensão aborda a importância da segmentação de mercado, 

conceituando os princípios do marketing de massa, os níveis de segmentação, 

seleção e mercado-alvo, as estratégias de diferenciação, o segmento de luxo em 

questão e, o posicionamento, compreendendo assim, o seu papel e sua importância 

para o setor automotivo.  

 

 

2.1 Comportamento do consumidor  

 

 

Na década de 1950, de acordo com Mowen e Minor (2003), idéias com base na 

psicologia freudiana foram popularizadas por pesquisadores da motivação e usadas 

por anunciantes. Mas foi com a introdução do conceito de marketing, nesse mesmo 

período, que se reconheceu a necessidade de estudar o comportamento do 

consumidor. 

 

Os primeiros documentos sobre o comportamento do consumidor foram escritos na 

década de 1960, mais precisamente em 1968, por meio da influência de escritores 

como Newman, Katona, Ferber e Howard. (SOLOMON, 2002).  

 

Em 1969, surge a Association for Consumer Research com uma influência 

importante para a área do comportamento e para o crescimento do número de 
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pesquisas realizadas. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Na década de 1970, 

o estudo do comportamento do consumidor busca bases nas teorias estruturais e 

cria modelos de comportamento de compra global e de estimulação pela 

propaganda. 

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacam que, na década de 1980, o campo de 

pesquisa de consumidores é ampliado e enriquecido com a pesquisa do 

positivismo8. De acordo com Solomon (2002), a abordagem positivista do 

comportamento do consumidor é objetiva, tangível e única, e tem por objetivo a 

previsão. Já a abordagem interpretativista, ou fenomenológica, é socialmente 

construída e tem como objetivo compreender fenômenos sociais.  

 

Particularmente, neste novo milênio, o comportamento do consumidor tem sido 

influenciado por várias perspectivas diferentes. Por ser um campo de estudo 

interdisciplinar, profissionais de diversas áreas interessam-se pelo estudo do 

consumidor. (SOLOMON, 2002). Pode-se dizer que nunca houve época mais 

interessante para observar as pessoas e seus comportamentos do que o século XXI. 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

Face ao objeto de estudo que busca compreender o comportamento de compra, faz-

se necessário descrever fatores influenciadores, pois esses são insumos 

importantes para as organizações, ajudam a melhorar ou lançar produtos e serviços, 

determinar preços, projetar canais, elaborar mensagens e desenvolver outras 

atividades de marketing.  

 

Compreender os motivos que levam o consumidor a adquirir uma determinada 

marca, que designa um produto ou serviço é uma tarefa muito difícil. Uma vez que 

deverão ser levados em consideração diversos fatores que influenciam seu 

                                                           
8 Até à década de 1980, a maior parte das pesquisas de consumidores publicadas era motivada pelo 
marketing e, por isso, adotava o paradigma de pesquisa do positivismo, no qual técnicas empíricas 
rigorosas são usadas para descobrir explicações e leis generalizáveis. Agora, há um movimento 
crescente nesse campo para suplementar o positivismo com o pós modernismo – uma forma de 
investigação que inclui objetivos e métodos diferentes. (ENGEL; BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 
5). 
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comportamento, que pode ser de natureza cultural, social, pessoal e psicológica. 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.117). 

 

Existem fatores de influências individuais – processo psicológico que afeta os 

indivíduos envolvidos na aquisição, consumo e disposição dos bens – e fatores de 

influência do ambiente – fatores externos ao indivíduo, mas que interferem no 

processo decisório. (MOWEN; MINOR, 2003; SOLOMON, 2002). 

 

De acordo com Mowen e Minor (2003), o estudo dos fatores influenciadores inicia-se 

pela análise dos influenciadores individuais para, em seguida, mudar o foco do 

indivíduo para o impacto de situações e grupos de pessoas em seu comportamento 

de consumo. Nesse segundo momento, é possível avaliar como as pessoas, 

submetidas a diferentes contextos e culturas, comportam-se na condição de 

consumidores. 

 

Se todos os indivíduos pensassem e agissem da mesma forma em suas 

preferências e comportamentos, não seria necessário segmentar o mercado nem 

diferenciar a oferta de bens (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2005). Porém, as 

pessoas possuem históricos pessoais, experiências de vida motivações, 

necessidades e comportamentos de compra diferentes e, ainda, diferem-se nos 

processos de tomada de decisão. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2005). 

 

Para facilitar a compreensão, Engel; Blackwell e Miniard (2005) descrevem os 

fatores influenciadores individuais, que seguem apresentados da seguinte forma: 

 

a) Recursos do consumidor;  

b) Motivação (necessidades, emoções e psicografia – estilo de vida e 

personalidade);  

c) Conhecimento;  

d) Atitudes e valores. 

 

As influências que envolvem o comportamento de compra também são assistidas na 

esfera macro e micro ambiental. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 172), “o 
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comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos”.  

 

As mudanças nos cenários demográfico e tecnológico, iniciadas em 1990, 

contribuíram para ampliar as variações no comportamento de consumo do indivíduo, 

como seus desejos, suas necessidades e, consequentemente, seu estilo de vida, o 

que fez demandar produtos ou serviços com mais qualidade e valor percebido. 

(DIAS et. al., 2006).  

 

Segundo Boone & Kurtz (1998) pessoas frequentemente compram bens e serviços 

que as capacitam a projetar imagens favoráveis aos demais. Os autores elencam 

três categorias de determinantes interpessoais que usualmente estão envolvidos 

com o comportamento do consumidor, a saber: 

 

1) Influências culturais; 

2) Influenciais sociais; 

3) Influências familiares.  

 

Contudo, a cultura é destacada como a mais ampla determinante do comportamento 

do consumidor. Vale descrever ainda que, as culturas não são entidades 

homogêneas com valores universais. Cada cultura inclui numerosas sub-culturas – 

grupos com seus próprios modos distintos de comportamento. (BOONE; KURTZ, 

1998). 

 

Etzel; Walker e Stanton (2001) corroboram dizendo que, cultura é um conjunto de 

símbolos e artefatos criados por uma sociedade e transmitidos de geração em 

geração como determinantes e reguladores do comportamento humano. Os 

símbolos podem ser intangíveis ou tangíveis. Não incluem atos instintivos. 

Entretanto, a maneira pela qual as pessoas realizam atos biológicos instintivos é 

influenciada pela cultura. 

 

Os símbolos intangíveis como nossas crenças e nosso modo de pensar e agir são 

determinados, em grande parte, por forças sociais. Nossas decisões pessoais de 

compra – incluindo as necessidades de experimentação, as alternativas que se 
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possam examinar e nosso modo de avaliá-las – são afetadas pelas forças sociais 

que nos cercam. (ETZEL; WALKER; STANTON, 2001). As influências sociais são 

tratadas na visão de Boone & Kurtz (1998), considerando a experiência de grupo 

mais primária das crianças, que é a de sua pertinência à família. A partir desse 

grupo, elas procuram satisfação de todas as suas necessidades psicológicas e 

sociais. À medida que crescem, unem-se a outros grupos – da vizinhança, da 

escola, de comunidades, de amigos, entre outros – dos quais adquirem tanto o 

status quanto os papéis.  

 

Segundo Myers e Reynolds (1975), dentre os grupos humanos, inclui-se a família, 

pois revela valores e necessidades que podem ser classificados como instrumentais 

e expressivos. Os valores expressivos são os que têm valor em si como: o amor, a 

dignidade, a religião e a arte. Os valores instrumentais são geralmente de cunho 

econômico, são antes meios que fins. Contudo, os valores expressivos são mais 

elevados, pois ultrapassam o término da cadeia instrumental, porém, os valores 

instrumentais mantêm a prioridade, porque são condicionantes indispensáveis para 

a manutenção dos valores expressivos. (MYERS; REYNOLDS, 1975).  

 

Kotler e Keller, (2006) descrevem grupos de referência em fatores sociais, sendo 

aqueles que exercem alguma influência direta (face a face) ou indireta sobre as 

atitudes ou comportamento de uma pessoa. Os grupos que exercem esse papel são 

chamados de grupos de afinidade, e podem ser classificados como primários e 

secundários. As pessoas também são influenciadas por grupos aos quais não 

pertencem, conhecidos como grupos de aspiração, aos quais a pessoa espera 

pertencer. Por fim os grupos de dissociação, são aqueles cujos valores ou 

comportamentos são rejeitados.  

 

Conforme Boone & Kurtz (1998) o comportamento do consumidor é um resultado 

tanto de influências interpessoais quando de influências pessoais. As determinantes 

pessoais do comportamento incluem necessidades individuais, motivacionais, 

percepções, atitudes e auto-conceito. As interações desses fatores com as 

influências interpessoais determinam o que é comprado. As necessidades e 

motivações são trabalhadas durante o processo de decisão de compra, em que o 
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reconhecimento de uma necessidade sentida pode ser o ponto de partida para a 

leitura do processo.  

 

Acrescentam Boone & Kurtz (2008, p. 175) que:  

 

Uma necessidade é simplesmente a falta de algo útil. É um desequilíbrio 
entre o estado real do consumidor e o estado desejado. [...] Já motivações 
são estados internos que conduzem uma pessoa em direção à meta de 
satisfazer uma necessidade sentida. 

 

Myers e Reynolds (1975, p. 99) escrevem sobre motivação e emoção, enfatizando 

que o “campo da motivação parece conter mais confusão semântica que a maioria 

das outras áreas comportamentais.”. Certamente o comportamento do consumidor é 

influenciado por suas percepções, particularmente de um bom serviço ou um bem de 

consumo. De acordo com Boone & Kurtz (1998) percepção é o significado que uma 

pessoa atribui aos estímulos sensoriais.  A percepção de um objeto ou evento 

resulta da interação de dois tipos de fatores:  

 

1. Fatores estimulantes: características do objeto físico, como tamanho, cor, 

peso ou forma; 

2. Fatores individuais: características do indivíduo, incluindo não apenas o 

processo sensorial, mas também as experiências com itens similares, bem 

como as expectativas e motivações básicas.  

 

Para Kotler e Keller (2006), percepção é o processo por meio do qual alguém 

seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem 

significativa do mundo. A percepção depende não apenas de estímulos físicos, mas 

também da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas da 

pessoa. A percepção de estímulos  é grandemente afetada pelas atitudes. De fato, a 

decisão de comprar um produto é baseada em atitudes sustentadas a respeito do 

produto. Atitudes são avaliações próprias duradouras – favoráveis ou desfavoráveis 

– ou sentimentos e tendências pró-ativos em relação a algum objeto ou dado.            

(BOONE; KURTZ, 1998).  

 



 

Ainda para Boone & Kurtz (1998), o comportamento do consumidor pode ser visto 

como um processo de decisão

uma ponta do processo. Para compreender o compo

precisa-se também examinar os eventos que precedem e sucedem a compra.

 

De acordo com Kotler e Keller (2006), o

desenhado pelo modelo dos cinco

básicos ajudam a entender como os consumidores de fato tomam suas decisões de 

compra. As empresas inteligentes e inovadoras tentam compreender plenamente o 

processo de decisão de compra dos clientes 

aprendizagem, escolha, uso e inclusive descarte de produtos.

 

A figura 1 apresenta o processo de 

consumidor, cujos papéis envolvem desde o reconhecimento do problema, ou seja, 

a necessidade de consumo, até o comportament

muitas vezes surpreendente, pois os fatores emocionais são muito atribuídos a 

compradores compulsivos,

deixam o desejo sobrepor, movidos pelos estí

produzem. (KOTLER; KELLER, 2006).

 

FIGURA 1: Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor.
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p.189).
 

                                                          
9 Evolução: Avanço, os passos para acompanhar a tomada de decisão de compra
reconhecimento do problema até o comportamento pós
apresentado na figura 1 – (KOTLER e KELLER, 

Ainda para Boone & Kurtz (1998), o comportamento do consumidor pode ser visto 

como um processo de decisão, porém, mais amplo. O ato de compra é merament

uma ponta do processo. Para compreender o comportamento do consumidor, 

se também examinar os eventos que precedem e sucedem a compra.

De acordo com Kotler e Keller (2006), o processo de decisão de compra pode ser 

pelo modelo dos cinco estágios, no qual, esses processos psicológicos 

básicos ajudam a entender como os consumidores de fato tomam suas decisões de 

compra. As empresas inteligentes e inovadoras tentam compreender plenamente o 

processo de decisão de compra dos clientes – todas as suas experiências de 

aprendizagem, escolha, uso e inclusive descarte de produtos. 

apresenta o processo de evolução9 da decisão de compra para o 

consumidor, cujos papéis envolvem desde o reconhecimento do problema, ou seja, 

onsumo, até o comportamento pós-compra. Comportamento que

muitas vezes surpreendente, pois os fatores emocionais são muito atribuídos a 

compradores compulsivos, que na maioria das vezes perdem a racionalidade e 

deixam o desejo sobrepor, movidos pelos estímulos que as marcas e os produtos 

KELLER, 2006). 

: Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor. 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p.189). 

                   

Evolução: Avanço, os passos para acompanhar a tomada de decisão de compra
reconhecimento do problema até o comportamento pós-compra. Um processo evolutivo 

(KOTLER e KELLER, 2006). 
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Ainda para Boone & Kurtz (1998), o comportamento do consumidor pode ser visto 

. O ato de compra é meramente 

rtamento do consumidor, 

se também examinar os eventos que precedem e sucedem a compra.  

são de compra pode ser 

estágios, no qual, esses processos psicológicos 

básicos ajudam a entender como os consumidores de fato tomam suas decisões de 

compra. As empresas inteligentes e inovadoras tentam compreender plenamente o 

as suas experiências de 

da decisão de compra para o 

consumidor, cujos papéis envolvem desde o reconhecimento do problema, ou seja, 

compra. Comportamento que, 

muitas vezes surpreendente, pois os fatores emocionais são muito atribuídos a 

que na maioria das vezes perdem a racionalidade e 

mulos que as marcas e os produtos 

 . 

Evolução: Avanço, os passos para acompanhar a tomada de decisão de compra desde o 
. Um processo evolutivo conforme 
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As decisões de compra são tomadas, algumas vezes por indivíduos nas famílias, 

outras vezes, são tomadas por grupos de pessoas, como cônjuges, ou por comitês 

em organizações empresariais. [...] esse enfoque inclui situações em que o decisor 

individual está tomando uma decisão sobre qualquer produto ou serviço em qualquer 

contexto, contanto que, a decisão seja sobre o produto ou serviço para seu próprio 

uso. (SHETH; MITTAL; NEWMAM, 2001).  

 

O modelo de comportamento frente à decisão de compra do consumidor de bens 

intermediários ou finais envolve outras influências, nas quais torna-se importante 

enfatizar os papéis de peso no momento da decisão de compra, que segundo Kotler 

e Keller (2006) podem ser: iniciadores; influenciadores; usuários; compradores; 

decisores e aprovadores. Os autores reservam ainda espaço para um sétimo papel, 

e chamam de “filtros internos”, que são pessoas com o poder de evitar que 

vendedores ou informações cheguem até os membros do centro de compras. Para 

mencionar exemplos, as recepcionistas e telefonistas podem impedir que 

vendedores entrem em contato como usuários ou decisores. (KOTLER; KELLER, 

2006). Deve-se considerar ainda, que os filtros internos podem ser entendidos 

também como acessibilidade. Em outras palavras, acesso à informação. 

 

Os papéis no centro de compras sejam de natureza organizacional ou para bens 

finais de consumo, envolve pessoas e, como já mencionado acima, o 

comportamento de compra sofre influências, nas quais, revelam-se papéis. Churchill 

e Peter (2000) denominam como “guardiões” as pessoas que fazem os papéis de 

“filtros internos”, já referenciado acima e, descrevem que cada um desses papéis 

pode também ser desempenhado por mais de um indivíduo.   

 

Assim sendo, no momento da decisão de compra, Engel; Blackwell e Miniard (2000) 

reforçam os conceitos apresentados sobre a teoria dos papéis. De acordo com os 

autores, determinar o que será comprado, onde comprar, como o produto será 

consumido e por quem é um processo difícil. Desse modo, torna-se essencial 

descrever em detalhes esses papéis e atores mencionados acima de forma mais 

abrangente: 
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a) Iniciador – quem desencadeia o pensamento em relação à compra de 

produtos e busca as informações; 

b) Influenciador – detentor de maior conhecimento a respeito do produto, os 

membros da família solicitam sua ajuda para definir os critérios a serem 

avaliados; 

c) Decisor – detém a autoridade e, geralmente, o poder financeiro para definir o 

que a família consumirá; 

d) Comprador – responsável pela efetivação da compra, por meio de visita às 

lojas ou, apenas, pelo pagamento efetivo; 

e) Usuário – aquele que realmente utiliza o produto. 

 

Os cônjuges também exercem um ativo papel na decisão de compra, embora os 

papéis dos homens e mulheres tenham mudado substancialmente nos últimos anos. 

Com maior expectativa de vida que os homens e ocupação no mercado de trabalho 

e universidades, as mulheres, que antes já eram visadas pelas empresas, estão 

ainda mais em foco. Os papéis dos homens também mudaram e refletem cada vez 

mais desempenho participativo nas atividades domiciliares. Vale ressaltar que as 

crianças interiorizam e se comportam segundo os exemplos dos pais e estão 

exercendo uma considerável influência nas compras. (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

 

Logo, para o mercado e os negócios, considera-se como importante papel, o que 

uma pessoa assume durante o processo para decisão de compra. Segundo Dias et. 

al., (2006), pode-se dividir os papéis e definir dois tipos de participação, sendo direta 

e indireta, a saber: 

 

1. Participação direta: é aquela que se relaciona diretamente com o processo de 

escolha, compra e consumo ou uso. Dessa forma, tem-se, o decisor, o 

comprador e o usuário; 

2. Participação indireta: é aquela em que os pontos de vista ou especificações 

podem influenciar na seleção dos produtos, dos serviços, dos fornecedores 

ou das lojas. Tem-se o iniciador e o influenciador, cujo poder para interferir na 

decisão de compra pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de pessoa 

e de sua posição no grupo ou família, ou mesmo de seu cargo na empresa.  

 



 

Pelo fato do comportamento estar ligado

torna-se importante descrever a personalidade das

personalidade do indivíduo proporciona experiências e comportamentos 

apresentados de forma ordenada e coerente. O padrão particular de organização de 

cada pessoa a torna única, em que

proporcionando consistência de respostas baseadas em características psicológicas 

internas, muitas vezes duradouras. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 

Tipos de comportamento de compra do consumi

envolvimento e no nível de diferença existente 

de leitura na área comportamental. 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 125), “o comportamento de compra 

difere muito para um creme denta

quilômetro. As decisões mais complexas normalmente envolvem mais participantes 

e mais ponderação por parte do comprador.”. 

4 (quatro) tipos de comportamento de compra, qu

representativa por meio da figura

 

FIGURA 2: Quatro tipos de comportamento de compra
Fonte: Kotler e Armstrong, 2007 

o comportamento estar ligado também a valores individuais das pessoas, 

e descrever a personalidade das pessoas. Dess

personalidade do indivíduo proporciona experiências e comportamentos 

apresentados de forma ordenada e coerente. O padrão particular de organização de 

pessoa a torna única, em que a personalidade é fator determinante 

proporcionando consistência de respostas baseadas em características psicológicas 

, muitas vezes duradouras. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).  

Tipos de comportamento de compra do consumidor, com base em seu grau de 

envolvimento e no nível de diferença existente entre as marcas, formam construtos

de leitura na área comportamental.  

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 125), “o comportamento de compra 

difere muito para um creme dental, um iPod, serviços financeiros e um carro zero

quilômetro. As decisões mais complexas normalmente envolvem mais participantes 

e mais ponderação por parte do comprador.”. Kotler e Armstrong (2007)

4 (quatro) tipos de comportamento de compra, que podem ser visualizados de forma 

meio da figura 2, a seguir.  

: Quatro tipos de comportamento de compra 
 

34 

es individuais das pessoas, 
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a personalidade é fator determinante 

proporcionando consistência de respostas baseadas em características psicológicas 

 

dor, com base em seu grau de 

entre as marcas, formam construtos 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 125), “o comportamento de compra 

, serviços financeiros e um carro zero-

quilômetro. As decisões mais complexas normalmente envolvem mais participantes 

Kotler e Armstrong (2007) apresentam 

e podem ser visualizados de forma 
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Os modelos de comportamento de compra apresentam diferenças entre as marcas 

com alto e baixo envolvimento. Assim sendo, Kotler e Armstrong (2007) descrevem 

os modelos de comportamento de compra, que podem ser vistos de forma detalhada 

apresentando suas diferenças e semelhanças no processo de decisão de compra: 

 

• Comportamento de compra complexo: 

- Consumidores apresentam este modelo de comportamento quando estão 

altamente envolvidos em uma compra e percebem as diferenças 

significativas entre as marcas. Eles podem apresentar alto envolvimento 

quando o produto é caro, envolve risco, não é comprado com frequência  

e é altamente auto-expressivo.  Normalmente o consumidor tem muito a 

aprender sobre a categoria do produto.  

• Comportamento de compra com dissonância reduzida: 

- Às vezes o consumidor está altamente envolvido em uma compra, mas 

percebe pequenas diferenças nas marcas. O alto envolvimento está 

baseado no fato de que a compra é cara, pouco frequente e arriscada. 

Nesse caso, o comprador percorrerá várias lojas para saber o que está 

disponível, mas comprará rapidamente, porque as diferenças entre marcas 

não são pronunciadas. Talvez, ele pode responder, principalmente, a um 

bom preço ou a uma compra conveniente. Pode também sentir um 

desconforto pós-compra, por notar certas diferenças entre a marca 

comprada e as outras não – compradas.  

• Comportamento Rotineiro de Compra: 

- Muitos produtos são comprados sob condições de baixo envolvimento do 

consumidor e não existem diferenças significativas entre as marcas 

disponíveis.  Os consumidores não costumam se informar sobre a marca a 

ser comprada. Muitas vezes um comercial na televisão é que o leva à 

compra. Ou seja, os consumidores não criam vínculo com nenhuma marca 

assim os profissionais de marketing utilizam de promoções de preço para 

vender, com isso, estimulando a venda de produtos de baixo 

envolvimento. 

• Comportamento de compra que busca variedade: 

- Essa situação de compra é quando há baixo envolvimento com o produto, 

mas percebem as diferenças significativas de marcas. Aqui os 



36 

 

consumidores trocam sempre de marca na hora da compra, mas por 

insatisfação e sim porque querem buscar variedades. 

 

Kotler e Armstrong (2007, p. 131), “as pessoas diferem muito em sua predisposição 

para experimentar novos produtos. Em toda área de produtos há os “pioneiros de 

consumo” e os “adotantes imediatos”. As diferenças individuais são muito fortes no 

ambiente de consumo, pois apresentam personagens com características muito 

distintas e diversificadas para o consumo. Kotler e Armstrong (2007, p. 125) 

descrevem ainda que, “esse comprador passará por um processo de aprendizagem, 

desenvolvendo em primeiro lugar suas crenças sobre o produto e em seguida suas 

atitudes em relação a ele, para então fazer uma escolha de compra consciente.”. 

 

Os profissionais de marketing que trabalham com produtos de alto envolvimento 

podem abranger a coleta de informações, o comportamento e avaliação por parte 

dos consumidores desses produtos. Eles precisam ajudar os compradores a 

entender os atributos e a relativa importância da classe de produto. (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007).  

 

Estima-se que o comportamento de compra complexo, caracterizado por elevado 

envolvimento por parte do comprador e elevada diferenciação entre as escolhas de 

produto, geralmente é associado a um longo ciclo de compra, em que as escolhas 

do comprador são percebidas como significativamente diferentes. Encontram-se 

nessa categoria as compras pouco frequentes e/ou dispendiosas, e quaisquer 

compras que sejam percebidas como de elevado risco. 

 

Dias et. al. (2006) discorre sobre o tema modelos de compra, classificando uma 

situação de compra com comportamento complexo da seguinte forma: compra de 

valor (compra planejada) que associa o montante investido com o risco da decisão. 

O autor exemplifica a compra de uma residência, na qual destaca além do valor 

investido, o comprometimento com a renda disponível, o tipo de construção, 

localização, arquitetura e valor de mercado. Esses fatores representam decisões 

importantes e associam um grande custo psicológico “stress” à compra, gerando 

uma percepção de risco muito maior do que aquele associado ao valor do 

investimento.  
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Percebe-se que as situações de compra interferem nos diversos estágios do 

processo de compra, pois, enquanto na compra rotineira o consumidor chega quase 

instantaneamente à decisão de compra, a compra com comportamento complexo 

demanda tempo, pois pode demorar.  Muitas vezes, pode durar meses, período no 

qual o consumidor se informa, avalia, busca mais informações, muda de 

predisposição em relação à determinada marca ou produto. Até que finalmente, 

consiga conciliar os interesses dos outros participantes da decisão e se sinta 

confortável para decidir pela marca, condições de pagamento e outros aspectos 

associados à compra. (DIAS, et. al., 2006).  

 

Portanto, o consumo, de uma forma mais ampla, pode ser definido como a criação, a 

aquisição e o uso de bens. (McCRACKEN, 2003). Engel; Blackwell e Miniard (2000) 

definem-no como as ações que envolvem obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços, incluindo os processos decisórios que acontecem antes e depois dessas 

atividades. 

 

 

2.1.1 Antropologia de consumo e os valores simbólicos   

 

 

O mercado não é apenas um simples espaço de trocas de mercadorias, mas 

também um lugar onde se processam interações sociais e simbólicas. Da mesma 

maneira, o consumo não é um simples movimento de satisfação de necessidades 

básicas ou de apropriação de bens. Constata-se que o consumo implica uma ordem 

de significados e posições sociais. Consumir certos bens diz algo sobre quem 

consome, sobre sua posição social, seu status, o lugar a que pertence ou os 

vínculos que é capaz de estabelecer. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004).  É possível 

dizer que o consumo implica reunir pessoas e distingui-las. Por essa razão, pode-se 

dizer que o consumo cria ordem, classifica as pessoas e as associa aos bens; enfim, 

entende-se que o consumo ordena informações e organiza significados sobre as 

estruturas sociais. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004).   

 

Contudo, antes de discorrer sobre antropologia do consumo, faz-se necessário 

apresentar um conceito de antropologia. Destaca-se então, o conceito de Myers e 
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Reynolds (1975, p. 265) ao afirmar que “é o estudo dos seres humanos em 

sociedade”. Os autores voltam sua atenção para as características físicas, técnicas, 

industriais, convenções e valores, tudo o que distingue uma comunidade de outra e 

tudo o que pertence a uma tradição diferente. “A característica distinta da 

antropologia é que ela transforma em objeto de sério estudo também outras 

sociedades e não apenas a própria.” (MYERS; REYNOLDS, 1975). 

 

Nos bens de consumo, a antropologia busca a compreensão de seu significado 

simbólico. Além de características funcionais ou utilitárias, com os aspectos 

saudáveis dos alimentos e do conforto do vestuário, os bens podem ser vistos como 

necessários para dar visibilidade e estabilidade às categorias de cultura. Mesmo os 

necessários à subsistência são consumidos diferentemente por diferentes estratos 

sociais. (TAVARES, 2008). 

 

Estima-se que o consumo compreende um conjunto de processos socioculturais dos 

quais as pessoas se apropriam e usam produtos e/ou serviços de forma a dizer algo 

sobre si mesma, a sociedade, os grupos e as localidades em que vivem. Portanto, 

constata-se que o consumo diz respeito à totalidade das interações sociais, desde a 

distinção entre grupos, até o estado do sistema educacional e das inovações 

tecnológicas. Consumir é participar dos cenários da vida social, de suas disputas e 

significados. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). 

 

O conceito de bens enquanto marcadores de posições sociais, desenvolvido por 

Douglas e Isherwood (2004) é utilizado para pensar o luxo como um elemento de 

construção de marcas visíveis que definem um grupo, delimitam-no em dimensões 

geográficas e simbólicas, atuando como “cercas ou pontes” e que se utilizam de 

uma gama de critérios distintivos não apenas de objetos, mas de disposições para o 

gosto e aptidões específicas. 

 

A antropologia cultural, em sua contribuição mais significativa para uma melhor 

compreensão do valor da marca, está focada na compreensão da natureza, forma e 

contexto em que se constrói esse valor. Aborda o comportamento do consumidor 

como parte de um processo social em que as normas culturais determinam ou pelo 

menos influenciam os padrões de consumo. (LODEWIJKS, 1999 apud TAVARES, 
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2008, p. 274).  Grupos de cultura, sub-cultura e classe social são influenciadores de 

comportamentos de famílias e pessoas.  

 

Segundo Engel; Blackwell e Miniard (2000, p. 397): 

 
A cultura tem um efeito profundo em por que as pessoas compram. A 
cultura afeta os produtos específicos que as pessoas compram, assim como 
a estrutura de consumo, a tomada de decisão individual e a comunicação 
numa sociedade. O consumo tem um interesse crescente para o estudo do 
comportamento do consumidor. Através dos sistemas legal e 
governamental, a cultura de uma nação determina que os fornecedores 
podem oferecer, as maneiras como os produtos podem ser comercializados 
e o grau em que os consumidores podem atuar sobre suas preferências.  

 

Nesse sentido, constata-se que o consumo pode ser tratado aqui a partir de uma 

perspectiva cultural, como um sistema de códigos no qual os bens materiais são 

dotados de um caráter simbólico que ultrapassa o seu valor de uso, no que se refere 

à funcionalidade ou à utilidade do mesmo. Cada vez mais o consumo é tido como 

estruturador do universo cultural, atuando como principal mediador das relações 

sociais. Através do consumo simbólico de bens, e no caso deste trabalho, 

especificamente para automóveis de luxo, são transmitidos valores sociais e 

culturais que servem à manutenção ou à re-significação das categorias culturais 

como: gênero, classe social, público, privado dentre outros e, mais do que isso, são 

comunicados gostos e preferências que remetem à individualidade de cada um e 

aos estilos de vida. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). 

 

Em uma perspectiva antropológica estruturalista, Sahlins (1979, apud, BOURDIEU, 

2003, p. 75) procura demonstrar que: 

 

A ordem cultural é sedimentada através da lógica material e objetiva, o que 
significa dizer que os homens produzem objetos para sujeitos sociais 
específicos, ao mesmo tempo em que tais objetos servem à reprodução de 
tais sujeitos. [...] Nenhum objeto, nenhuma coisa é ou tem movimento na 
sociedade humana, exceto pela significação que os homens lhe atribuem. A 
produção material representa uma extensão da vida social, de tal forma que 
os homens reciprocamente definem os objetos em termos de si mesmos e 
se definem em termos dos objetos. 

 

Pode-se também, pensar no luxo como uma categoria que se estende a diferentes 

grupos consumidores, das classes mais abastadas até às menos privilegiadas, pois 

este converte-se numa atribuição de valor de excesso, que marca a divisão entre 
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classes, promove a hierarquização e define papéis sociais consolidando esferas de 

poder entre comunidades. (LIPOVETSKY, 2006).  

 

Os bens carregam categorias simbólicas que estabelecem diferenças entre pessoas 

e grupos. Servem, na perspectiva antropológica, com fontes para as expressões da 

cultura. Essas expressões possuem peculiaridades e se modificam à medida que 

aspectos na vida das pessoas também se modificam.[...] (TAVARES, 2008, p. 277). 

 

Segundo McCracken, (2003) os bens possuem dupla função: simbolizam a 

continuidade e a mudança. O seu significado é, portanto, relativo. Um dos desafios 

da vida social é fixar os significados de modo que fiquem estáveis por algum tempo.  

O valor simbólico do status, nos tempos atuais, eclipsa-se em favor da renovação 

lúdica, do prazer da mudança. “Em nossos dias, ama-se o novo por ele mesmo, não 

é mais um álibi de classe, é um valor que em si, além disso, permite exibir uma 

individualidade estética moderna mutável” (LIPOVETSKY, 2006, p. 151), esse fator 

diferencial tem a força potencializada pelo consumo.  

 

Percebe-se que, não são apenas os objetos que impõem seu ritmo às pessoas, 

como também as transforma em objetos, em produtos, sobretudo em seu meio 

social. Está posição social soma para alimentar uma incessante procura pelo novo 

ou diferenciado, um status que confere prestígio, sobretudo acerca dos aspectos 

simbólicos. (LIPOVETSKY, 2006). 

 

Tavares (2008, p. 273) discorre sobre aspectos simbólicos, lançando a seguinte 

pergunta: “me diga quem você é que eu direi a marca do seu carro”. Diante disso, o 

autor ainda acrescenta que: 

 

O automóvel é, sem dúvida, um dos principais bens que podem simbolizar 
status social. A sua variedade de modelos corresponde em grande parte 
aos auto-conceitos e imagens que se pretende projetar. Embora as 
escolhas reflitam essa correspondência de imagens, uma dúvida persiste 
para muitas pessoas: a que perfis as principais marcas brasileiras de 
veículos estão associadas? (TAVARES, 2008, p. 273). 
 

 

Para Douglas e Isherwood (2004), o consumo é um sistema de significação, tendo 

como função essencial fazer sentido, ser entendido, construindo, dessa forma, um 
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universo inteligível. Para tanto, deve ser entendido como um código, que traduz as 

relações sociais e permite classificar coisas e pessoas. 

 

Lipovetsky (2006) acrescenta que, as roupas e acessórios são as embalagens que 

melhoram a forma como os outros nos enxergam e, sobretudo, como nos 

enxergamos. O que vestimos e usamos muitas vezes transmitem uma mensagem 

para o público. Ontem como hoje, o consumidor é determinado em parte e em 

função do aspecto exterior das coisas.   

 

Para Engel; Blackwell e Miniard (2000, p. 92): 

 

Às vezes, a solução de problemas do consumidor envolve ponderação e 
avaliação cuidadosas dos atributos utilitários (ou funcionais) do produto. 
Frequentemente, o termo tomada de decisão racional é usado quando é 
este o caso. Outras vezes, benefícios hedonistas serão dominantes, e o 
objeto de consumo é visto simbolicamente em termos de prazeres 
sensoriais, dias de sonho ou considerações estéticas. Comprar e consumir, 
geralmente, reflete uma combinação de ambos, benefícios utilitários e 
hedonistas10.  

 

Contudo, em uma discussão sobre o consumo na cultura contemporânea, não se 

deve deixar de considerar a contribuição de Bourdieu (2003) com a teoria da 

distinção social11. Segundo o autor, as identidades são construídas na alteridade, 

nas relações de oposições entre os grupos e, nesse sentido, o consumo 

desempenha um papel fundamental. Através de dados empíricos, Bourdieu (2003) 

procura demonstrar que é por meio desse que os grupos manifestam suas 

preferências, classificam-se e definem as fronteiras simbólicas que os distinguem de 

uns e, simultaneamente, os assemelham a outros. 

 

Pode-se dizer ainda que a antropologia construiu-se, historicamente, com o estudo 

do outro, entendido como outra sociedade, outra cultura, outro grupo social, enfim,  

aquele que se comporta de forma diferente. Em outras palavras, a antropologia 
                                                           
10 Hedonismo: é a doutrina geral do prazer. É a busca sem limites pelo que proporciona prazer. 
Característica principal da sociedade pós-moderna, que é dita sociedade hedonista. (Dic. on line).   
11 A teoria da distinção social. 1 – A análise da teoria weberiana como ciência tem como ponto de 
partida a distinção entre quatro tipos de ação, que são sociais: a saber, A ação racional com relação 
a um objetivo... A ação racional com relação a um valor, definida pela crença consciente no valor. 
Ação afetiva ditada pelo estado de consciência ou humor e a ação tradicional, ditada pelos hábitos, 
costumes e crenças, 2 - Face à uma configuração social, a elite passou a se utilizar do consumo de 
distinção como uma estratégia para se diferenciar tanto da massa, como dos novos ricos. (FIÚZA e  
SILVA, 2006). 
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configurou-se como uma tentativa de compreender a diversidade cultural, em um 

encontro radical com a alteridade12.  

 
 

 

2.1.2 O valor simbólico dos bens e as classes sociais  

 

 

O consumo dispendioso movido pela vaidade e estratégias de classificação social 

considera os bens por seu significado simbólico e não apenas por suas qualidades 

próprias. (TAVARES, 2008). 

 

Assim sendo, a proposta de estudo no campo da antropologia do consumo com 

enfoque nas camadas sociais atém-se à abordagem do processo mediante o qual 

grupos sociais consumidores de uma categoria de produtos classificados como  

Premium, vivenciam as estruturas constitutivas de seu tipo particular de meio, do 

habitus13 e, de sua classe. Toma-se então, como objeto de reflexão um padrão de 

consumo - o consumo do luxo, que se converte em modelo de representação do 

universo simbólico compartilhado por diferentes classes na sociedade 

contemporânea e que traz à luz da pesquisa as relações de poder vivenciadas pelas 

mesmas. (BOURDIEU, 2003).  

 

Myers e Reynolds (1975) reforçam a abordagem sobre classe social, afirmando que, 

toda sociedade tem certo número de sistemas de status – político, econômico, 

demográfico, etc. O mais difundido desses sistemas de status é a classe social que 

exerce a maior influência sobre o meio ambiente social e sobre a força do indivíduo.  

 

Segundo Engel; Blackwell e Miniard (1995), classes sociais são definidas como 

divisões relativamente permanentes e homogêneas de pessoas numa sociedade, 

nas quais indivíduos ou famílias partilham valores semelhantes, estilos de vida e 

interesses. As classes sociais também têm suas características, como:  

                                                           
12 Pedro Jaime Junior – Artigo: Etnomarketing: antropologia, cultura e consumo.  2001. Revista de 
Administração de Empresas – RAE.  
13 O conceito de habitus foi desenvolvido pelo sociólogo Frances Pierre Bourdieu como o objetivo de 
pôr fim à antinomia indivíduo/sociedade dentro da sociologia estruturalista. Relaciona-se  à 
capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de 
disposições para sentir, pensar e agir. (2003). 
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• As pessoas pertencentes à mesma classe social tendem a se comportar de 

maneira mais semelhante; 

• As pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores, 

de acordo com sua classe social; 

• A classe social é indicada por um grupo de variáveis (ocupação, renda, grau 

de instrução); 

• As pessoas podem passar de uma classe social para outra durante a vida. 

 

Constata-se que a classe social afeta o comportamento do consumidor – como as 

pessoas gastam seu tempo, os produtos que compram, onde e como fazem 

compras. É nítido à diferença social movida por uma gama de pessoas ou grupos 

que se diferenciam levados por símbolos, imagens, marcas, clubes entre outros.  

 

Consumir constitui uma prática ritual que representa a organização social e o 

universo simbólico destas sociedades, pois a forma de aquisição destes revela 

elementos fundamentais do comportamento de determinadas classes sociais. 

(BOURDIEU, 2003). O capital cultural é incorporado por gerações anteriores, e é 

assim, transmitido à criança, como parte da vivência familiar e do código de valores 

destas, permitindo a este indivíduo, “começar das origens”. Assim, o gosto pelo 

refinamento, pela produção cultural elitizada e, finalmente pelo luxo, nasce da 

maneira mais inconsciente e mais insensível, porque faz parte do habitus das 

classes sociais poderosas.  

 

Constata-se também, que o luxo tem sua função social e seu valor estatutário como 

elemento de categorização de grupos sociais.  Esta função, a de evidenciar a 

posição social do consumidor, não apenas a possibilidade do consumo, mas a forma 

de aquisição e a utilização do bem simbólico é o que conota a sua condição social. 

(BOURDIEU, 2005). 

 
Acrescenta ainda Bourdieu (2005, p. 17) que:  
 
 

Os signos como tais "não são definidos positivamente por seu conteúdo, 
mas sim negativamente através de sua relação com os demais termos do 
sistema" e, por serem apenas o que os outros não são, derivam seu "valor" 
da estrutura do sistema simbólico; e, por isso, estão predispostos por uma 
espécie de harmonia preestabelecida a exprimir o "nível" estatutário que, 
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como a própria palavra indica, deve o essencial de seu "valor" à sua posição 
em uma estrutura social definida como sistema de posições e oposições. 

 

Segundo Lipovetsky (2006), o luxo como indicador de diferencial de classes acaba 

por funcionar como um elemento simbólico de exclusão em relação às classes 

menos privilegiadas economicamente, evidenciando conflitos, choques culturais e 

sociais entre os estratos economicamente distintos.  O autor aborda o verdadeiro 

luxo – acessível somente a grandes fortunas, pois esse elemento social, identifica, 

diferencia e representa grupos sociais com grande poder econômico e, promove 

ainda, por meio do ritual de consumo, a exclusão, a segregação social de classes 

menos favorecidas economicamente.  

 

Para Tavares (2008), o consumidor precisa dos bens para estabelecer serviços de 

marcação. Ele precisa estar presente nos rituais de consumo dos outros para poder 

exercitar seus próprios juízos sobre a adequação das coisas utilizadas para celebrar 

as diversas ocasiões. O consumo e a coabitação são formas de compartilhamento. 

Aos excluídos resta a tentativa de quebrar a barreira estabelecida pelo outro grupo, 

a retirada e a consolidação em torno das oportunidades remanescentes.  

 

O estudo das classes sociais torna-se importante, pois permite agrupar as pessoas 

em estratos que combinam fatores como: ocupação, renda, riqueza, educação e 

outras variáveis que suscitam valores, os interesses e comportamentos similares 

entre os membros de determinada classe.  

 

Um dos estudos que contribuíram para entender as classes sociais e seu 

comportamento de compra foi o desenvolvido por Christiane Gade14, que atribuiu 

características de personalidade às classes sociais. (DIAS et. al. 2006, p. 56).  

 

Dentre as características que traçam perfis psicográficos atribuídos às classes 

sociais pertinentes ao estudo mencionado pelos autores no parágrafo acima, vale 

destacar e descrever 04 (quatro), dos perfis que apresentam características, 

descrições e revelam personalidades de consumo para marcas e produtos.  
                                                           
14

 GADE, Christiane. Psicologia do consumidor , São Paulo. EPU, 1980. GADE, 1980, apresenta a 
classificação antiga, que usava a terminologia de classe média alta, que transformamos em A1; 
classe alta inferior, A2; classe média (B1 e B2), e classe média inferior, equivalente a C; classe baixa 
superior D, e inferior E. 
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1. Classe A1 – Elite social: geralmente inclui os herdeiros; mantém uma relação 

aristocrática com o dinheiro; é bastante tradicionalista, discreta e sóbria; é 

grupo de referência para as classes A2 e B2. 

 

2. Classe A2 – Muitas vezes têm renda superior à classe A1, em outras 

palavras, muito mais “recursos financeiros”, são os altos executivos e 

empresários, tecnocratas; geralmente, sua ascensão é recente, com raízes 

nas classes B e C; fortemente sensível ao consumo de signos de status; 

ligada ao dinheiro, poder e não raro cultura e bom gosto, valoriza as peças 

exclusivas como símbolos distintos. 

 

3. Classe B1 e B2 – Profissionais diferenciados, com nível acadêmico superior; 

valorizam a formação cultural e profissional como garantia de manutenção ou 

ascensão de status; são sensíveis aos apelos de conforto e bom gosto. 

 
4. Classe C – Família típica trabalhadora, com tendências conservadoras; 

valoriza a qualidade dos bens duráveis; geralmente, não confia no próprio 

gosto; busca orientação na classe B1, como grupo de referência, e em 

publicações especializadas; é sensível ao preço. 

 

Pode-se observar que, para muitas situações, os consumidores de classe média 

procuram imitar as pessoas de classe alta. “Os consumidores de classe alta, por sua 

vez, valorizam alta qualidade, prestígio, gastos com bom gosto, tendendo a ser mais 

abstratos e mais orientados para o futuro em seu modo de pensar”. (CHURCHILL; 

PETER, 2005, p. 156). A classe social alta se encaixa em um mercado que 

resguarda tradições familiares, enquanto a classe social alta baixa se enquadra 

entre o luxuoso e esportivo. 

 

Engel; Blackwell e Miniard (2000, p. 444) descrevem classe alta como:  

 

Alta Alta – Os de classe alta são a elite social da sociedade. A riqueza 
herdada de famílias socialmente proeminentes é a chave para a admissão. 
Os filhos frequentam escolas preparatórias particulares e formam-se nas 
melhores faculdades. 
Alta Baixa – Os de alta baixa incluem os profissionais de renda muito alta 
que alcançaram suas posições em vez de herdá-las. Eles são os novos 
ricos, pessoas ativas com muitos símbolos materiais de seu status. Eles 
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compram as maiores casas nos melhores subúrbios e os automóveis mais 
caros, piscinas e outros símbolos de consumo ostensivo. O que faz deles 
inovadores e um bom mercado de consumo para ofertas de marketing de 
luxo.  

 

Uma das definições para classe social refere-se a uma hierarquia de status pela qual 

indivíduos e grupos são classificados em termos de valor e prestígio, com base em 

sua riqueza, habilidade e poder.  

 

Com base no conhecimento do espaço das posições, Bourdieu (2003) destaca que 

classes são conjuntos de indivíduos que ocupam posições parecidas e que, 

expostos a condições parecidas têm atitudes e interesses parecidos e, 

consequentemente, ações e posicionamentos parecidos. De acordo com Engel; 

Blackwell e Miniard (2000), classes sociais são divisões homogêneas e fixas em 

uma sociedade em que indivíduos e suas famílias partilham de valores, crenças, 

interesses e estilos de vida semelhantes, sendo possível a categorização de 

comportamentos. 

 

As variáveis que determinam a classe social têm sido estudadas desde a década de 

1920, e hoje existem milhares de pesquisas que mensuram e avaliam a 

movimentação das classes sociais, além de avaliar as suas relações com gênero, 

raça, educação e etnia. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Embora, mesmo 

que em um espaço social sejam formados grupos, sobretudo pelas diferenças 

econômicas, é possível organizar os indivíduos segundo essas outras interações 

(BOURDIEU, 2003). 

 

 

2.1.3 O consumo de bens de luxo 

 

 

O gosto por bens de luxo maior, inclusive, que a capacidade de compra do indivíduo, 

não é apenas cobiça ou auto-indulgência. Está no âmbito da necessidade do 

indivíduo em restabelecer ideais que existem no tempo e no espaço (McCRACKEN, 

2003). O que se espera das marcas, no momento do consumo de bens de luxo, é a 
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satisfação de prazeres íntimos que legitimem o luxo como uma necessidade, sendo 

este, apenas um dos fatores. (LIPOVETSKY; ROUX, 2005). 

 

Um dos maiores desafios na área de marketing atualmente, não está apenas em 

identificar o perfil de seu público-alvo, mas sim, identificar dentro deste público os 

diferentes segmentos e nichos existentes. Em face deste contexto, leva-se em 

consideração hábitos e atitudes específicas desses consumidores, possibilitando 

assim, um planejamento que contemple uma abordagem segmentada e customizada 

com vistas a aumentar a potencialidade das ações e a probabilidade de finalmente 

atingir este seleto público de forma efetiva. 

 

O mercado de automóveis de luxo é extremamente propício para o desenvolvimento 

de novas ações e experimentação de novas tecnologias, que, sendo inicialmente de 

alto custo e reduzida escala de produção, seriam inacessíveis para consumidores de 

menor poder aquisitivo. Após certo tempo, e passada a fase inicial de novidade, 

ocorre o fenômeno de trickle-down15 – as tecnologias ganham em custos de escala e 

passam a ser difundidas em outros segmentos. (GALHANONE, 2009).  

 

De acordo com McCracken (2003), a teoria do trickle down possibilita compreender 

as reciprocidades existentes entre os grupos dominantes e dominados no mundo da 

moda e do consumo, mas é necessário atualizá–la. A presença da mídia e do 

consumo de massa altera as condições de acesso das camadas subordinadas aos 

bens de consumo.  

 

Face às tendências de consumo pode-se ainda descrever sobre o Trading Up e 

Trading Down. Um estudo do Boston Consulting Group - BCG16, que aponta para 

uma tendência atual no consumo dos segmentos de recursos médios e baixos nos 

Estados Unidos e no mundo, pesquisa o consumidor que transita pelo Trading 

Down,  descrevendo que esse consumidor não quer apenas produtos com bons 

                                                           
15 O efeito trickle down é um fenômeno de mercado que afeta muitos bens de consumo. Aplicado a 
moda, está teoria afirma que quando a classe social mais baixa, ou simplesmente uma percepção 
mais baixa de classe social, adota a moda, já não é mais desejável para os pertencentes da alta 
classe social. Georg Simmel. "Fashion." International Quarterly, Vol. 10 (1904). p.130. 
16 The Boston Consulting Group (BCG), consultoria em estratégia e gestão empresarial. O BCG lança 
um estudo sobre duas tendências de comportamento do consumidor, chamadas de trading up e 
trading down. Disponível em: vitrinipublicitária.net. Acesso em 22 de maio de 2010. 
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preços, pois ele é exigente, busca qualidade e tem muitas opções. Além do valor, o 

consumidor observa a marca, o design, a funcionalidade e a durabilidade. E esse 

consumidor intermediário também trafega pelo Trading Up, porque os fatores sociais 

e econômicos como aumento do capital disponível para gastar, mudança na 

estrutura das receitas dos lares, maior influência das mulheres nas decisões de 

compra, não vêm apresentando mudanças. Produtos e serviços que teimam em 

resistir entre os dois extremos estão perdendo clientes. O melhor a fazer é se dirigir 

para cima ou para baixo.  

 

Essa fatia de consumidores que oscila entre os extremos, entre os produtos e 

serviços de baixo custo - Trading Down e aqueles que são chamados de Premium - 

Trading Up na hora das compras, selecionam e adquirem produtos do "novo luxo", 

que satisfazem seus desejos. Ao mesmo tempo em que buscam outros mais 

baratos, a fim de equilibrar os gastos17. 

 

Classes sociais e sistemas de status existem em todos os países do mundo. Criar 

uma identidade de marca para o mercado de luxo exige ações consistentes, tanto 

nos aspectos tangíveis dos produtos (design, estilo, materiais refinados e raros) 

quanto nos intangíveis (origem e tradição da marca, imagem do usuário alvo, 

personalidade da marca). 

 

Corrobora AaKer (1998), ao dizer que, é útil distinguir entre um benefício racional e 

um benefício emocional, em que o primeiro está estreitamente vinculado a um 

atributo do produto e faria parte de um processo decisório “racional”. O último, com 

frequência consequente no processo de atitude-formação, relaciona-se aos 

sentimentos que são despertados no ato da compra e/ou uso da marca.  

 

 

 

2.2 Gestão de marcas 

 

 

A maioria das sociedades atuais caracteriza-se por apresentar grande número de 

organizações e de produtos, os quais fazem parte da vida das pessoas. As marcas 
                                                           
17 O novo luxo. Trading Up e Trading Down. Brandão, Thales. 2008. Disponível em: 
http://www.cidademarketing.com.br. Acesso em 23 de maio de 2010. 
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estão presentes em vários momentos da nossa vida, pois, estão nas roupas, nos 

alimentos, nas bebidas, equipamentos eletrônicos e nos automóveis, isso, para 

mencionar exemplos simples.   

 

Para entender um pouco mais sobre marcas, a literatura traz uma variedade de 

conceitos, sendo o mais utilizado pelos autores o da American Marketing Association 

– AMA. Para a AMA (2009), uma marca é um nome, termo, desenho, símbolo ou 

qualquer outra característica que identifique os produtos de um vendedor, bem como 

serviços distintos de outros vendedores. O termo legal para a marca é marca 

registrada. Uma marca pode identificar um item, uma família de itens, ou todos os 

itens desse vendedor. “Se usado para a empresa como um todo, o termo preferido é 

o nome comercial”.  

 

Segundo Aaker (1998, p. 7): 

 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, 
marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os 
bens/serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a 
diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma 
marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege tanto o 
consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos 
que pareçam idênticos.  

 
 

De acordo com Tavares (2008, p. 10), “marca pode ainda ser composta por nomes, 

palavras, expressões, monogramas, emblemas, figuras, desenhos, rótulos. Pode ser 

nominal, emblemática ou figurativa, única ou combinada.”. Mas não se limita apenas 

a isso: a marca sintetiza as características, atributos correspondentes a promessas 

de benefícios e ainda por associações primárias e secundárias de produtos, 

serviços, locais, personagens, entre outros. (TAVARES, 2008). 

 

Percebe-se que cada marca tem sua própria mitologia e simbologia, em outras 

palavras, o seu próprio e único inventário de imagens, símbolos, sensações, apelos, 

atrações e associações. 

 

Geralmente, as marcas possuem uma multiplicidade de funções e significados 

sintetizados pelos produtos que abrangem. Esses produtos são utilizados para 
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coadjuvar o desempenho de papéis pessoais vinculados a determinados contextos. 

(TAVARES, 2008, p. 237).     

 

Tavares (2008) ainda conta que, os fabricantes conforme as suas relações e 

vínculos com o consumidor final, com varejistas ou outros fabricantes, procuram 

agregar significados diferentes à marca. Aqueles focados no consumidor final 

procuram criar uma consciência e preferência de marca junto a esses consumidores, 

como espécie de franquia aos canais de distribuição, como acontece com grande 

parte dos fabricantes de bens de consumo.   

 

Com isso, o grande sucesso das marcas e o elo com o consumidor ocorrem em 

virtude do relacionamento entre eles. Segundo Aaker (1998, p. 14), “para muitos 

negócios, o nome da marca e o que ele representa são o seu mais importante 

ativo18, a base de vantagem competitiva e de ganhos futuros.”. 

 

Para informar ainda mais sobre a importância da marca e seu valor, Tavares (2008, 

p. 7) expõe que: 

 

A partir da década de 1980 o ritmo de fusões e aquisições de empresas 
aumentou consideravelmente. No setor de bens de consumo, um indicador 
comum presente em todas as fusões e aquisições foi o valor pago superior 
ao patrimônio tangível ou físico das empresas e correspondente a um 
múltiplo de seu faturamento anual. [...] Esta constatação indica a mudança 
na consideração de uma das questões que dizem respeito às empresas: o 
seu valor financeiro. [...] O valor da marca decorre da parcela dos resultados 
financeiros atribuíveis à marca em face do que pode ser atribuído a seus 
outros ativos.  

 

Contudo, o nome de uma marca tem o seu valor, seu apreço e seu significado, o que 

proporciona valor para o cliente. O brand equity de uma marca é medido pelo seu 

valor. Assim, o primeiro passo na identificação do brand equity é compreender o seu 

significado – sobre o que contribui para o valor de uma marca.  

 

Segundo Aaker (1998, p. 16) o brand equity é, “um conjunto de ativos e passivos 

ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do 

                                                           
18 1 - Um ativo é algo que a empresa possui, tal como o nome de uma marca ou ponto de venda, 
superior ao daquele da concorrência. 2 - Os ativos mais importantes de uma empresa (tais como as 
pessoas na organização e os nomes de marcas) são intangíveis, no sentido de que não são 
capitalizados, não aparecendo, assim, no balanço. (AAKER, 1998).  
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valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os 

consumidores dela.”.  Os ativos e passivos nos quais o brand equity se baseia vão 

diferir de contexto a contexto. Apesar disso, o Aaker (1998) ainda descreve que, 

podem, de forma prática, ser agrupados em cinco categorias, a saber: 

 

1. Lealdade à marca; 

2. Conhecimento do nome; 

3. Qualidade percebida; 

4. Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida; 

5. Outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks, relações com 

os canais de distribuições, dentre outros. 

 

E quando se fala em valor, é importante considerar  todos os atributos da empresa e 

da marca, tanto os tangíveis como os intangíveis, ou seja, tudo que está por trás da 

marca como: a venda, atendimento, qualidade dos produtos, facilidade de compra, 

serviços, dentre outros. 

 

Kotler e Keller (2006, p. 270) definem o brand equity como: 

 

Valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode refletir no 
modo como os consumidores pensam, sentem a agem em relação à marca, 
bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade que a 
marca proporciona à empresa. 

 

As marcas são mais que meros nomes e símbolos. Elas são um elemento-chave nas 

relações da empresa com os consumidores. As marcas representam as percepções 

e os sentimentos dos consumidores em relação a um produto e seu desempenho. 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Complementa Kotler e Keller (2006, p. 269) que: 

 

Branding
19 significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. 

Está totalmente relacionado a criar diferenças. Portanto, constata-se que 

                                                           
19 Branding ou Brand management: 1 - é o trabalho de construção e gerenciamento de uma marca 
junto ao mercado. A construção de uma marca forte para um produto, uma linha de produtos ou 
serviços é consequência de um relacionamento satisfatório com o mercado-alvo. Quando esta 
identificação positiva se torna forte o bastante, a marca passa a valer mais do que o próprio produto 
oferecido. 2 - Branding é como é chamado o conjunto de práticas e técnicas que visam à construção 
e o fortalecimento de uma marca. 1 - (RIES e RIES, 2000). 2 – (AAKER, 1998). 
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para colocar uma marca em um produto, é necessário ensinar aos 
consumidores “quem” é o produto. 

 

Logo, torna-se importante destacar que este processo demanda tempo, em quel o 

gerenciamento da marca requer uma visão de longo prazo sobre as decisões de 

marketing. (KOTLER, 2000).  

 

Esclarece Tavares (2008, p. 386) que, “o valor da marca é mais importante em 

alguns setores do que em outros. Entre os setores em que é mais importante, está o 

de bens de consumo final.”. O indicador mais importante do valor da marca é o seu 

posicionamento na mente do consumidor. Esse posicionamento comporta em sua 

abordagem, além da dimensão de marketing que expressa esse valor pelo 

consumidor, a sua quantificação em valores financeiros.  

 

 

2.2.1 A evolução da marca 

 

 

 

Nos primórdios da civilização ocidental, a marca era utilizada para identificar a obra 

de determinado artista através de sua assinatura. No Egito, no Império Romano e 

entre os fenícios. (ASSIS, 2004).  

 

Segundo Souza e Nemer (1993, apud ASSIS, 2004, p. 40), “na Idade Média, para 

que as manifestações artísticas fossem tratadas como obra de inspiração divina, o 

costume de assinar obras de arte desapareceu, transformando toda a produção 

humana da época, inclusive a artística, como obra de Deus, sob os cuidados da 

igreja.”. 

 

Entre o fim da Idade Moderna e início da era contemporânea, o conceito de marca 

evoluiu com a incorporação de gravuras de animais e referências a lugares, para 

identificação de determinado produtor e diferenciação da concorrência que já se 

desenhava à época. (TAVARES, 1998). 
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Tavares (2008, p. 36) conta que, “a marcação que se fazia em animais não permitia 

que se inferisse qualquer característica do bem. Apenas indicava o proprietário, 

marcando-se novamente o bem quantas vezes ele fosse transferido. Extingue-se, 

contudo, com a morte do bem ou do seu proprietário.”.  

 

Todavia, os significados e as funções representados pela marca mudaram com o 

passar dos séculos. Pode-se dizer que até meados do século XV, conforme 

observado, as marcas tinham como principal função identificar a origem do bem e o 

seu proprietário. (TAVARES, 2008). 

 

Por conseguinte, de acordo com Keller (1998), foi o consumo em massa que 

impulsionou o desenvolvimento das marcas e o respectivo processo de gestão. Foi 

no início do séc. XIX que os grandes fabricantes identificaram nas marcas um 

potencial para o crescimento de negócio.  

 

Após a revolução industrial, com o aumento substancial da produtividade da 

indústria emergente, a marca surgiu como instrumento de diferenciação de produtos 

e serviços, referência de procedência e/ou qualidade para o consumidor e restrição 

contra a concorrência, principalmente a desleal. (SOUZA; NEMER, 1993 apud 

ASSIS, 2004, p. 42).  

 

As marcas têm acompanhado a evolução do consumo ao longo do tempo, desde o 

simples processo de troca comercial até o grande consumo organizado da 

sociedade atual. Diante desse contexto, a necessidade de procurar uma 

identificação única e diferenciada levou o homem a criar nomes e simbologias 

específicas. 

 

Desse modo, quando se fala em longevidade das marcas, nosso primeiro olhar se 

dirige para as empresas, procurando descobrir, entre elas, as marcas que já 

atravessaram séculos. Na verdade, a marca empresarial foi a primeira preocupação 

dos estudiosos do valor ou da notoriedade das marcas. (TAVARES, 2008, p. 34).  

 

Com a associação da marca ou do produto a um lugar e sua vinculação a um 

processo produtivo, essa distinção tornou-se ainda mais relevante e ampliada. A 
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questão da imagem começa a ganhar realce, uma vez que suas associações, que 

se inicia com as pessoas, contribuem para valorizar ou desvalorizar a marca. A 

adoção de nomes mercadológicos corresponde à incorporação de características 

sensoriais e de auto-expressão à marca. O consumidor está cada vez mais 

interessado em se vincular a outros valores, que se tornam emergentes em sua 

relação com o ambiente à sua volta. (TAVARES, 2008).  

 

Das principais fases de evolução das marcas, destaca-se a passagem pela 

identificação da origem e características do produto, que envolve: 

 

• nomes pessoais; 

• nomes toponímicos20; 

• nomes de produtos e processos; 

• nomes difusos21; 

• nomes mercadológicos.  

 

A questão das marcas vai se tornando central para a maioria das empresas de bens 

de consumo e de varejo, o que ocorre a partir do final do século XIX. Pouco a pouco, 

essas empresas começaram a se orientar para a criação de marcas distintas das 

tendências até então constatadas. Esse tipo de enfoque corresponde ao sexto 

momento da evolução da marca. Procede de um gradual reconhecimento de que a 

marca integra o patrimônio de uma empresa, representando assim,  os seus ativos 

intangíveis. É a marca que capitaliza a imagem, a reputação e o patrimônio 

intelectual, que podem ser somados a ativos tangíveis como instalações e 

equipamentos. (TAVARES, 2008).  

 

Complementa Keller (1998), que na era atual, em outras palavras nos anos 1990, 

impulsionados pela revolução tecnológica e por novos e melhores meios de 

comunicação e distribuição, as marcas continuam sendo ampliadas e valorizadas. 

                                                           
20 Nomes Toponímicos: 1 - É a adoção por empréstimo do nome próprio de lugares ou de sua 
geografia para dar nome ao estabelecimento, produtos ou serviços. (TAVARES, 2008). 2 – Toponímia 
é a divisão da onomástica que estuda os topônimos, ou seja, nomes próprios de lugares, da sua 
origem e evolução; é considerada uma parte de lingüística, com fortes ligações com a história, 
arqueologia e a geografia. (Dicionário informal web).  
21 Nomes Difusos: não representam uma convergência de escolha ou se enquadram em alguma das 
categorias descritas. (TAVARES, 2008).  



55 

 

2.2.2 A escolha da marca 

 

 

 

Como já mencionado nos tópicos acima, espera-se que a marca seja a forma como 

o cliente se relaciona com produtos ou serviços que lhe são oferecidos. Sendo 

assim, a forma como você escolhe, constrói e protege sua marca é tão importante 

quanto prestar bons serviços e produzir bens de qualidade. 

 

Muitos consumidores escolhem bons produtos associados à marca, embora, marca 

e produtos possam estar intimamente relacionados, esses diferem de sua natureza.  

Uma identidade de marca bem construída e forte inspira as decisões e estratégias 

de atuação relacionadas à corporação e suas ofertas, tornando-as coerentes e 

únicas. A marca é o símbolo e a síntese dos traços de identidade que a empresa 

adota para representar a sua identidade corporativa. (TAVARES, 2008). Uma marca 

corporativa é distinta de uma marca de produto porque ela engloba uma gama de 

associações muito mais abrangente. (KELLER, 1998).  

 

Assim sendo, de acordo com Tavares (2008, p.179):  

 

A empresa precisa definir como a marca corporativa e a de suas ofertas 
devem ser percebidas em suas características compartilhadas com o setor 
ou categoria a que pertencem e em suas características únicas. A estrutura 
de conhecimento desejada para a marca será construída a partir desse tipo 
de decisão. O posicionamento corporativo ou de suas ofertas é um tema 
que pode ser considerado consequência da abordagem de identidade e da 
imagem pretendida para a marca.  
 

 

Portanto, no processo de escolha de uma marca, as associações são algo integrado 

a uma imagem na memória do individuo. É apenas uma parte da imagem da marca, 

uma vez que esta é o conjunto de associações, organizadas de maneira associativa. 

(AAKER, 1998).  

 

A figura 3, a seguir, mostra de forma analítica como as associações de marca 

podem existir a partir de uma série de elementos:  

 



 

FIGURA 3: As associações de Marca

Fonte: Aaker ( 1998, p. 120) 
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Desenvolver tais associações é eficaz porque quando o atributo é significativo, a 

iretamente em razões para comprar ou não uma 

O consumidor raramente possui informações completas sobre as ofertas 
disponíveis. A marca reduz o seu risco, uma vez que sintetiza as 

m cada ato de compra. Ao recorrer à marca, 
ele elimina incertezas e obtém a confiança que a marca  simboliza, 
agregando valor ao seu ato. Daí a importância de se cuidar de sua 
identidade e posicionamento, imagem e reputação. Cuidando-se desses 

menta seu significado para abranger outros produtos. 

A escolha de uma marca se dá também por meio de seus benefícios simbólicos, que 

e nos papéis que 

arcas podem contribuir para a 

as características pretendidas da personalidade 

dos consumidores. A expressão social tem a ver com a aceitação e o pertencimento 

2008). 
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Acredita-se que as associações podem ser criadas por qualquer elemento que 

estabeleça uma ligação com a marca. Naturalmente, as características e os 

benefícios do produto ou serviço, em conjunto com a embalagem e o canal de 

distribuição, são pontos centrais para alimentar a imagem da marca. Além disso, o 

nome da marca, o símbolo que representa a marca e, o slogan22 da marca estão 

entre as mais importantes ferramentas de posicionamento. 

 

No caso de automóveis, um exemplo de Aaker (1998) mostra várias possibilidades 

de associação, a saber: consumo, ergonomia, valor, segurança, durabilidade, 

acabamento interno e externo, valor de mercado, luxo, prestígio, beleza, tecnologia 

avançada, motorização, dirigibilidade, esportividade, família, jovem e imagem.  No 

tocante ao significado da marca para os consumidores, pode-se obter várias 

associações por meio da livre associação de palavras, interpretação de figuras, 

associação de pessoas e animais, reflexão sobre experiência de uso, sobre 

processo de decisão, observação e de como é o usuário, do diferencial de cada 

marca e, até, por meio de valores pessoais do indivíduo. (AAKER, 1998). 

 

Tais associações podem ser classificadas em três grandes grupos: atributos, 

benefícios e atitudes. Os atributos são os aspectos que caracterizam um produto/ 

serviço, sendo o que o consumidor pensa que o produto ou serviço é ou tem e, o 

que está envolvido com sua compra ou consumo, destacando: atributos 

relacionados ao  produto ou não relacionados. Já os benefícios são os valores 

pessoais que os consumidores conectam aos atributos, podendo ser funcionais, 

experiências ou simbólicos. As atitudes por sua vez, são as avaliações gerais dos 

consumidores sobre a marca, considerando que, as avaliações decorrem dessas 

associações. Basicamente, associações de marca podem variar ainda de acordo 

com favorabilidade, força e singularidade, sendo esta última, decorrente das 

atitudes. (KELLER, 1998).  

 

                                                           
22 Slogan: 1 - frase criativa que identifica um produto, um objetivo, uma época, um movimento, uma 
reivindicação. Fonte: dicionárioinformal. com. br. (2010). 2 - Frase publicitária ou de propaganda, 
breve e incisiva. Fonte: dicionárioweb.com.br. (2010). 
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2.2.3 Construção de valor da marca  

  

 

No processo de construção de valor de uma marca, existem elementos e 

significados relacionados à empresa e os produtos que podem ser abrangentes. 

Além da identidade corporativa, os modelos de gestão, os recursos humanos, a 

história da empresa, a estrutura organizacional e até a cultura são elementos de 

abrangência na construção de valor. Considerando ainda, elementos de marca, de 

relacionamentos com os “stakeholders”, canais de distribuição e fornecedores. 

 

De acordo com Tavares (2008, p. 167) esses subsídios são representados por 

elementos físicos, tais como: 

 
Edificações, organização interna dos espaços, uniformes, embalagens, 
iluminações, símbolos visuais, imagem/metáforas e por logomarcas; 
elementos sensoriais como fragrâncias, músicas, ornamentos, texturas e 
outros meios; e por recursos comunicacionais como envelopes, material 
para correspondência, propaganda, publicidade, entre outros. Todos os 
elementos lidam com a percepção23 e são utilizados para estabelecer 
comunicação e fortalecer traços de identidade com os vários públicos da 
organização.  

 

As marcas podem variar quanto ao poder e valor que o mercado pode atribuir a elas. 

Uma marca que tenha um grande valor patrimonial possui maior grau de fidelidade, 

conscientização de nome, qualidade percebida, além de poderosas associações de 

marca e outros ativos como patentes, marcas registradas e relacionamento com os 

canais. Tudo isso pode ser considerado como recursos gerenciais, conferindo a uma 

empresa muitas vantagens competitivas. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 213). 

 

A competitividade foi um dos fatores que colocou em evidência o conceito de brand 

equity, ou valor de marca. Além do conceito de brand equity, os profissionais de 

marketing têm acumulado um amplo conhecimento acerca dos efeitos dos diversos 

estímulos que influem no aumento da percepção dos clientes. Os gerentes de marca 

                                                           
23 Conceito de percepção. 1 - Para Kotler e Armstrong (1993, p. 89), “percepção é um processo pelo 
qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam informações para formar uma imagem 
significativa do mundo”.  2 - De acordo com Mowen e Minor (2003, p. 45), “a percepção é um 
processo por meio do qual os indivíduos são expostos às informações, prestam atenção nela e a 
compreendem”.  
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passam a incorporar funções de engenheiros de marca, manipulando esses 

estímulos de modo a atingir altos níveis de valor ao cliente. (KNOX, 2004). 

 

Ao buscarem valor superior para seus clientes, os gerentes se conscientizam que 

suas organizações têm que estimular estes sob diversas maneiras, além da 

tradicional comunicação de marketing acerca de produtos e serviços. (MITCHELL, 

1999).  

 

De acordo com Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 249), “uma marca não pode 

desenvolver uma relação profunda sem uma compreensão rica e criteriosa do 

cliente”. Ainda segundo os autores, “uma forma de encontrar os pontos de 

ressonância é observar os clientes comprometidos que já existem a partir uma 

pesquisa qualitativa que seja projetada para ver além do óbvio e encontrar 

motivações mais profundas”.  

 

A tarefa de construção da marca intimamente relacionada à percepção do cliente 

revela importantes aspectos a serem considerados.  

 

Dentre modelos de construção de marca a partir da relação com os clientes, o 

modelo de Aaker e Joachimsthaler (2007) que chama atenção, trabalha os 

elementos que se referem aos programas de construção de marca, que englobam 

três dimensões dos clientes: valores e crenças, atividades e interesses, e bens, 

assim como, aspectos em comum dessas três dimensões. O quadro a seguir, 

demonstra as três dimensões acerca do programa de construção de marca. 

 

    QUADRO 1: Três dimensões do programa de construção de marca 

Programas de Construção de Marca 

I. Valores e Crenças – o conjunto de valores e crenças do cliente representa a essência 

da pessoa, o que ela representa. 

II. Atividades e interesses – atividades e interesses que fazem parte da personalidade de 

um cliente. 

III. Bens – “somos o que temos”. Os bens recebem aqui um conceito abrangente.              

( pessoas, locais, idéias ou grupos, assim como os bens materiais). Tudo isso pode 

expressar, confirmar ou assegurar um sentido de identidade. 

    Fonte: Adaptado de Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 251).  
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Ainda segundo Aaker e Joachimsthaler (2007), vários programas coordenados de 

promoção de marca ajudam a promovê-la. Uma boa idéia impulsionadora irá 

propiciar programas que: 

 

a) promovam a marca criando visibilidade, associações e relações; 

b) criem eco junto aos clientes; 

c) destaquem-se na confusão do mercado. 

 

Faz-se necessário destacar ainda, o auto-conceito como quarto elemento do modelo 

que diz respeito à maneira como o cliente se define como usuário da marca. E, a 

partir daí, tem-se as relações profundas que podem ser traduzidas em benefícios 

intensos, sejam funcionais, emocionais ou de auto-expressão. 

 

O modelo de relação com os clientes pode ser uma útil ferramenta de análise de 

marca e da percepção dos clientes em relação a ela. Apesar de sua simplicidade, 

valiosos dados podem ser extraídos de situações que envolvam clientes e sua 

escolha por determinada marca, isto é, trata-se de uma ferramenta exploratória 

capaz de revelar complexas ligações de consumidores a uma marca. (AAKER; 

JOACHIMSTHALER, 2007). 

 

O valor real de uma marca forte é seu poder de conquistar a preferência e a 

fidelidade do consumidor. As marcas variam no nível de poder e valor que têm no 

mercado. Algumas marcas – como Coca-Cola, Tide, Nike, Harley-Davidson, Disney, 

entre outras – transformam-se em ícones atraentes que mantêm seu poder no 

mercado por anos, até mesmo por gerações. Essas marcas vencem no mercado 

não somente por entregar benefícios distintos ou serviços confiáveis. Elas obtêm 

sucesso porque formam uma conexão com os clientes. (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). 

 

De acordo com Tavares (2008, p. 12), “os fabricantes conforme suas relações e 

vínculos com o consumidor final, com os varejistas ou com outros fabricantes 

procuram agregar significados diferentes à marca. Aqueles focados no consumidor 

final procuram criar uma consciência e preferência de marca junto a esses 

consumidores [...]”.   
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Ainda Tavares (1998, p. 93): 

  

A construção do valor de marca na perspectiva do consumidor lança mão 
das diversas abordagens que procuram retratar a expressão do seu 
comportamento. Os recursos psicológicos mais usuais utilizados pelos 
profissionais de marketing para retratar essa compreensão têm sido 
representados pelos componentes cognitivo, afetivo e conativo. 
Usualmente, esses três componentes têm  constituído uma base sobre a 
qual vai se assentar a tentativa de compreensão das atitudes, preferências 
e lealdade relacionadas ao comportamento do consumidor.  

 

Contudo, Schultz e Barnes (2001) ainda acrescentam que, é a capacidade do 

consumidor de concentrar a atenção em um item, evento ou atividade específica e, 

com êxito, tirar ou colocar  em foco as demais sensações ou experiências, que torna 

ainda mais instigante a leitura no cenário das marcas e no campo comportamental. 

 

 

 

2.3 Segmentação de mercado e Posicionamento 

 

 

A segmentação de mercado é fundamental para a estratégia de marketing de 

determinada organização, sendo o seu sucesso vinculado à complexa tarefa de 

compreender os consumidores que possuem características diferentes entre si e 

que, portanto, podem reagir de maneiras diferentes a um determinado apelo. 

(SCHIFFMAN; KANUK, 1997). Logicamente, se todos os indivíduos fossem iguais, 

tivessem as mesmas necessidades e reagissem de maneiras semelhantes a um 

mesmo apelo, de nada adiantaria uma organização realizar a segmentação de 

mercado, contemplando seus produtos e marcas. 

 

Kotler (2000, p. 278) descreve o conceito de segmento, exemplificando na 

sequência, e diz que: 

 
Um segmento de mercado consiste em um grande grupo que é identificado 
a partir de suas preferências, poder de compra, localização geográfica, 
atitudes de compra e hábitos de compra similares. Por exemplo, uma 
empresa automobilística pode identificar quatro segmentos gerais: 
compradores de automóveis que desejam basicamente um meio de 
transporte, alto desempenho, luxo ou segurança.  
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As empresas usam as informações para tomar decisões sobre quais segmentos de 

mercado podem atender de forma mais lucrativa, e os clientes de hoje, com mais 

frequência, exigem produtos adaptados a suas necessidades e desejos específicos.  

 

As organizações que servem grupos específicos fazem uso de marketing por 

segmento, e o segmento específico de mercado que uma organização seleciona 

para servir é chamado de mercado-alvo. “Mercado-alvo é o segmento específico do 

mercado que uma organização escolhe atender.” (CHURCHILL; PETER, 2005, p. 

205). 

 

Os mercados não são homogêneos. Uma empresa não pode atender a todos os 

clientes em mercados amplos ou diversificados. Os consumidores diferem entre si 

em muitos aspectos e, em geral, podem ser agrupados segundo uma ou mais 

características. A empresa precisa identificar os segmentos de mercado em que 

deseja atuar e, que poderá atender eficazmente. (KOTLER; KELLER, 2006).  

 

Ainda Kotler e Keller (2006, p. 236), “o ponto de partida de qualquer discussão sobre 

segmentação é o marketing de massa. No marketing de massa, o vendedor se 

dedica à produção, distribuição e promoção em massa de um produto para todos os 

compradores.”. Ainda de acordo com os autores, o argumento do marketing de 

massa é que ele cria um mercado potencial maior, o que gera custos mais baixos – 

que por sua vez levam a preços mais baixos ou a margens mais altas. No entanto, 

muitos ressaltam que está havendo uma fragmentação crescente no mercado, o que 

dificulta o marketing de massa. 

 

Henry Ford sintetizou essa estratégia de marketing quando lançou o Ford –T, “em 

qualquer cor, desde que preto”. (KOTLER; KELLER, 2006). Vale considerar que, ele 

usou o preto porque era a cor que secava mais rápido e nem todo mundo podia, em 

sua época, ter um automóvel.  Já, Alfred P. Sloan Jr., da General Motors 

Corporation, fez os engenheiros criarem vários modelos, cada um projetado para 

satisfazer  as necessidades e gostos de um grupo diferente de clientes. Essa 

estratégia ajudou a GM a se tornar a maior empresa do mundo. (CHURCHILL;  

PETER, 2000).  
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Um dos meios para descrever a variação de respostas dos consumidores frente ao 

mix de marketing, pode ser trabalhado a partir das diferenças em hábitos de compra, 

na forma pela qual um produto ou serviço é utilizado. Isso envolve uma 

segmentação de mercado, cujo conceito para Etzel; Walker e Stanton (2001) é 

apresentado como: o processo de dividir o mercado total de um produto ou serviço 

em diversos grupos menores, internamente homogêneos. 

 

Acrescenta Cobra (1992) dizendo que, o mercado é constituído de compradores e 

fornecedores, considerando as empresas e os concorrentes também. Esses 

compradores são individualizados em gostos e preferências. Identificar compradores 

com comportamentos de compra homogêneos é o grande desafio da segmentação 

de mercado.  

 

Entretanto, as empresas usam estratégias de segmentação para melhor direcionar 

seus negócios e apresentar com clareza para seus consumidores o que suas 

marcas representam. Portanto, vale reforçar o conceito de segmentação de 

mercado, no qual Churchill e Peter (2000, p. 204) descrevem ser, “o processo de 

dividir um mercado em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes 

necessidades e desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra.”.  

 

Empresas que buscam entender o estudo do comportamento do consumidor tendem 

a prosseguir com suas ações na área mercadológica por meio da segmentação, da 

leitura do mercado-alvo e do posicionamento. A necessidade organizacional face à 

evolução rápida dos mercados é representada pela heterogeneidade dos indivíduos 

e públicos que compõem esse universo amplo ou diversificado de clientes.  Em 

alguns casos, desenvolver um único composto de marketing para atender a um 

único mercado-alvo torna-se vantajoso para certas organizações. 

 

Estima-se que existam várias maneiras de segmentar mercados, pois segmentos 

podem ser identificados por uma série de fatores, atitudes e comportamentos de 

compra.  Segundo Churchill e Peter (2000) para avaliar as possibilidades, torna-se 

útil primeiramente agrupar as bases de segmentação em camadas amplas. Sendo 

os principais tipos de segmentação para mercado de consumo, as categorias, a 

seguir: 
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• segmentação demográfica; 

• segmentação geográfica; 

• segmentação psicográfica; 

• segmentação baseada no comportamento de compra. 

 

Os profissionais de marketing podem usar essas abordagens, combiná-las ou usar 

outras bases, as quais julgar necessárias desde que ajudem a criar valor para os 

consumidores. Todavia, a segmentação psicográfica que segundo Kotler e Keller 

(2006) é a ciência que utiliza a psicologia e a demografia para entender melhor os 

consumidores, é o produto de segmentação no qual os compradores são divididos e 

agrupados, com base no estilo de vida, na personalidade e nos valores. 

Considerando, que pessoas do mesmo grupo demográfico podem ter perfis 

diferentes. (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

Na segmentação comportamental, os compradores são divididos em grupo segundo 

seus conhecimentos, atitudes, uso e resposta a uma marca ou produto. Conforme 

Churchill e Peter (2000), os profissionais de marketing podem segmentar os 

mercados de consumo de acordo com diversos comportamentos de compra. A 

segmentação baseada no comportamento dos consumidores geralmente centra-se 

em alguma combinação de frequência de uso, situação de lealdade e situação de 

usuário. Contudo, de acordo com o que os consumidores pensam e sentem sobre 

um produto, marca e seu valor, a segmentação baseada em respostas trabalha esta 

divisão de grupos para determinados segmentos. (CHURCHILL; PETER, 2000). 

 

Na leitura dos segmentos, o mercado-alvo e o posicionamento, sendo este último 

muito alinhado para a proposta estratégica de diferenciação, tanto para a empresa 

quanto para o produto, reforçam a premissa de que: um produto bem posicionado na 

mente do consumidor fortalece a organização e a promove no seu ambiente de 

negócios. (KOTLER, 2000).  

 

Todo e qualquer tipo de cliente, em todas as categorias de negócios, valoriza, a seu 

modo, sua habilidade para negociar e retirar vantagens ou benefícios, direcionando 

os apelos de compra para a realização do desejo.  O que realmente o consumidor 

quer, é uma pergunta que todas as empresas fazem.  
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A influência do posicionamento no segmento de consumo que envolve a pesquisa 

tem papel fundamental na decisão de compra. Entretanto, vale acrescentar que, na 

complexidade do atual mundo do consumo, profissionais de marketing buscam 

meios para estudar e avaliar a mais eficiente proposta mercadológica. (CHURCHIIL; 

PETER, 2005). A teoria do posicionamento evidencia a importância do processo de 

segmentação para melhor conduzir e filtrar específicos segmentos de mercados, 

selecionando grupos potenciais de consumo.  

 

Contudo, um segmento precisa evidenciar um potencial adequado. “Um potencial 

atual ou uma necessidade potencial precisa ser evidenciada para que um segmento 

represente uma oportunidade de mercado”. (COBRA, 1992. p. 279).   

 

 
 
2.3.1 Segmentação Premium e os bens de luxo 

 

 

A etimologia do termo luxo, derivado do latim luxus, possui origem do vocabulário 

agrícola, que inicialmente significava “o fato de crescer de através”, passando pelo 

“crescer em excesso” e pelo “excesso em geral”, até significar “luxo”, a partir do 

século XVII. Um dos derivados do luxus é a luxúria, que significa “exuberância, 

profusão, luxo” e “vida mole e voluptuosa”, dando origem, no século XII, à palavra 

luxúria. Talvez daí alguns conceitos negativos tenham surgido em relação ao luxo 

(LIPOVETSKY; ROUX, 2005). 

 

As definições tradicionais do luxo estão em torno de termos como: supérfluo, raro, 

de qualidade e de prestígio. Entretanto, nenhum termo é suficientemente claro e 

exato para definir o luxo. (CASTILHO; VILLAÇA, 2006). 

 

Quando se pensa especificamente em mercados e questões econômicas, o termo 

“luxo” refere-se a um produto melhor, superior, mais duradouro, mais bem acabado 

e/ou mais bonito. (SCHWERINER, 2005). Além disso, o luxo relaciona-se com o que 

é raro, exclusivo, restrito e, consequentemente, de custo mais elevado. Pode-se 

resumir que o luxo é sempre caro e raro. Se for acessível à maioria das pessoas, 
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deixa de ser luxo. Decorre daí outra dimensão importante do termo: a diferenciação, 

ou melhor, sua simbologia das distinções de classe social. (LIPOVETSKY, 2006). 

 

Assim sendo, Aaker (1998, p. 128) afirma que “o segmento Premium é atraente em 

muitos mercados porque representa frequentemente uma área de grande 

crescimento e de altas margens.”. Acrescenta o autor, que para fazer parte de uma 

categoria Premium, uma marca precisa oferecer um caso digno de confiança, 

demonstrar superioridade na qualidade ou que realmente pode proporcionar status 

que justifique um preço Premium.  

 

Muito do consumo de bens e serviços de luxo não segue os caminhos da 

racionalidade, são escolhas emocionais. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Complementa Lipovetsky (2006) que, o ícone máximo do luxo é comprar emoções, 

não produtos. A tomada de decisão de consumo é movida pelo desejo, pelo sonho e 

pela necessidade de pertencer socialmente ou melhorar a auto estima.  Faz-se aqui, 

uma referência aos níveis superiores da escala das hierarquias das necessidades de 

Maslow, ou seja, as necessidades de status e auto estima. (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000).  

 

Com isso os seres humanos sentem necessidades diversas, não só ao nível de sua 

sobrevivência ou subsistência, mas também muito mais sofisticadas, como: de 

prazer, de imagem social, de posse e de prestígio. Constata-se que a imagem social 

de uma pessoa depende, pelo menos em parte, dos produtos que compra e 

consome. O mesmo fenômeno ocorre com o seu auto conceito: as impressões do 

tipo de pessoa que ele sente que é dependem, parcialmente, do que ele possui. 

 

Marcas e grifes famosas geralmente são vistas como símbolos de status, como os 

produtos usados pelas classes média alta ou alta. “Para pessoas que estão lutando 

para se tornarem associadas a estas classes, a compra de tais marcas pode ser 

parcialmente baseada no desejo por tal afiliação ou identificação”. (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000).   
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Um segmento de alto valor agregado envolve estilo, essência de uma marca e como 

o comprador vê e sente o produto. “As pessoas pagam mais por carros da marca 

Jaguar devido à sua extraordinária aparência.” (KOTLER, 2000, p. 313).  

 
A questão do preço no segmento Premium também se torna um dos atributos do 

produto, pois é tão útil e difundida que é apropriado considerá-la separadamente. O 

posicionamento quanto ao preço relativo pode ser complexo. Portanto, a marca, 

usualmente, precisa estar explicitada em apenas uma das categorias de preço. O 

trabalho, então, é posicionar a sua oferta bem fora dos outros produtos do mesmo 

nível de preço. (AAKER, 1998). 

 

O segmento Premium envolve ainda, elementos e motivos, como fatores 

comportamentais, que levam o consumidor a dispor de quantias consideráveis para 

participar desse potencial mercado.  

 

Desse modo, faz-se necessário destacar que a proposta Premium difere-se de luxo, 

pois o consumo de bens que compreendem o segmento Premium não pode ser 

afirmado como luxo. Dentro do universo da baixa renda, existem também aqueles 

que compram para mostrar melhores condições sociais ou por satisfação pessoal, 

por prazer e por qualidade, exatamente como no luxo tradicional. Entre a baixa 

renda há marcas tidas como Premium, por serem de melhor qualidade, mais caras, 

serem exclusivas e, por não serem acessíveis a todos. (D’ANGELO, 2006). 

  

Porém, quando se fala de luxo, isso não diz respeito apenas às transformações 

observáveis na esfera da oferta. Mas, inclusive às mudanças que se enraízam na 

procura, nas aspirações e nas motivações, nas relações que os indivíduos mantêm 

com as normas sociais e com os outros, com o consumo e os produtos previamente 

estabelecidos no segmento Premium.  

 

D’Angelo, (2006) acrescenta que, individualização, emocionalização, 

democratização e preocupação social, são processos que podem ser reordenados à 

cultura contemporânea do luxo.  
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Castilho e Villaça (2006, p. 25) propõem uma reflexão acerca da simbologia da 

tríade: objeto de luxo, capital intelectual e cultura.  

 

Segundo os autores, essa simbologia será apreciada e reconhecida apenas 
pelos especialistas das diferentes elites, para criar uma diferenciação. O 
luxo, na era do acesso à informação, passa “pela busca da experimentação 
daquilo que é entendido como original e essa percepção do grau de 
autenticidade de um bem ou serviço está intimamente ligada ao saber”. O 
luxo é ter saber para poder ser refinado. 

 

Para o mercado de produtos de luxo, a marca é primordial e deve transmitir uma 

história, uma genealogia, tradições e um código. A legitimidade de uma marca 

fundamenta-se sobre a qualidade intrínseca do produto e seu refinamento, mas 

também na “lenda” associada àquele nome (BARTH, 1996).  

 

Por fim, D’Angelo (2006), diz que é possível verificar oportunidades para as 

empresas. Seguindo a hierarquia das motivações de Maslow (1943), a baixa renda 

desejará satisfazer necessidades de estima, o que favorece a comercialização 

daquilo que considera luxo através de financiamento e crédito “consciente”, dentro 

das verdadeiras possibilidades deste público. Também, o luxo das massas traz 

oportunidades para os pobres satisfazerem seus desejos de consumo e obriga 

transformações em um segmento tradicional.  

 

 

2.3.2 Posicionamento  

 

 

A expressão posicionamento do produto ou marca refere-se ao lugar que o produto 

ocupa na mente do consumidor, pois a empresa necessita, para cada segmento, 

desenvolver uma estratégia de posicionamento de produto.  

 

Segundo Cobra (1992, p. 323), posicionamento é “[...] a arte de configurar a imagem 

da empresa e o valor oferecido do produto em cada segmento de mercado, de forma 

que os clientes possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em 

relação à concorrência”. Porém, faz-se necessário acrescentar que, não é só em 

relação à concorrência que o posicionamento é trabalhado.  
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Para Kotler (2000, p. 321), “[...] é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da 

empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvo”. 

 

Tavares (2008) complementa e descreve o posicionamento sendo um processo que 

pode ser abordado em três dimensões, a saber: como processo social, como 

estratégia e como recurso analítico e de decisão, correspondente a uma declaração 

de seu conteúdo e significado.  

 

A palavra posicionamento foi popularizada por dois executivos da área de 

propaganda, que vêem o posicionamento como um exercício criativo feito com um 

produto existente. Dizem Ries e Trout (2003), que posicionamento começa com um 

produto, uma mercadoria, um serviço, uma empresa, uma instituição ou até mesmo 

uma pessoa.  Mas o posicionamento não é o que você faz com o produto. O 

posicionamento é o que você faz com a mente do cliente. Ou seja, você posiciona o 

produto na mente do cliente. Para os autores, o conceito de posicionamento 

modificou e marcou a trajetória da propaganda na última década, não somente nos 

Estados Unidos, mas em todo o mundo. 

 

Sobretudo, a marca tem por finalidade posicionar o produto na mente do 

consumidor, e as organizações procuram criar um comportamento de compra 

desencadeado pela marca e não pelo produto. (RIES; TROUT, 2003). 

 

Ainda, na definição de Ries e Trout (2003, p. 12) “[...] é incorreto chamar o conceito 

de product positioning24. Na realidade, você não está fazendo alguma coisa para o 

produto em si mesmo”. Não que posicionamento não envolva mudança, muitas 

vezes envolve. Mudanças feitas no nome, no preço e na embalagem não são 

mudanças feitas no produto. 

 
A mente do consumidor é o alvo para o posicionamento do produto, e as 

organizações devem desenvolver mensagens que vão ao encontro dos anseios e 

desejos latentes do consumidor. Dentro de um mercado competitivo, com excesso 

de comunicação massificada, o consumidor desenvolveu um filtro perceptivo, que 

                                                           
24

 Product positioning: posicionamento do produto 



70 

 

seleciona e identifica quais são os códigos e mensagens que entram e se 

posicionam na mente. (RIES; TROUT, 2003). 

 

Churchill e Peter (2005, p. 222) complementam ao adicionar que, “[...] 

posicionamento do produto refere-se à percepção do produto em relação a produtos 

concorrentes na mente de compradores potenciais”. Entretanto, deve-se acrescentar 

à afirmação dos autores, que não somente os  compradores potenciais, mas sim, os 

consumidores de um modo geral, pois estes, incluem-se nessa menção ao 

posicionamento do produto.    

 

Muitas são as maneiras de uma empresa posicionar os seus produtos no mercado. 

A empresa pode escolher variáveis de segmentação com a proposta de obter 

vantagens competitivas em um número substancial de clientes por segmento de 

mercado. Churchill e Peter (2005) descrevem também, que os profissionais de 

marketing podem recorrer a diferentes tipos de posicionamento, e a estratégia usada 

pode incluir mais de uma dessas dimensões, pode ser:  

 

• posicionamento por concorrentes; 

• posicionamento por atributos;  

• posicionamento pelo uso ou aplicação; 

• posicionamento por usuário;  

• posicionamento por classe de produto. 

 

Acrescentam ainda Churchill e Peter (2005), que para que o posicionamento tenha 

sucesso, os clientes precisam conhecer o produto e as necessidades ou desejos 

que ele pretende suprir. Isso envolve uma comunicação eficiente com o mercado-

alvo, tornando o produto disponível por meio de canais que dêem suporte à 

estratégia de posicionamento e definindo um preço que combine com a posição do 

produto e com o valor atribuído pelo mercado-alvo. 

 

Com isso, estratégia de posicionamento torna-se, atualmente, uma das principais 

preocupações do homem de marketing. Um bom produto, porém, mal posicionado, 

pode transformar-se em mais um caso de insucesso. Isso pode levar o consumidor a 
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uma percepção injusta25 do produto em relação aos produtos concorrentes. A 

identificação de vantagens competitivas potenciais de um produto ajuda a posicioná-

lo no mercado e a formular estratégias de marketing consistentes com os desafios 

enfrentados. (McKENNA, 1999). 

 

Segundo Aaker (1998), um dos problemas do posicionamento é, usualmente, 

encontrar um atributo importante para um segmento principal ainda não utilizado por 

um concorrente. É sempre uma tentação associar uma marca com diversos 

atributos, de modo a não ignorar qualquer argumento de venda ou segmento de 

mercado. 

 

 

2.3.3 Posicionamento estratégico 

 

 

A identidade e o posicionamento da marca e de produtos são os sinais que a 

empresa utiliza para comunicar a sua visão, a sua missão e os seus valores. Em 

outras palavras, pode-se dizer que o conjunto acima forma a identidade corporativa 

da organização. “[...] A imagem e a reputação corporativa podem ser um espelho 

acurado de sua identidade e guardar uma forte coerência com seu posicionamento. 

Pode também, por vezes, ser inconsistente por falhas nas estratégias de 

comunicação e erro nas ações desenvolvidas.”. (TAVARES, 2008, p. 159).  

 

No discorrer sobre posicionamento estratégico, é imperativo lembrar que as 

organizações buscam dentro do seu ambiente de negócios e em conformidade com 

o segmento em que atuam se posicionarem ativamente frente a seus concorrentes, 

pensando a partir da globalização e com foco nas competências essenciais.  

 

Quando se refere a posicionamento competitivo, faz-se importante as empresas se 

orientarem para o posicionamento adotando uma das estratégias competitivas 

genéricas, optando pela liderança de custos ou diferenciação face ao ambiente que 

                                                           
25 Percepção injusta envolve vários fatores como: preço, qualidade, entrega no prazo, atendimento, 
dentre outros. Um desses fatores pode criar uma percepção injusta se mal posicionado no mercado 
consumidor. 



 

terão de enfrentar. (TAVARES, 2008). Essa é uma ementa essencial à

posicionamento de marca utilizada pela empresa, l

competitivo é diferente do posicionamento de marcas, embora em algum momento

um precise do outro. 

 

Porter (1980) identificou 

competitiva. Eles foram denominados 

Ao investigar como cada um deles pode ser alcançado, Porter (1985) assume u

abordagem sistêmica, comparando as operações de uma empresa a uma “cadeia de 

valor”, que vai desde a entrada de matérias

do produto final e o serviço pós

se refere ao desenho de Porter (1985) no qual 

competitivas, o autor considera importante frisar que estratégia e posicionamento 

são conceitos inseparáveis. Portanto, as estratégias genéricas devem ser 

trabalhadas conforme o escopo c

uma dessas estratégias está sintetizada na fig

 

FIGURA 4: As estratégias genéricas de Porter
Fonte: Adaptado de Porter (1985
 

No entanto, entre muitos outros

“questionou a noção de Porter, de se ter que sentir uma estratégia sob pena de ser 

enfrentar. (TAVARES, 2008). Essa é uma ementa essencial à

marca utilizada pela empresa, lembrando que, o posicionamento 

competitivo é diferente do posicionamento de marcas, embora em algum momento

) identificou dois caminhos principais para gerar uma vantagem 

itiva. Eles foram denominados  liderança em custo, diferenciação e enfoque.  

Ao investigar como cada um deles pode ser alcançado, Porter (1985) assume u

abordagem sistêmica, comparando as operações de uma empresa a uma “cadeia de 

valor”, que vai desde a entrada de matérias-primas e outros materiais até a entrega 

to final e o serviço pós-venda ao cliente. Quanto ao quadro conceitual que 

senho de Porter (1985) no qual abordam as estratégias genéricas 

competitivas, o autor considera importante frisar que estratégia e posicionamento 

são conceitos inseparáveis. Portanto, as estratégias genéricas devem ser 

trabalhadas conforme o escopo competitivo, considerando o mercado alvo. Cada 

uma dessas estratégias está sintetizada na figura 4, a seguir.  

: As estratégias genéricas de Porter 
Porter (1985, p. 21)  

No entanto, entre muitos outros, Miller (1992, apud MINTZBERG; et. al.,

“questionou a noção de Porter, de se ter que sentir uma estratégia sob pena de ser 
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enfrentar. (TAVARES, 2008). Essa é uma ementa essencial à política de 

embrando que, o posicionamento 

competitivo é diferente do posicionamento de marcas, embora em algum momento 

caminhos principais para gerar uma vantagem 

liderança em custo, diferenciação e enfoque.  

Ao investigar como cada um deles pode ser alcançado, Porter (1985) assume uma 

abordagem sistêmica, comparando as operações de uma empresa a uma “cadeia de 

primas e outros materiais até a entrega 

o cliente. Quanto ao quadro conceitual que 

abordam as estratégias genéricas 

competitivas, o autor considera importante frisar que estratégia e posicionamento 

são conceitos inseparáveis. Portanto, as estratégias genéricas devem ser 

ompetitivo, considerando o mercado alvo. Cada 

 

et. al., 2000, p. 84) 

“questionou a noção de Porter, de se ter que sentir uma estratégia sob pena de ser 
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apanhado no meio. Poderia essa composição estratégica não (causar inflexibilidade 

e estreitar a visão de uma organização), perguntou Miller.”. 

 

Uma marca bem posicionada pode ocupar uma posição estratégica competitiva se 

for sustentada por associações fortes. Segundo Pinho (1996), algumas associações 

estão ligadas diretamente ou indiretamente à decisão de compra; das quais se 

apresentam duas:  

 

a) Característica do produto: são aspectos tangíveis associados à marca, que o 

consumidor considera relevante e que envolvem atributos de produtos ou 

benefícios que propiciam uma razão específica para comprar e usar à marca;  

b) Atributos intangíveis: que são qualidades percebidas ligadas às 

características funcionais do produto, que promete algo mais ligado a 

desejos, bem estar, satisfação, saúde, vitalidade e jovialidade. 

 

Kotler e Armstrong (2007, p. 211) sobrepõem que “as marcas mais fortes vão além 

do posicionamento por atributos ou benefícios, elas se posicionam sobre fortes 

crenças e valores. Essas marcas incorporam uma forte carga emocional.”. 

 

Uma boa marca pode diferenciar o produto da concorrência e dar origem a 

sentimentos positivos como confiança, credibilidade, segurança e força. Para tanto, 

alguns critérios de seleção para escolher uma marca refletem preocupações para os 

profissionais de marketing, como afirma Churchill e Peter (2000, p. 248), “o nome 

deve ser coerente com a imagem do produto ou da organização.  

 

Observa-se que nas decisões sobre produtos é importante destacar a existência de 

uma marca em algumas circunstâncias, pois a marca identifica a origem dos 

produtos e, portanto, protege o consumidor.  Marcas conhecidas possibilitam a 

seleção de produtos, sua classificação e comparação, o que facilita a transação.  

 

Parafraseando Gobe et. al., (2004), constata-se de uma forma geral, que é comum 

que os consumidores se disponham a adquirir um produto um pouco mais caro e de 
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origem já conhecida, em vez de um produto mais barato e desconhecido26. A 

segurança, e não a economia é, muitas vezes, fator decisivo na compra, com 

particularidades em compras com comportamento complexo.  

 

Enfim, são várias as associações que podem ser estabelecidas com uma marca 

para o seu posicionamento. Devem ser examinadas quais associações podem ser 

criadas e realçadas, quais os critérios básicos que devem ser observados para as 

associações darem suporte às vantagens competitivas que sejam sustentáveis e 

convincentes. 

 

Para alcançar o posicionamento, torna-se necessário ainda formar uma estrutura de 

referência de determinado mercado-alvo e da natureza da concorrência que se 

estabelece. A partir dessa estrutura, é possível definir as associações pretendidas 

para a marca. (TAVARES, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Em alguns casos, o comprador pode ser influenciado a adquirir um produto um pouco mais caro, 
considerando e/ou valorizando os atributos e benefícios propostos pela marca. 
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3 AS MARCAS EM QUESTÃO: AUDI; BMW; MERCEDES BENZ; VOLVO 

 

 

O crescimento do mercado automotivo brasileiro, chama cada dia mais a atenção da 

maioria das montadoras de todo o mundo, inclusive daquelas que não produzem no 

país27.  O consumo de automóveis no Brasil apresentou uma taxa de crescimento 

registrando um aumento entre 8 e 10% em relação ao período passado - 2008. 

Neste momento de crise, pelo qual o país acabou de passar, foi interessante ver o 

Brasil no começo do ano de 2009, tendo as mesmas performances que tinha no 

começo de 2008, enquanto em outros locais no mundo se registrava queda de 15%, 

20% e 30%, como aconteceu em alguns meses no mercado norte-americano28.  

 

Todavia, para falar do crescimento e abordar a presença das marcas em questão, 

faz-se necessário apresentar primeiramente as marcas envolvidas, descrevendo sua 

evolução histórica e seus valores. 

 

 

3.1 O histórico evolutivo das marcas em questão 

 

 

Quando se fala em longevidade das marcas, nosso primeiro olhar dirige-se para as 

empresas, procurando descobrir entre elas as marcas que já atravessaram séculos.  

 

Para Tavares (2008), a questão das marcas vai se tornando o assunto central para a 

maioria das empresas de bens de consumo e de varejo a partir do final do século 

XIX. Gradualmente as empresas começam a se orientar para a criação de marcas 

distintas.  

 

 

 

                                                           
27 Fonte: DCI - Comércio Indústria e Serviços: Paulo Sérgio Kakinoff, presidente da Audi do Brasil. 
Entrevista em 23 de novembro de 2009. Acesso em 05 de abril de 2010. 
28 Idem. 
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3.1.1 A história da marca AUDI 

 

 

“Vorsprung durch Technik”. Traduzido para o inglês: Advancement Through 

Technology. A montadora alemã, antes de vender automóveis, vende tecnologia, 

designer, performance e conforto para satisfazer seus mais exigentes 

consumidores.29 

 

A Audi foi fundada em 1909 por August Horch e ganhou força com a associação de 

quatro empresas, representadas pelos elos de seu logotipo atual. Primeiro, nasceu a 

A. Horch Cie. Motorwagen-Werke AG, fundada por Horch em 1899. No entanto, por 

desentendimentos com alguns conselheiros, ele próprio decidiu deixar a companhia 

e fundar outra empresa. Seu nome foi Horch Automobil-Werke GmbH, sediada em 

Zwickau, mesma cidade da primeira companhia.30 

 

No entanto, em uma disputa judicial, Horch perdeu os direitos de utilizar seu sobre 

nome numa empresa de automóveis. Buscou, então, um batismo mais original: seu 

sobrenome significa “escute” em alemão, que traduzido ao latim virou “Audi”. Este 

nome foi efetivado no dia 25 de abril de 1910. 

 

Em 1929, a crise gerada pela quebra da bolsa de Nova York enfraqueceu o mercado 

e também a Audi. Ela já não tinha mais condições de atuar por conta própria. Além 

dela, a própria Horch, a Wanderer e a DKW também passaram por problemas 

financeiros. Em 1932, sob o comando do Banco Estatal da Saxônia, as quatro 

empresas se uniram e formaram a Auto Union. Na época, o grupo tinha a maior 

gama de veículos do mundo, com motocicletas e automóveis de luxo, inclusive. A 

formação do conglomerado resultou no logotipo atual da Audi, que antes trazia o 

símbolo de cada marca em seu interior. 

                                                           
29 Fonte: Mundo das  marcas.  Disponível em: http://mundodasmarcas.blogspot.com. Acesso em 
04/06/2010. 
30 Fonte: 1 – AUDI DO BRASIL – Companhia. Disponível em: 
<http://www.audi.com.br/br/brand/pt/company/audi_no_brasil.html> Acesso em 04/06/2010. 2 – ALL 
THE CARS. http://allthecars.wordpress.com/2009/07/16/audi-100-anos-de-historia/> Acesso em 
04/062010. 3 – Audi Carbel – Concessionário autorizado da marca em Belo Horizonte.  
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O primeiro veículo da Audi foi o Tip A, desenhado pelo próprio Horch, antes da 

formação da Auto Union. O modelo tinha espaço para quatro pessoas e era 

impulsionado por um 2,6 litros de quatro cilindros e 22 cv. O modelo de maior 

sucesso da marca, no entanto, foi o Tip C, de 1913. Ele tinha capota fixa,  motor 3.5 

de quatro cilindros com 35 cv e acabamento de luxo.  

 

Nos anos seguintes à união, a Audi registrou amplo crescimento em vendas e 

produção, chegando a ser a segunda maior da Alemanha, atrás apenas da 

Mercedes-Benz. Com uma excelente ala de pesquisas, a empresa conseguiu um 

feito notável: seu Type C, com um motor de 16 cilindros, ultrapassou a marca de 400 

km/h em 1939. 

 

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a Auto Union parou sua produção de 

automóveis e centrou sua produção em material bélico, para abastecer o grupo 

militar alemão. Este é apontado por muitos historiadores como o período mais difícil 

da história da Audi. A empresa, aliás, “desapareceu” após a guerra e a divisão da 

Alemanha. Foi em setembro de 1949 que a empresa ressurgiu do nada e retomou 

suas atividades em Ingolstadt, pois todas as suas instalações foram destruídas 

durante o conflito. 

 

No dia 1º de janeiro de 1965, então, a Volkswagen adquiriu 50,3% da Auto Union e 

uniu todas as suas marcas, formando uma nova Audi. A partir daí vieram modelos 

memoráveis e um amplo desenvolvimento tecnológico, graças ao know-how das 

companhias.  

 

Atualmente, qualquer modelo da marca disputa, em pé de igualdade, com marcas 

como Mercedes-Benz e BMW. Seus modelos são descritos como:  A5,  A8,  Q7, 

TT e R8, entre outros. Os motores e a tecnologia embarcada também são de última 

geração, sendo uma das referências nesses quesitos. 

 

O famoso logo das quatro argolas surgiu em 1932 e representa a fusão de quatro 

montadoras independentes: AUDI, DKW, HORCH e WANDERER. Juntas, com a 

marca NSU, incorporada em 1969, formaram a Audi AG que conhecemos 
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atualmente. A figura a seguir mostra a composição das marcas e a consolidação do 

logotipo da marca AUDI. 

 

  
FIGURA 5: Composição do logotipo da marca AUDI 

Fonte: Mundo das Marcas – 2010 

 
 
Como parte das comemorações de 100 anos da marca, em 2009, a AUDI resolveu 

atualizar seu logotipo. Os famosos "quatro anéis" continuam, mas com um efeito 

cromado, deixando o logotipo mais tridimensional e com mais textura que o anterior.  

 

O atual logotipo da marca AUDI  apresenta poucas caracteristicas de mundança, 

com destaque para o nome da empresa que foi movido para a esquerda e escrito 

com um nova fonte, como mostrado na figura abaixo:  

 

 
FIGURA 6: Atual logotipo da marca AUDI 

Fonte: Mundo das Marcas – 2010 

 

O slogan “Vorsprung durch Technik” (Advancement Through Technology ou em 

português Na Vanguarda da Tecnologia), introduzido em 1984 e criado pela agência 

de publicidade BBH, é provavelmente o mais famoso entre o segmento de 

automóveis. Porém, a montadora alemã utilizou outros slogans criativos como: 

“Keeping ahead through technology”, “Everyone dreams of an Audi”, “Following your 

own rules“, e “It's a miracle but we've made it”. Em 1998 o modelo TT foi introduzido 

no mercado com o slogan “Driven by Instinct”.  
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No entanto, a figura 7 mostra o desenho do slogan atualmente difundido e utilizado 

pela marca. 

 

 
FIGURA 7: Slogan atual da marca AUDI 

Fonte: Mundo das marcas - 2010 

 

A história da Audi no Brasil começa em 18 de novembro de 1993, quando o 

tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, oficializa em Ingolstadt, na 

Alemanha, o acordo operacional entre a Senna Import e a Audi AG, dando início, em 

março do ano seguinte, à importação e venda dos carros Audi no Brasil. Tratava-se 

de um grande desafio, pois, apesar de responsável por inúmeros avanços na história 

do automóvel, a Audi ainda era uma marca desconhecida no mercado brasileiro. 

 

Em março de 2005, a Audi AG assumiu 100% dos negócios da Audi no Brasil. A 

partir desse momento surgia a Audi Brasil Distribuidora de Veículos. Agora uma 

empresa multinacional disposta a dar sequência ao sucesso que a marca adquiriu 

no país ao longo dos anos. 

 

A montadora AUDI está presente em mais de 100 países ao redor do mundo, 

vendendo mais de 920.000 unidades anualmente. Atualmente tem fábricas na 

Alemanha (Ingolstadt e Neckarsulm), Hungria, Brasil, China e Bélgica, com um total 

de 55 mil empregados. Os modelos mais vendidos da marca são o A4 com 279.000 

unidades, seguido do A3 com 196.000 e do A6 com 186.000.31 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Fonte: AUDI GROUP. Annual Report – 2009. Disponível em: www.audigroup.com. Acesso em 
05/06/2010. 
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3.1.2 A história da marca BMW  

 

 

A Bayerische Motoren Werke - BMW32, em português “Fábrica de Motores da 

Baviera”, teve sua origem em 1916, quando foi fundada por Karl Friedrich Rapp e 

Gustav Otto após a fusão de dois fabricantes de motores de avião da cidade de 

Munique: a Rapp Motorenwerke e a Gustav Otto Flugmaschinfabrik. Pouco mais de 

um ano depois, a empresa foi rebatizada com o nome que mantém até hoje.  

 

A Primeira Guerra Mundial proporcionou um crescimento rápido à empresa, que logo 

construiu instalações a leste do antigo aeródromo de Oberwiesenfeld em Munique. 

Até 1918, forneceu motores para aviões militares. Sua história começou a mudar 

quando o Tratado de Versalhes, assinado após o fim do conflito mundial, proibiu à 

Alemanha de fabricar motores para aviões durante cinco anos.  

 

A BMW então passou a fornecer motores de quatro cilindros para caminhões e 

barcos. A empresa deve o sucesso de seus produtos na fase inicial ao visionário 

engenheiro Max Friz. Um motor de seis cilindros para aviões, desenvolvido por ele, 

valeu à empresa, em 1919, o primeiro recorde mundial de sua história: de altitude de 

vôo, com 9.760 metros. Foi ele também que desenvolveu a primeira motocicleta da 

marca BMW, chamada R 32, com motor boxer de dois cilindros, lançada no Salão de 

Berlim em 1923.  

 

No entanto, a BMW precisava se estabelecer no setor dos carros utilitários com 

menores dimensões. Em 1928 compra uma fábrica de carros em Eisenach/Thuringia 

e, junto com ela, uma licença para produzir um pequeno automóvel chamado Dixi, 

baseado no Austin Seven inglês, com motor de válvulas laterais de 15 cv e 748 cc, 

que foi rebatizado com o nome de Dixi 3/15.  

 

O pequeno automóvel adquiriu grande popularidade, ajudando e muito a superar as 

dificuldades durante a grande crise econômica da época. Posteriormente, lançou-se 

                                                           
32 Fonte: 1 - BMW do Brasil – BMW Academy Sales. Modulo I – maio 2004. 2 - Dados 
complementares disponíveis em: http://aletp.com/historia-das-marcas. Acesso em 05/06/2010. 3 - 
EurovilleBMW - Concessionário autorizado da marca em Belo Horizonte – MG.  
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no mercado o primeiro carro com logotipo BMW, também chamado 3/15, devido à 

sua semelhança com o modelo anterior. Até o início da década de 1930, o 

aperfeiçoamento visual e técnico tinha sido tão importante que os automóveis 

produzidos não lembravam em nada os modelos originais. Eram, no entanto, 

desenhos provisórios, pois as oficinas da BMW já estavam desenvolvendo 

exemplares de uma série de carros com motor de seis válvulas, que fariam a 

empresa famosa em toda Europa e lhe proporcionariam, inclusive, grande fama nos 

circuitos esportivos.  

 

No ano das Olimpíadas de Berlim, em 1936, introduz o carro esportivo mais bem-

sucedido da Europa na categoria de dois litros: o BMW 328. No fim da Segunda 

Guerra Mundial em 1945, a BMW estava totalmente destruída. Perderam-se as 

fábricas de Eisenach, Dürrerhof, Basdorf e Zühlsdorf. A sede em Munique também 

havia sido destruída. As forças aliadas vitoriosas proibiram a BMW de operar 

durante três anos devido à produção de motores de aviões e foguetes que ajudaram 

o regime nazista.  

 

Em 1948, a motocicleta BMW R4, com motor de um cilindro, sai das linhas de 

produção da fábrica de Munique sendo o primeiro produto pós-guerra. Somente em 

1951 a empresa produziu seu primeiro automóvel pós-guerra, o modelo 501. Entrou 

em produção no ano seguinte, mas foi um fracasso financeiro. Em 1962, o modelo 

1500 estabelece a tendência da filosofia de designer da empresa. É o primeiro de 

uma nova categoria de automóveis esportivos e compactos de turismo. Nas décadas 

seguintes a BMW, além de lançar modelos históricos, introduziu tecnologia de ponta 

como em 1979 quando desenvolveu a primeira eletrônica digital para motores, 

fornecendo o primeiro modelo BMW de carro blindado, e iniciando pesquisas para o 

desenvolvimento de motores de hidrogênio, ou como na década de 1980 quando o 

sistema de freios ABS foi adotado na produção em série, e os primeiros modelos 

europeus equipados com catalisador (1984). No ano da queda do muro de Berlim 

em 1989, a BMW atinge mais um recorde com a produção de meio milhão de 

automóveis. 

 

O logotipo da BMW é uma lembrança do produto original produzido pela empresa 

alemã: o avião. Lembra uma hélice em rotação vista de frente. Isto porque muitos 
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aviões eram pintados com as cores das suas regiões e aqueles da “Bavarian 

Luftwaffe” estavam pintados de azul e branco, correspondendo às cores do Brasão 

da Baviera. Ele foi criado depois que Karl Rath e Gustav Otto conseguiram 

permissão do governo alemão para produzir motores de avião em 1917. O primeiro 

carro a ter o símbolo da marca alemã foi o modelo Dixi 3/15 de 1928. Ao longo dos 

tempos o logotipo evoluiu, porém sofreu pequenas alterações como demonstrado na 

figura 8, a seguir:   

 

 
FIGURA 8: Evolução do logotipo BMW 

Fonte: Aletp.com – 2010 

 

Em 1975 surgia o mais poderoso e influente slogan na história da indústria 

automobilística: “The Ultimate Drive Machine”. Seria difícil ou pouco provável 

substituí-lo. Mas em 1993, a BMW tornou-se o foco das atenções no Internationale 

Automobil Ausstellung - IAA em Frankfurt, quando lançou um novo conceito sob o 

slogan “Mobilidade é vida”. Atualmente a marca utiliza o slogan global “Sheer 

Driving Pleasure” (Puro prazer em dirigir). 

 

Presente em todas as partes do mundo, o grupo BMW emprega mais de 96 mil 

colaboradores em 23 fábricas de produção e montagem espalhadas por 7 países, 

com faturamento registrado no final de 2009 em torno de  €$ 67 bilhões.33 

 

Com as três marcas, BMW, MINI e Rolls-Royce Motor Cars, o Grupo BMW orientou 

firmemente sua visão para o setor de alto padrão do mercado internacional de 

automóveis. Para alcançar seus objetivos, a empresa sabe como ativar suas forças 

com eficiência incomparável na indústria automobilística. Da pesquisa e 

desenvolvimento às vendas e comercialização, o Grupo BMW tem um compromisso 

                                                           
33 Fonte: BMW GROUP. Annual Report - 2009. Disponível em: 
<http://www.bmwgroup.com/annualreport2009/_downloads/BMW_Group_2009.pdf> Acesso em: 
04/06/2010. 
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com o que há de mais elevado em qualidade para todos os seus produtos e 

serviços.  

 

 

3.1.3 A História da marca Mercedes-Benz 

 

 

A história teve início há mais de um século, na Alemanha, e traduz o primeiro 

capítulo da motorização veicular no mundo. Os protagonistas, Gottlieb Daimler e 

Karl Benz construíram paralelamente os primeiros automóveis motorizados do 

mundo.34 O pioneirismo desses homens fez com que colecionassem outras 

conquistas como a construção do primeiro ônibus, do primeiro caminhão com motor 

a gasolina e do primeiro caminhão a Diesel do mundo.  

 

Para contar a gloriosa história da marca Mercedes-Benz é preciso primeiro entender 

quem foram os homens responsáveis pelo seu surgimento. Karl Benz - nascido em 

1844, é considerado o criador do primeiro veículo movido a combustão interna na 

cidade de Mannhein na Alemanha em 1886, onde matinha uma pequena oficina. O 

veículo era um triciclo com tração nas rodas traseiras, monocilíndrico e com 984cc. 

Desenvolvia uma velocidade máxima de 16km/h. O primeiro automóvel de quatro 

rodas de Benz, o Victoria de 1892, foi também a base para a criação do primeiro 

ônibus e perua, construídos em 1895. O primeiro automóvel com produção em série 

foi o Benz Velo. A Benz & Cia., não só se tornou a primeira linha de montagem como 

também a maior do mundo no início do século XX. Em 1903 surge o Benz Parsifal 

inspirado nos conceitos de design dos automóveis Mercedes de Daimler. 

 

Gottlieb Daimler - nascido em 1834, formou-se engenheiro aos 25 anos na Escola 

Politécnica de Stuttgart. Associou-se ao Sr. Wilhelm Maybach, projetista, criador dos 

clássicos automóveis Maybach e produziram juntos, em 1885, a primeira motocicleta 

do mundo. Em 1886, alguns meses após o triciclo de Benz, construíram a primeira 

carruagem movida a um motor refrigerado a ar. Em 1890 fundou a Daimler Motoren-

Gesellschaft “conhecida como DMG”. Em 1893 por motivos de rivalidades entre os 

                                                           
34 Fonte: Mercedes-Benz do Brasil. Disponível em: http://www.mercedes-benz.com.br/. Acesso em 
04/06/2010. 
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sócios Daimler e Maybach saem da empresa. De volta a empresa em 1895, 

produziram o Phoenix em 1897, primeiro automóvel com motor frontal. Dois anos 

depois veio o primeiro motor 4 cilindros de 28hp. 

 

Em 23 de junho de 1902 o nome Mercedes é registrado como marca e em 26 de 

setembro estava protegido legalmente. Surgiu de uma referência à Mercedes 

Jellinek, filha de Emil Jellinek, um comerciante austríaco apaixonado por carros e 

cliente fiel de Gottlieb Daimler. O nome Mercedes identificava os carros 

encomendados por Jellinek, um entusiasta do automobilismo e consagrou-se a partir 

das vitórias obtidas nas pistas. Com a fusão das empresas Daimler-Motoren-

Gesellschaft e Benz & Cia., em 1926 uniram-se também as duas marcas: a estrela 

de três pontas, que identificava os produtos Mercedes fabricados por Daimler, e a 

coroa de louros, que caracterizava os de Benz.  

 

Surgia assim a Mercedes-Benz. As duas primeiras criações de Daimler-Benz foram 

os modelos Stuttgart 8/38PS, e o Mannheim 12/55PS. Em 1927 surge o primeiro 

Mercedes-Benz modelo S, de Sportlich (esportivo), sigla adotada até hoje na Classe 

S, seguido pelo SS (Super Sport) e SSK (Super Sport Kurz, desenvolvido por 

Ferdinand Porsche) introduzidos em 1928. Foram estes modelos que estabeleceram 

a reputação luxuosa dos carros Mercedes-Benz. Certamente os modelos mais 

admirados e desejados dessa época foram os modelos 380, 500K e 540K surgidos 

respectivamente em 1933, 1934 e 1936. 

 

Em 1943 a produção de automóveis e utilitários para a guerra foi privilegiada em 

detrimento da produção de carros de passeio. Trabalhadores forçados foram 

também utilizados em diversas fábricas da Daimler-Benz AG. A fábrica de 

Sindelfingen foi bombardeada em 18 de julho de 1944. Foram destruídos quase 80% 

dos prédios e mais de 50% das máquinas existentes. A fábrica foi atingida por 

aproximadamente 20.000 explosivos e bombas incendiárias. Em 1945 a fábrica foi 

totalmente reconstruída tendo em vista as novas tendências de design e 

modernização dos automóveis para os próximos anos. 

 

Logo após a II Grande Guerra, em 1946, Daimler-Benz reinicia a fabricação de seus 

automóveis. O modelo inaugural foi 170, mesmo do ano de 1936 com algumas 
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revisões. A economia alemã estava se recompondo e necessitava de automóveis 

populares e econômicos. O modelo tinha um desempenho adequado com um motor 

4 cilindros em linha. Por volta de 1950 a Mercedes-Benz estava produzindo 

aproximadamente 800 carros por semana. Com a recuperação da economia alemã, 

novos modelos mais potentes eram desejados pelos consumidores. Assim surgem 

em 1951 os 220, 300 e o modelo 300 S.35 

 

O mundialmente famoso símbolo da Mercedes-Benz teve um início profético. 

Representando a triplicidade das atividades da Daimler, fabricante de motores para 

uso em terra, mar e ar, a estrela de três pontas foi adotada como logotipo em 1909, 

após a morte de Gottlieb Daimler, apesar de ter aparecido pela primeira vez no ano 

de 1901 em um automóvel da marca. Foi inspirada em uma figura que ele havia 

desenhado em um cartão postal, o qual remeteu à sua esposa com o seguinte 

comentário: um dia essa estrela brilhará sobre a minha obra. Ao longo dos anos, o 

símbolo passou por várias alterações. Em 1923 foi acrescentado o círculo. E três 

anos depois, com a fusão das empresas Daimler e Benz, foi incluída a coroa de 

louros, pertencente ao logotipo da Benz. A forma definitiva foi adotada em 1933 e 

desde então, se mantém inalterada. A figura 9 mostra a evolução do logotipo da 

marca ao longo dos anos. 

 

 

FIGURA 9: Logotipo Mercedes-Benz – Evolução 

Fonte: Mercedes-Benz do Brasil – site Oficial – 2010 

 

A Mercedes-Benz é, atualmente, uma das marcas de automóveis mais conhecidas 

do mundo inteiro. A sua fama e diversidade na produção permitem obter grandes 

                                                           
35 Fonte: Portal Mercedes-Benz, Disponível em: www.portalmercedes.com. Acesso em 05/06/2010.  
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resultados financeiros e um desenvolvimento tecnológico constante. Os carros 

produzidos não param de encher os olhos dos consumidores. De forma a variar a 

sua oferta, a Mercedes diversificou os seus modelos criando carros mais compactos 

e menos luxuosos. Porém, a qualidade dos automóveis é sempre um objetivo da 

marca. Contudo, a marca demonstra com naturalidade a qualidade de seus produtos 

por meio de seus slogans, a saber: 

 

• Unlike any other. 

• Mercedes-Benz. The Future of the Automobile. 

• Engineered to move the human spirit. 

 

Alguns dados corporativos foram extraídos do relatório anual, exercício de 2009 da 

corporação e exibidos com vistas a ampliar o conhecimento sobre a marca. A seguir 

são apresentados os dados: 

 

● Origem: Alemanha 

● Fundação: 1871 

● Fundador: Karl Benz, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach 

● Sede mundial: Stuttgart, Alemanha 

● Proprietário da marca: Daimler AG 

● Capital aberto: Sim 

● Chairman: Dieter Zetsche 

● Faturamento: €78.9 bilhões (2009) 

● Lucro: - €2.6 bilhões (2009) 

● Valor de mercado: €42.9 bilhões (2009) 

● Valor da marca: US$ 23.867 bilhões (2009) 

● Produção: 974.700 unidades 

● Presença global: 180 países 

● Presença no Brasil: Sim 

● Funcionários: 256.400 

● Segmento: Automotivo  
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● Principais produtos: Automóveis, caminhões, vans, ônibus e motores 

● Ícones: A estrela de três pontas de seu logotipo36 

 

No dia 7 de outubro de 1953 ocorre a fundação oficial da subsidiária da Mercedes-

Benz no Brasil, que teve como primeiro presidente Alfred Jurzykowski. Quase três 

anos depois, em 28 de setembro de 1956 ocorre o início efetivo da indústria 

automobilística brasileira com a inauguração oficial da fábrica da Mercedes-Benz em 

São Bernardo do Campo - SP. O primeiro caminhão a diesel Mercedes-Benz 

fabricado no Brasil, conhecido como L-312 e apelidado de torpedo devido à forma 

característica do cofre do motor, surge nesse mesmo ano.  Em 1958, o pioneiro O-

321 H trouxe para o Brasil um conceito inovador em transporte coletivo: os ônibus de 

fabricação integral, conhecidos como monoblocos. 

 

A unidade de Campinas foi inaugurada em 1979, voltada à fabricação de ônibus. No 

final de 2000, deixou de ser uma unidade de produção e, atualmente, reúne as 

atividades de assistência técnica, pós-venda, comercialização de peças, treinamento 

e desenvolvimento da rede de concessionários. No final da década de 90, em 1999, 

a empresa passa a produzir no Brasil o carro Mercedes Classe A. Outro marco 

ocorrido nesta época aconteceu em 18 de janeiro de 2001, quando saiu da linha de 

produção a primeira Mercedes-Benz classe C para exportação, montada na unidade 

de Juiz de Fora - MG.  

 

Instalada há mais de 50 anos no Brasil, a empresa possui atualmente 3 fábricas 

“São Bernardo do Campo, Campinas e Juiz de Fora”, empregando mais de 13 mil 

colaboradores. A fábrica de Juiz de Fora - MG inaugurada em 1999, foi pioneira na 

adoção de novas técnicas de produção, organização e trabalho em equipe. 

Atingindo um dos mais altos padrões de qualidade entre todas as unidades de 

automóveis da marca Mercedes-Benz no mundo, é vista como uma das mais 

modernas da indústria automobilística da América Latina. A Mercedes-Benz do 

Brasil já comercializou mais de 1.65 milhões de veículos comerciais ao longo de sua 

história no país.37  

                                                           
36 Fonte: www.mercedes-benz.com. Annual report – 2009. Acesso em: 05/06/2010. 
37 Fonte: 1 - Mercedes-Benz do Brasil. Site oficial da marca. Disponível em: http://www.mercedes-
benz.com.br/. Acesso em 04/06/2010. 2 – Portal Mercedes-Benz. Disponível em: 
www.portalmercedes.com. Acesso em 05/06/2010 
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3.1.4 A história da marca VOLVO 

 

 

A marca que produz os carros mais seguros do planeta foi pioneira na invenção do 

cinto de segurança de três pontas e dos amortecedores individuais, que dão mais 

estabilidade ao veículo. O nome VOLVO deriva do Latim e significa “I Roll” (“Eu 

Rodo” em português). Antes de decolar o primeiro carro VOLVO em 1927, ele era 

usado com o nome de uma marca fabricante de rolamentos, a SKF.38 

 

O surgimento da marca VOLVO começou a nascer em 1924 na cidade de Estocolmo 

na Suécia, quando Assar Gabrielsson e o engenheiro Gustaf Larson, colegas de 

infância, se encontraram em um restaurante. A idéia de construir o mais seguro 

automóvel do mundo surgiu depois que a mulher de Assar Gabrielsson, morreu em 

um acidente aéreo. Depois de horas de bate papo, ambos imaginaram a idéia de 

projetar um carro genuinamente sueco e que fosse extremamente seguro. E para 

isso receberam o apoio da empresa SKF.  

 

O primeiro automóvel chamado de VOLVO ÖV4, com um motor de 4 cilindros com 

28 cv, capaz de atingir até 90 quilômetros por hora, conhecido popularmente como 

Jakob, saiu da linha de montagem da cidade de Gotemburgo somente em 14 de 

abril de 1927. Esse automóvel foi construído para o clima escandinavo, utilizando, 

além do excelente aço sueco componentes de alta qualidade. Gabrielsson financiou 

a construção de 10 protótipos, desenvolvidos pelo artista Helmer Mas-Olle. Os 

carros já saiam da linha de montagem com as tradicionais listras diagonais na grade 

do radiador, marca atual da empresa. 

 

Em 1928 iniciou-se a produção de pequenos caminhões de 1.5 toneladas. Foi nesse 

mesmo ano que a VOLVO iniciou a exportação de seus automóveis para a 

Finlândia. No ano de 1932, a empresa produzia cerca de 900 carros por ano, 

entrando no mercado de fabricação de ônibus dois anos depois com o modelo B1.  

 

                                                           
38 Fonte: 1 - Volvocars. Site oficial da marca. Disponível em: 
http://www.volvocars.com/pt/top/community/heritage/pages/default.aspx. Acesso em 05/06/2010. 2 - 
Mundo da marcas. Disponível em: <http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/volvo-for-
life.htmlixzz0pxD0ZDrF> Acesso em: 05/06/2010. 
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Nos primeiros anos a VOLVO, apesar de obter grande sucesso com a 

comercialização de caminhões e ônibus, e ao mesmo tempo se comprometer a 

construir os automóveis mais seguros, não deixava de ter um elevado índice de 

mortalidade em acidentes. Para combater essa reputação a VOLVO fez uma enorme 

aposta em marketing e principalmente em pesquisas que resultariam em inovações 

de segurança que fariam da montadora sueca um ícone nesse segmento. 

 

A neutralidade da Suécia na Segunda Guerra Mundial permitiu que a produção de 

automóveis não fosse interrompida no período, apesar de boa parte dela ser 

direcionada a veículos militares. O primeiro automóvel pós-guerra da VOLVO foi o 

pequeno PV-444, produzido em 1942, possuindo suspensão frontal independente, 

com um baixo consumo de combustível e que trazia de série vidro laminado no pára-

brisas. Com este modelo, a montadora colocou um pé dentro do mercado 

americano. Em 1956 é lançado o VOLVO Amazon, primeiro automóvel a incorporar 

o atual sistema de três pontos do cinto de segurança. 

 

Em 1961 é lançado o Volvo P1800, um esportivo que permaneceu durante muitos 

anos em concepção e que permitiu uma expansão ainda maior da montadora para o 

mercado norte-americano. Em 1964, a montadora inaugura uma nova fábrica perto 

da cidade de Torslanda. Neste mesmo período a VOLVO estava pronta para 

começar a produzir seus carros no Canadá e Bélgica. O carro de número um milhão 

foi um Amazonas, construído em 1966. 

 

Em 1983 a empresa comemorou os cinco milhões de automóveis vendidos. Durante 

essa década a VOLVO lançou inúmeros modelos como o popular 240, o 740, 760, 

940 e o 960. Esses carros apresentavam design retangular e a grande maioria eram 

modelos de luxo. Em 1999 a divisão de automóveis de passageiros da montadora, 

denominada VOLVO CARS, é vendida à montadora americana Ford, de forma a 

concentrar todos os esforços nos veículos comerciais. A empresa Volvo Group, 

permaneceu em mãos suecas atuando na construção de caminhões, ônibus, 

construção pesada, estaleiros navais e indústria aeronáutica. Porém, no mês de 

março de 2010, a montadora sueca foi vendida por aproximadamente US$ 1.8 

bilhões para a chinesa Geely, maior fabricante privada de carros da China. 
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Carros são dirigidos por pessoas. Esse fato tão simples é o que impulsiona a 

VOLVO no quesito segurança, um dos seus principais valores. Há uma boa razão 

para dizer que, atualmente, se pode encontrar um pouco de um VOLVO em quase 

todos os carros que trafegam pelo planeta. 

 

O logotipo da marca VOLVO, por mais estranho que pareça, não faz referência ao 

símbolo do gênero masculino, figura criada a partir de uma antiga representação do 

deus romano Marte, como reclamam movimentos feministas mundo afora. Na 

verdade representa a robustez da indústria siderúrgica sueca do início do século XX. 

O símbolo era o sinal do ferro - um círculo com uma seta diagonal. Essa logomarca 

só é empregada atualmente na grade dianteira dos veículos, por uma questão de 

tradição da marca. A figura 10 traz o logotipo da marca. 

 

 
FIGURA 10: Logotipo da marca VOLVO 

Fonte: Mundo das marcas - 2010 

 

Os dados corporativos também foram extraídos do relatório anual, exercício de 2009 

da corporação e exibidos a seguir39: 

 

● Origem: Suécia 

● Fundação: 14 de abril de 1927 

● Fundador: Assar Gabrielsson e Gustaf Larson 

● Sede mundial: Gotemburgo, Suécia 

● Proprietário da marca: Zhejiang Geely Holdin Group 

● Capital aberto: Não (subsidiária) 

● Chairman: Li Shufu 

● CEO & Presidente: Fredrik Arp 

                                                           
39 Fonte: Volvocars. Annual Report - 2009. Disponível para consulta em: 
http://www.volvocars.com/intl/top/about/corporate/volvosustainability/Documents/VolvoCarsGRIReport
2009.pdf. Acesso em 06/06/2010. 
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● Faturamento: US$ 15 bilhões (estimado) 

● Lucro: Não divulgado 

● Fábricas: 3 

● Concessionárias: 2.341 

● Vendas globais: 334.808 unidades (2009) 

● Presença global: 103 países 

● Presença no Brasil: Sim 

● Maiores mercados: Estados Unidos, Suécia e Alemanha 

● Funcionários: 24.000 

● Segmento: Automotivo 

● Principais produtos: Automóveis 

● Ícones: A segurança de seus carros 

● Slogan: Volvo for life. 

 

A VOLVO vende seus carros em mais de 100 países ao redor do mundo através de 

sua rede de concessionárias. Globalmente é relativamente um fabricante de porte 

pequeno, com participação de mercado de cerca de 1 ou 2% nos principais países 

onde vende seus produtos.  

 

A Suécia, no entanto, é uma exceção, pois um em cada cinco carros vendidos é 

VOLVO. A montadora vende em média um total de 334 mil carros anualmente, tendo 

como maiores mercados os Estados Unidos, que contabilizam cerca de 22% do 

volume total de vendas, Suécia, Alemanha, Grã Bretanha e Itália. Das três fabricas 

que a VOLVO possuí, duas estão situadas na Suécia, na cidade de “Torslanda e 

Uddevalla” e uma encontra-se na Bélgica “Ghent”.   

 

 

3.2 Presença das marcas no cenário mundial e local 

 

 

 

Com já mencionado no capítulo anterior, que aborda a fundamentação teórica,  

acredita-se poder avaliar que a marca é o principal ativo de uma empresa, 

principalmente no segmento de produtos de luxo. Entre as 100 marcas mais valiosas 

do mundo no ranking da Interbrands - 2009, destacou-se dentre diversos  setores e 
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segmentos, a Mercedes-Benz, classificada em 12º lugar com valor estimado em US$ 

23,9 bilhões, seguida por sua concorrente  germânica, a BMW que ocupou o 15º 

lugar com valor estimado de US$ 21,6 bilhões. Já a marca AUDI também alemã fica 

como o 65º com um valor próximo de US$ 5,0 bilhões e a marca sueca VOLVO não 

pontuou entre as 100 melhores marcas globais eleitas no ranking da Interbrands.40 

 

Já especificamente no segmento automotivo, o quarto relatório anual publicado pela  

BrandZ Top 100 – most valuable global brands – edição de 2009, anunciou a 

participação das marcas por segmento,  no qual para a categoria “cars” destaca-se 

entre as 10 marcas do setor automotivo mais valorizadas, a BMW ocupando o 2º 

lugar no ranking, com um valor aproximado de U$ 23,4 bilhões, perdendo apenas 

para a montadora japonesa – Toyota.  Já a marca Mercedes-Benz ficou na 4ª 

posição, com o valor de U$ 15,5 bilhões41. 

 

A marca Mercedes-Benz e a AUDI42 estão presentes no Brasil com unidades de 

produção, porém, os automóveis Mercedes-Benz da categoria sedan Premium 

somente são produzidos para exportação. Já a marca AUDI em parceria com a 

Volkswagen do Brasil, mantém uma unidade de negócios na cidade de São José 

dos Pinhais no estado do Paraná, apesar de seus produtos serem atualmente todos 

importados. A marca BMW tem sua representatividade por meio de sua subsidiária, 

BMW do Brasil S/A, localizada na cidade de São Paulo, que detém e trabalha todo 

mercado latino-americano. Já a Volvo, uma empresa de origem sueca, no Brasil  

pertenceu ao grupo acionário da Ford Motor Company até março de 2010, sendo 

vendida para o  grupo chinês Zhejiang Geely Holdin Group. 

 

Constata-se que a presença dessas marcas no Brasil é difundida cada vez mais. Um 

dos fatores pode ser atribuído a parceria com seus representantes “concessionários” 

que compõe a rede de vendas e assistência técnica das respectivas marcas. Os 

concessionários representantes das marcas encontram-se em várias localidades no 

Brasil. A seguir, os estados com presença das marcas e o número de 

concessionários. 

                                                           
40 Fonte: www.interbrand.com – 2010. Acesso em 04 de Abril de 2010. 
41 Fonte: BrandZ Top 100 Report – 2009. Acesso em 08 de Abril de 2010.  
42 AUDI, empresa fabricante de automóveis de luxo de origem Alemã, inserida no Brasil em 1993 por 
Airton Senna, representada pela Senna Import. 
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QUADRO 2: Presença das marcas no País em 2010 

MARCA REPRESENTATIVIDADE EM 
ESTADOS DA UNIÃO 

REDE DE CONCESSIONÁRIOS 
NO BRASIL 

AUDI 11 Estados: RJ; ES; MG; SP; PE; BA; DF; 
GO; RS; SC; PR 21 Concessionários autorizados 

BMW 10 Estados: RJ; MG; SP; PE; BA; DF; 
RS; SC; PR; CE 19 Concessionários autorizados 

MERCEDES-BENZ 15 Estados: RJ; SP; MS; PE; PR; SC; BA; 
MT; PA; MG; DF; RS; CE; GO; ES 32 Concessionários autorizados 

VOLVO 11 Estados: RJ; MG; SP; PE; BA; DF; RS; 
SC; PR; CE; RG 15 Concessionários autorizados 

Fonte: AUDI; BMW; MB e VOLVO - 2010 

 

Estima-se que essa participação no mercado nacional, atualmente representada por 

meio da rede autorizada, começou a surgir  na segunda metade de década de 1980, 

quando corporações como a BMW trouxeram seus produtos para o Brasil, motivadas 

por diversos fatores, dentre os quais, se destacavam na época:  

 

• abertura do mercado; 

• políticas públicas específicas criadas para esse setor; 

• previsão de crescimento de economia brasileira, consequentemente, pela 

demanda por automóveis. 

 

A importância de perceber e considerar que há tanto semelhanças quanto diferenças 

substanciais nas estratégias de atuação local e regional dessas empresas, é que 

estão ligadas, sobretudo a uma inserção diferenciada das subsidiárias localizadas 

no Brasil e nas estratégias das suas corporações. Algumas dessas empresas são 

consideradas como as principais subsidiárias fora de seus países de origem, em 

termos de faturamento e volumes de produção. Outras representam suas marcas 

apenas por seus escritórios e representantes locais como já mencionado 

anteriormente. 

 

Desse modo, os automóveis importados vendidos no Brasil continuam contribuindo 

para o crescimento do segmento.  Vale acrescentar ainda, que esse mercado de 

automóveis de luxo, não envolve apenas venda, mas também um volume de 

negócios em pós-venda, considerando peças e serviços. 
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3.2.1 As marcas e seus negócios no país em 2009 

 

 

No ano de 2009, o país superou a crise, e as montadoras tiveram um crescimento 

de 30% no segmento Premium. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores – ANFAVEA confirmou a projeção de alta em torno de 10% no total de 

veículos comercializados.  A AUDI cresceu 40% naquele período e sinalizou fechar o 

ano de 2009 com alta de 48%. Informação da presidência da AUDI no Brasil43.  

 

No entanto, no mês de novembro de 2009, a Audi emplacou 143 unidades no Brasil, 

bem abaixo das rivais BMW que no mesmo mês emplacou 727 unidades e 

Mercedes-Benz 529 unidades, ainda beneficiadas pela volta das linhas de crédito 

oferecidas pelos bancos associados às montadoras44.  

 

Segundo Kakinoff  (2009), não é nenhum exagero comparar o Brasil com os maiores 

mercados, até porque o Brasil está disputando a quarta colocação entre os maiores 

mercados mundiais de automóveis e conquistou três colocações nesse ranking nos 

últimos cinco anos. Pode-se dizer que isso faz com que várias empresas do mundo 

despertem interesse pelo mercado de consumo brasileiro45.  

 

Vale acrescentar ainda, que algumas destas empresas são líderes no setor 

automotivo no Brasil, o qual deve chamar atenção, pois pela primeira vez em cem 

anos, a AUDI fechou o ano de 2009 com a liderança do setor na Europa. Em 2009 a 

BMW contabilizou um número de vendas superior em relação ao ano de 2008, que 

ampliou seu percentual de participação no mercado geral em 76%.  

 

Assim sendo, somente no mês de novembro de 2009, a BMW registrou uma alta no 

volume de vendas em todo o país de 318%. Já a Mercedes-Benz cresceu 47%, se 

comparado com 11 meses de 2008. A Volvo também apresenta seus números, pois 

de janeiro a novembro de 2009, se comparado com o ano de 2008, teve alta de 

94%, graças ao sucesso do modelo "crossover" XC6046. 

                                                           
43 Fonte: Folha de São Paulo: publicado em 13 de dezembro de 2009. Disponível no site da folha. 
44 Fonte: Idem 
45 Fonte: Folha de São Paulo: publicado em 13 de Novembro de 2009. Disponível no site da folha. 
46 Fonte: Idem 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Definido o tema e o escopo de pesquisa, são estabelecidas algumas etapas para 

atingir o objetivo geral e seus desdobramentos por meio dos objetivos específicos. 

Considerando a problemática e a questão norteadora trabalhada na pesquisa, 

apontou-se a necessidade de apresentar um conjunto de procedimentos a serem 

executados, de tal modo, que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos. 

 

 

4.1 Pesquisa científica  

 

 

De acordo com Vergara (1997) e França et. al., (2003), a pesquisa científica é 

dividida em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Nesse 

contexto, quanto aos fins, a pesquisa será exploratória e descritiva. Já quanto aos 

meios, propõe-se uma investigação no segmento analisado por meio desse estudo 

comparativo de casos.  

 

Complementa Gil (2002), que as pesquisas classificam-se sob dois aspectos: em 

relação a seus objetivos e com base nos procedimentos técnicos utilizados ou 

métodos de pesquisa. Com relação os objetivos, existem três tipos de pesquisa: 

pesquisa exploratória, que objetiva definir melhor o problema, proporcionar 

percepção sobre o assunto, descrever comportamentos ou definir e classificar fatos 

como variáveis; pesquisa descritiva, que objetiva aplicar as leis, as teorias e os 

modelos na descoberta de soluções ou no diagnóstico de realidades, estabelecendo 

relações entre as variáveis; e, pesquisa explicativa, que objetiva identificar os 

fatores que determinam a ocorrência de fenômenos ou contribuem para tal, 

aprofundando o conhecimento da realidade e explicando a razão do porquê das 

coisas.  
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4.1.1 Pesquisa exploratória e descritiva 

 

 

O presente trabalho reúne aspectos típicos da pesquisa proposta como exploratória 

e aspectos da pesquisa dita como descritiva. As pesquisas descritivas são, 

juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores 

sociais preocupados com a atuação prática. (VERGARA, 1997). Acrescenta ainda a 

autora que, a pesquisa descritiva expõe características de determinada população 

ou fenômeno, pois geralmente ela é quantificada.   

 

Conforme Campomar (1991, p. 96), “qualquer tipo de estudo pode utilizar métodos 

quantitativos e qualitativos”. Enquanto nos métodos quantitativos busca-se encontrar 

medidas das populações diretamente ou por meio de amostras e inferência 

estatística, nos métodos qualitativos “[...] não há medidas, as possíveis inferências 

não são estatísticas e procura-se fazer análises em profundidade, obtendo-se até as 

percepções dos elementos pesquisados sobre os eventos de interesse”.  

 

No entanto, cada estratégia de pesquisa apresenta suas vantagens e desvantagens, 

dependendo das condições como o tipo de questão de pesquisa envolvido, o 

controle sobre os eventos e comportamentos estudados e se o fenômeno de estudo 

é contemporâneo ou histórico. (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

 

 

4.1.1.1 Abordagem exploratória 

 

 

A pesquisa exploratória para Gil (1996, p. 45), “é bastante flexível e assume muitas 

vezes a forma de uma pesquisa bibliográfica, ou de um estudo de caso”. Deve-se 

acrescentar ainda a proposta exploratória, a pesquisa documental.  

 

Desse modo, o estudo exploratório se deu por meio de entrevistas semi estruturadas 

com os gestores representantes das marcas estudadas. Foram consultados 

documentos institucionais com informações sobre as marcas, disponibilizados pelos 

representantes. Também foram acessados documentos públicos como o Annual 
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Report 2009, dispostos no site destas organizações e as estatísticas já existentes 

formuladas pelas entidades de classe e associações como: ABEIVA e FENABRAVE, 

as quais disponibilizam informativos sobre o mercado automotivo. 

 

Assim, de acordo com Samara e Barros (2002, p. 29) “o estudo exploratório pode 

ser essencial como o primeiro passo para se determinar uma situação de mercado a 

partir da obtenção de informações sobre a concorrência, produtos existentes, 

evolução e tendências de um segmento específico onde se pretende atuar.”. 

 

 

4.1.1.2 Abordagem descritiva  

 

 

A dissertação caracterizou-se como investigativa pela abordagem cientifica e prática 

no ambiente natural e real de negócios que envolvem as marcas inseridas no 

universo de pesquisa.   

 

Segundo Malhorta (2001) a investigação se caracteriza uma vez que é realizada 

para auxiliar na avaliação e seleção do melhor curso de ação a ser tomado em 

determinada situação, descrevendo para tanto, características de grupos relevantes, 

no caso, de consumidores de automóveis de luxo.  

 

A investigação constou de um levantamento, método no qual a obtenção de 

informações está condicionada no questionamento a entrevistados. Desse modo, 

procedeu-se a aplicação de um questionário a uma amostra de consumidores. 

 

 

4.1.2 Estudo de casos  

 

 

Quanto aos meios empregados, a pesquisa configurou-se como um estudo 

comparativo de casos, que versa a descrição de fatores influenciadores de 

posicionamento para as quatro marcas. Segundo Yin (2001, p. 32), “um estudo de 

caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, 
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especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos.”  

 

Ainda de acordo com Yin (2001), esse estudo de caso é caracterizado como um 

método em que o fenômeno de interesse foi examinado em seu ambiente natural, 

aplicando entrevistas e questionários como forma de coletas de dados para obter 

informações de múltiplas entidades. 

 

Acrescenta ainda Samara e Barros (2002) que, um estudo de casos procura 

identificar as motivações de consumo em um aspecto realista. Neste caso, por meio 

da descrição de fatores influenciadores de consumo. 

 

 

4.2 Unidade de análise e observação. 

 

 

4.2.1 Unidade de análise 

 

 

Para a parte qualitativa da pesquisa, a unidade de análise compõe-se dos quatro 

concessionários representantes das marcas AUDI, BMW, Mercedes-Benz e VOLVO 

estabelecidos na cidade de Belo Horizonte - MG. A escolha da unidade de análise 

deu-se pelo fato do pesquisador já ter trabalhado nas quatro empresas 

representantes das marcas em questão.  

 

 

4.2.2 Unidade de observação  

 

 

Como este estudo comparativo de casos investiga a influência do posicionamento da 

marca no comportamento do consumidor, a unidade de observação para esta 

pesquisa foram os quatro gestores representantes das marcas, no qual foram 

entrevistados individualmente. 
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4.3 Universo e amostra da pesquisa 

 

 

4.3.1 Universo 

 

 

A população ou universo de pesquisa diz respeito a um conjunto de todos os 

elementos em que cada um deles apresenta uma ou mais características em 

comum. Desse modo, o universo de pesquisa é composto por aproximadamente 

250047 consumidores ativos para todas as marcas estudadas. Esses consumidores, 

na maioria, já pertencem ao banco de dados dos concessionários representantes 

das referidas marcas em Belo Horizonte. Dessa população deve-se extrair uma 

amostra para a pesquisa.  

 

 

4.3.2 Amostra 

 

 

Os indivíduos do estudo foram identificados por critério de conveniência. Vergara 

(2007) afirma que a amostra não probabilística por conveniência seleciona os 

elementos de acesso a eles, sem necessidade de qualquer processo estatístico. 

 

Sendo a conceituação do tipo de amostra definida como não-probabilística por 

conveniência, em que os elementos são selecionados pelo pesquisador, foi extraída 

da população uma amostra para 80 consumidores, considerando uma média de 20 

consumidores para cada marca estudada, (AUDI; BMW; Mercedes-Benz; VOLVO). 

Um dos critérios para definição do tamanho da amostra foi atribuído ao número de 

veículos vendidos mensalmente, que regula, em média, 20 automóveis por mês para 

cada uma das marcas estudadas. 

 

Segundo Malhotra (1997) a seleção das unidades amostrais se deve principalmente 

ao entrevistador, que busca obter uma amostra de elementos convenientes. Desse 

                                                           
47

 Fonte: Informações fornecidas pelos concessionários representantes das marcas elencadas para 
estudo. O número representa um montante para as 4 marcas no estado de Minas Gerais. 2010.  
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modo, foram divididos e aplicados 20 questionários por representante de marca, 

totalizando assim, para as quatro marcas, 80 questionários aplicados.  

 

Samara e Barros (2002, p. 94) acrescentam ainda que “os elementos da amostra 

são selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador, tendo como 

base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao estudo”.  

 

 

4.4 Elaboração do instrumento para coleta de dados 

 

 

Foram construídos dois instrumentos para a coleta de dados. Sendo, o primeiro, um 

roteiro de entrevista para os gestores das marcas. Por conseguinte, foi elaborado 

um questionário a ser aplicado aos consumidores.  

 

O roteiro de entrevista e o questionário foram elaborados com a sua devida 

estruturação e divisão. As perguntas neste tipo de investigação envolveram 

associações como: comportamento, antropologia do consumo, atributos e 

benefícios, atitudes, estilos de vida e valores associados ao consumidor de bens de 

luxo.  

 

 

4.4.1 Roteiro de entrevistas 

 

 

Para ser aplicado junto aos gestores/gerentes, o instrumento empregado foi a 

entrevista semi estruturada, elaborada contendo 15 questões com vistas a atender 

os objetivos estipulados para o presente trabalho. A entrevista foi pessoal e 

individual, conduzida pelo próprio autor da dissertação e guiada pelo roteiro de 

entrevista. (APÊNDICE A). 

 

O roteiro da entrevista teve como foco a discussão sobre os fatores influenciadores 

do posicionamento da marca na ótica dos revendedores de automóveis de luxo. 
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Lakatos e Marconi (2003, p. 195) definem a entrevista como um procedimento para 

a coleta de dados caracterizada como “[...] um encontro entre duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional”.  

 

Entrevistas não estruturadas envolvem a interação direta entre o pesquisador e o 

respondente.  Ela difere das tradicionais entrevistas estruturadas de várias maneiras 

importantes.  Em primeiro lugar, embora o pesquisador possa ter algumas questões 

norteadoras iniciais ou conceitos fundamentais para perguntar, não é estruturado um 

instrumento formal ou protocolo.  Em segundo lugar, o entrevistador é livre para 

mover a conversa em qualquer direção de interesse que possa surgir.  Por 

conseguinte, roteiros não estruturados de entrevista são particularmente úteis para 

explorar um tema com mais amplitude. Entretanto, vale considerar que geralmente é 

mais difícil analisar os dados da entrevista não estruturada, especialmente quando 

há síntese entre os inquiridos. (CERVO, 2007). 

 

 

4.4.2 Questionário 

 

 

Para a amostragem de consumidores foi aplicado aos clientes o questionário 

múltiplo, com cabeçalho explicativo e questões acerca do tema configuradas em 

escala do tipo Likert. (APÊNDICE B). O escopo do questionário traz o seguinte 

formato: 

 

1. Cabeçalho explicativo; 

2. Caracterização do entrevistado, como: gênero; escolaridade; renda; dentre 

outros; 

3. Questões comportamentais que envolvem as quatro marcas respectivamente, 

como: atitudes, preferências, valores, símbolos e crenças; 

• As questões de natureza comportamental aparecem formatadas no 

questionário em conformidade com os temas abordados no referencial 

teórico. 



102 

 

• Questões descritas conforme escala sobre: comportamento de compra, 

valores simbólicos; marca; posicionamento e segmento de luxo. 

4. Questões sobre atributos e benefícios com atribuição de pesos. 

 

Para a obtenção do nível de concordância, a tab. 2 a seguir, apresenta a escala do 

tipo Likert de (5) pontos. Na análise dos dados foi atribuído um peso para cada tipo 

de resposta, calculando assim, a frequência x peso para todas as questões do 

questionário. 

 
TABELA 2: Atribuição de valores 

CONJUNTO DE CONCORDÂNCIA PESO 

Concordo totalmente 5 

Concordo parcialmente 4 

Indiferente 3 

Discordo parcialmente 2 

Discordo totalmente 1 
Fonte: dados da pesquisa – 2010 

 

                            FXP 

Frequência x Peso =  FXP no qual: ________________       = Média 

                 Total da frequência 

 

 

O questionário aborda ainda as questões sobre os atributos e benefícios que 

envolvem o processo de escolha. Desse modo, atribuiu-se um peso de acordo com 

o grau de importância desses atributos e benefícios para o respondente. Conforme 

Ribeiro (2002), a importância pode ser definida solicitando ao respondente que 

atribua um valor independente para cada item da qualidade demandada. Isso pode 

ser feito utilizando-se, a seguinte escala como mostrado na tab. 3: 

 

TABELA 3: Atribuição de importância 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA PESO 

Muito importante 5 

Importante 4 

Importância moderada 3 

Pouco importante 2 

Sem importância 1 
 Fonte: dados da pesquisa – 2010 



103 

 

4.4.3 Pré-teste para aplicação  

 

 

Ao terminar a construção e configuração do roteiro de entrevista e do questionário, 

fez-se necessário a aplicação de um pré-teste a 01 (um) dos gestores entrevistados 

e, a 10 (dez) consumidores com as mesmas características de toda a amostra. 

Vieira (2009) diz ser verdade, quando afirma que existe um consenso entre 

metodologistas de que, para relatar as eventuais dificuldades de um questionário, 

uma pequena amostra de respondentes é mais útil do que quaisquer outras 

pessoas.  

 

O representante da marca BMW na cidade de Belo Horizonte foi o escolhido para 

aplicação do pré-teste da entrevista. O primeiro filtro aplicado com vistas a 

posicionar adequadamente as questões, redimensionou o roteiro de entrevista para 

25 questões. Desse modo, o pré-teste foi aplicado e indicou algumas reformulações, 

pois a partir do tempo cronometrado e, tido como longo, tornou-se necessário 

reduzir o roteiro para 15 questões, objetivando a qualidade das respostas.  As 

demais entrevistas foram aplicadas aos gestores utilizando o roteiro de entrevista 

ajustado e redesenhado. 

 

Com o objetivo de revisar e direcionar os aspectos da pesquisa foi aplicada uma 

prévia do questionário e avaliado o método de abordagem aos clientes. O tempo 

médio de resposta para preenchimento do questionário foi de 20 minutos e a 

aplicação transcorreu naturalmente. Os 10 (dez) respondentes aprovaram a 

aplicação, e sugeriram a criação de um campo para preencher o endereço de e-mail, 

pois manifestaram interesse em receber o resultado da pesquisa para apreciação. 

Não houve questionamentos ou dúvidas sobre o enunciado das questões e/ou a 

estrutura do mesmo.  
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4.4.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

 

Os dados qualitativos foram coletados por meio das entrevistas pessoais com os 

gestores das marcas estudadas, sendo previamente agendadas e organizadas por 

meio de roteiro. As entrevistas foram gravadas. Foram também organizados e 

selecionados os documentos e relatórios dispostos pelos concessionários para o 

incremento de informações sobre as marcas.  

 

Para a coleta dos dados quantitativos, os entrevistados foram selecionados de 

acordo com as orientações dos concessionários participantes, sendo o modo de 

abordagem conduzido conforme orientação do autor durante a visita do cliente ao 

concessionário.   

 

Um dos procedimentos para a aplicação do questionário envolvia a participação da 

equipe de vendas, que ao findar o atendimento ao cliente no show-room, sinalizava 

ao entrevistador para aproximar-se e apresentar a proposta da pesquisa.  

 

Os gerentes de vendas também fizeram o papel de disseminadores da pesquisa e 

ajudaram na aplicação dos questionários para acelerar o processo da coleta de 

dados. Dentre os critérios de escolha dos entrevistados, puderam-se eleger alguns 

elementos facilitadores para abordagem, a saber: 

 

a) Possibilidade de entrevistar consumidores da classe A, dada a instantânea 

análise no momento da compra de um veículo de luxo 0 km; 

b) Interesse e receptividade do entrevistado frente ao contexto: automóveis de 

luxo; 

c) Consumidores também, de diferentes classes sociais, porém, que possuem 

conhecimento sobre o segmento Premium.  

 

Desse modo, “classe social” pode ser discutida conforme o critério de classificação 

econômica Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de 
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Pesquisa – ABEP48, que enfatiza sua função de estimar o poder de compra das 

pessoas e famílias urbanas, abdicando a pretensão de classificar a população em 

termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida é de “classes 

econômicas”.  Assim, em conformidade com o CCEB49 a classe A1 foi atribuída uma 

pontuação de 42 a 46 pontos, com renda média familiar (valor bruto em R$) de 

14.366,00, com fatia de 0,6% de consumo para esta classe na grande BH. Tendo 

como referência o ano de 2008.  

 

Este critério foi construído para definir grandes classes que atendam às 

necessidades de segmentação (por poder aquisitivo) da grande maioria das 

empresas.   

 

 

4.4.5 Tratamento dos dados 

 

 

Os dados obtidos na entrevista junto aos gestores são de natureza qualitativa. Isto 

implicou em analisar os dados considerando os fatores influenciadores descritos 

pelos representantes das marcas estudadas Desse modo, os dados foram descritos 

sem tratamento estatístico envolvido, embora, sido seguido um roteiro de entrevistas 

com vistas a organizar os dados de modo que eles revelem com objetividade como 

os representantes das marcas estudadas percebem o posicionamento no mercado 

local.  

 

Para interpretação dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Bardin 

(2002) define a análise de conteúdo como qualquer técnica utilizada para fazer 

inferências através da identificação objetiva e sistemática de características 

específicas da mensagem, podendo-se apresentar os resultados através de 

indicadores quantitativos e qualitativos. 

 

                                                           
48 ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – classificação critério Brasil Disponível 
em: www.abep.org – abep@abep.org. Acessado em 18/05/2010.  
49 CCEB – Critério de Classificação Econômica Brasil. Estes dados são descritos com base no 
levantamento sócio econômico 2008 – IBOPE. 



106 

 

Logo, para proceder à análise quantitativa, foi feita uma tabulação de resultados, 

considerando o estudo comparativo para as quatro marcas, descrevendo as 

semelhanças e diferenças face às percepções dos consumidores e gestores 

entrevistados.  Baker (2005) esclarece que, essa técnica de medição se preocupa 

com a representação da relação, diferenças, similaridades, dentre outros dados 

comportamentais como percepções, preferências e atitudes. Os dados de entrada 

sobre vários objetos “variáveis” que são analisados foram coletados mediante uma 

série de perguntas diretas. Os dados foram tratados com a utilização de 

procedimentos estatísticos, de acordo com os objetivos propostos no estudo, 

considerando o aplicativo do Office – Excel da Microsoft, para assim, proceder à 

estatística descritiva, calculando as médias e os desvios padrão, como medida de 

dispersão. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Este capítulo versa a apresentação e análise dos resultados coletados por meio das 

pesquisas de campo. A descrição desses resultados e análises é apresentada a 

seguir, promovendo assim, a discussão à luz dos objetivos da pesquisa. 

 

 

5.1 Apresentação dos resultados 

  

 

Em conformidade com os objetivos específicos, essencialmente, procurou-se 

descrever os fatores influenciadores face à percepção dos gestores. Em seguida, à 

caracterização do entrevistado e o grau de importância dos atributos e benefícios. 

Por fim, a percepção dos consumidores de automóveis de luxo sobre os valores e 

significados da marca, inferindo como o posicionamento de marca influencia o 

comportamento do consumidor de automóveis de luxo. 

 

 

5.1.1 Descrição dos fatores influenciadores de posicionamento sob a ótica dos  

           gestores representantes das marcas no mercado local 

 

 

A descrição dos fatores influenciadores de posicionamento sob a ótica dos gestores 

das revendas selecionadas foi explorada a partir de perguntas sobre o que é uma 

marca Premium. Inicialmente, todos os entrevistados apresentaram dificuldades em 

verbalizar o seu sentido. Desse modo, os respondentes foram estimulados com 

alguns lembretes, como: diferenciado dos demais e exclusivo. Assim, os significados 

atribuídos foram relacionados com a visão que eles têm do mercado. Inicialmente, 

expressou o representante da marca AUDI: 

 

Para mim Premium é uma marca na qual o cliente opta por pagar um valor 
simbólico para pertencer a um seleto público. Eu acredito ser ainda um 
produto ou serviço de nicho. [...] qualidade percebida. [...] diferenciada,  
ou mesmo associado a atendimento personalizado. 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio o representante da marca BMW acrescentou: 
 
 

Marca Premium serve para diferenciar-se dos demais, é exclusiva para 
atender um certo público, um público diferenciado. Para pessoas ou grupos 
com boa condição financeira e economicamente ativos.  

 

Complementou o gestor da marca Mercedes-Benz ao descrever uma marca 

Premium:  

Para mim é uma marca acima de um patamar, pois está além de um 
segmento para massa. É exclusiva e atende pessoas exigentes, com bom 
gosto e requinte. Pessoas elegantes são Premium. 

 

A contribuição do represente da Volvo sobre o que é uma marca Premium foi: 

 

Um marca Premium envolve posicionamento diferente, pois os 
consumidores Premium se posicionam à frente, são exigentes e conscientes 
dos valores simbólicos envolvidos nesta categoria. Buscam nos produtos e 
marcas Premium, design e status.  

 

Sobre a descrição perfil do consumidor desse tipo de marca no mercado local, 

respondeu o representante da AUDI: 

 

Tem um perfil despojado, que gosta de esportividade, tecnologia e 
desempenho. Na maioria são casados, e estão na faixa de idade entre 25 a 
50 anos. 

 
Diferentemente respondeu o representante BMW:  
 
 

Atualmente, eu não conheço bem o perfil do meu cliente, pois o perfil desse 
usuário vem mudando muito e apresentando características de consumo 
diferentes a cada dia. [...] nossos clientes não estão apenas em Belo 
Horizonte, eles estão em todo o Brasil e vendemos para todo o país, sendo 
este um dos fatores que dificultam conhecer melhor o perfil do cliente. 

 
 
Já o representante da marca Mercedes-Benz assim se expressa:  
 
 

Os clientes na maioria estão na faixa etária de 40 anos e não é o primeiro 
carro importado, considerando não ser o único automóvel, pois ele é 
tradicionalista, reservado e muito vaidoso.  
 

 
Com uma visão mais conservadora, o representante VOLVO acrescentou: 

 
 
É um perfil de cliente conservador e que valoriza os valores familiares, pois 
seu perfil inclui a família nas decisões de compra. É também vaidoso e 
requintado, mas símbolos são valores não tanto apreciados.  
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Os gerentes da área comercial estão diretamente ligados aos procedimentos de 

vendas e em contato com os consumidores. Desse modo, quando perguntados 

sobre como percebem quem assume os papéis de comprador, usuário e/ou decisor, 

no momento da decisão de compra, o entrevistado da AUDI relatou: 

 

O processo de compra não é rotineiro, e sim, complexo, o que promove 
muitas vezes negociações duradouras, na qual os vendedores vão 
percebendo a importância dos papéis assumidos pelos familiares e amigos 
envolvidos na compra. 

 
 
Expressou o representante da BMW:  
 
   

A equipe de vendas consegue perceber quem assume esses papéis. Os 
vendedores recebem treinamento para tal e desenvolvem habilidades 
técnicas para identificar esses atores ao longo do processo de negociação.  
 

 
Nesta questão o represente Mercedes-Benz foi breve ao dizer que: 
 
 

Durante o atendimento ao cliente os vendedores vão percebendo quem 
assume os papéis, pois já fazem isto há muito tempo e estão preparados 
para perceber quem realmente é o decisor.  

 
 
Diferentemente, o representante VOLVO respondeu: 
 
 

Os nossos vendedores seguem passos desde a leitura inicial na abordagem 
do cliente até o fechamento da venda, considerando todos os 
influenciadores, seus papéis e as objeções lançadas pelo consumidor.  

 

Questionados sobre até que ponto o concessionário pode ser visto como elemento 

influenciador, o representante da marca AUDI revelou números:  

 

Para a marca em Belo Horizonte, a força do grupo detentor da bandeira no 
mercado local é referência e, a estrutura física do concessionário é 
considerada responsável por até 27% da presença dos compradores no 
ambiente de negócios.  Uma estrutura que transmite segurança para os 
consumidores torna-se um forte aliado para o fechamento dos negócios, 
principalmente, se tratando de consumidores conservadores como os 
mineiros.  

 

Já para as outras marcas, embora, os entrevistados não tenham dados estatísticos 

como o representante da AUDI, eles também valorizaram uniformemente a 

importância do concessionário como elemento influenciador, uma vez que, tanto o 
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nome do representante no mercado quanto as instalações físicas, tornam-se aliados 

de confiabilidade e referência desde a recepção até o fechamento do negócio. 

 

Perguntados sobre o que significa para o consumidor ter um modelo com a sua 

marca, o representante da marca AUDI foi breve e direto ao afirmar que: 

 

Significa pertencer a um seleto grupo de usuários, a uma família de 
sobrenome AUDI. Em outras palavras, ter exclusividade.  

 

Na percepção do representante da marca VOLVO: 

 

O consumidor de um automóvel da marca Volvo tem que ser visto como 
contemporâneo e sofisticado. [...] ter um Volvo significa ser moderno, 
inteligente. [...] significa saber escolher com sabedoria. 

 

Os representantes das marcas BMW e Mercedes-Benz descreveram de forma 

semelhante ao responder que:   

 

Significa alcançar o topo, se posicionar à frente, significado de conquista. 
 
 

Ao perguntar onde os clientes buscam informação sobre o mercado automotivo de 

luxo, as respostas para os quatro entrevistados representantes das marcas também 

foram muito uniformes para esta questão. Desse modo, destaca-se o que foi narrado 

pelo representante BMW: 

 

Na minha percepção, a busca por informações sobre automóveis de luxo 
nesse mercado, trafega nos canais tradicionais de comunicação. Eu posso 
mencionar exemplos simples, que em ordem de importância são: internet; 
revistas do segmento automotivo e jornais de grande circulação. Eu digo 
que um forte aliado da minha marca e com influência no processo de 
comunicação entre os usuários BMW, são os clientes formadores de 
opinião, que aparecem como multiplicadores do nome da marca em BH.  

 

Ao mencionar a evolução das marcas estudadas no contexto social atual, os 

entrevistados discutiram desde a necessidade de extensão do portfólio de produtos, 

oferecendo modelos mais acessíveis em preço, até a o tema sustentabilidade.  O 

representante da VOLVO foi categórico ao relatar: 

 

Na minha ótica, eu percebo nitidamente a evolução da marca no tocante à 
questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente e principalmente 



111 

 

a preocupação em evoluir para ampliar a segurança não somente dos 
condutores e passageiros, mas também para os pedestres. Incluo ainda 
que, a Volvo vem investindo pesado para evoluir no campo ambiental, 
assim, buscando se posicionar também como uma marca ecologicamente 
correta. [...] a marca evoluiu bastante em design e tecnologia. [...] evoluiu 
seguindo tendências e posicionada para atender a família moderna.  

 

Diferentemente respondeu o representante da Mercedes-Benz:  

 

A evolução da MB é sempre para inovação, a marca está mais jovem e 
menos tradicionalista. [...] evolui para produzir produtos mais acessíveis, 
mais compactos, com preços mais baixos. [...] evolui para atender um 
público novo e posicionar-se no mercado para atender também outros 
extratos sociais.  

 

O representante da AUDI acrescentou:   

 

A evolução faz parte do contexto e acontece automaticamente. A AUDI 
promove seus produtos seguindo as tendências do mercado. [...] 
acompanha as mudanças em todo o mundo e tenta sair na frente.   

 

Do ponto de vista estratégico, foi perguntado aos entrevistados se a marca é 

percebida como vantagem competitiva no mercado local, tanto para a concorrência 

quanto para os consumidores.   

 

O representante da Mercedes-Benz assim se expressou: 

 

Eu chamo atenção para a marca MB não só no mercado local, mas, no 
mercado mundial como atributo de vantagem competitiva. [...] posso dizer 
que os valores simbólicos que ditam a marca, por si só, já oferecem 
vantagem competitiva. Em outras palavras, para mim somente o nome 
Mercedes-Benz já é visto como vantagem competitiva. 

 

Diferentemente o representante VOLVO respondeu: 

 

Acredito que uma marca como a Volvo deve ser percebida pelos seus 
clientes como uma marca que se preocupa com seus consumidores. 
Fazemos o melhor para ampliar nosso relacionamento com os nossos 
clientes, e isto para mim, é percebido como vantagem competitiva, 
principalmente no nosso mercado local. 

 

Foi discutido também sobre as marcas serem percebidas como símbolo de 

confirmação ou mudança de status. As respostas ficaram divididas. 
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Os representantes das marcas AUDI e VOLVO afirmaram ser uma confirmação de 

status para o usuário de suas marcas. Já os representantes das marcas BMW e 

Mercedes-Benz disseram que visualizam suas marcas como um símbolo de 

mudança de status.  

 

Foi abordada a questão das classes sociais e as características dos perfis atribuídos 

a determinadas classes. As personalidades de consumo reveladas e classificadas 

como consumidores das referidas marcas sob a ótica desses representantes, se 

resumiram com respostas curtas e rápidas entre as classes A1 e A2.  

 

O representante da marca AUDI expressou: 

 

Os clientes da marca AUDI são clientes pertencentes às classes sociais A e 
A1. A intenção da marca é trabalhar com foco neste público. A marca já 
experimentou a diversificação de seus produtos com a nacionalização do 
A3. Porém, o modelo voltou a ser importado a partir do ano de 2006. Nossa 
linha de produtos atual é ofertada para um público A. 

 

Diferentemente e considerando o Critério de Classificação Econômica Brasil, 

desenvolvido pela ABEP, o qual foi divulgado aos respondentes, o representante da 

marca BMW disse: 

 

No meu mailing de clientes, a participação das classes B1, B2 e, 
possivelmente a classe C estão incluídas. Posso atribuir esta percepção à 
extensão das linhas de crédito e o momento positivo da economia.  

 
 
No tocante as associações à marca em acréscimo a qualidade percebida, os 

entrevistados elegeram vários elementos associados ao nome da marca. Desse 

modo, relata o representante da marca Mercedes-Benz:  

 

No meu ponto de vista as associações para a marca Mercedes-Benz podem 
abranger até 50%. Para mim, estas associações vão muito além de 
atributos e benefícios oferecidos pela marca. [...] considerando que, os 
benefícios intangíveis aparecem em evidência para a minha marca, como 
por exemplo, o status proporcionado por um Mercedes-Benz; [...] é 
perceptível a exclusividade e a posição social oferecida por um Mercedes-
Benz. 

 
 

Ainda sobre associações, as respostas coincidentemente foram muito parecidas ao 

elegerem a presença da marca junto a celebridades do mundo dos esportes, da 
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moda e do cinema. Seguindo a mesma linha de raciocínio, respondeu o 

representante BMW: 

 

Algumas celebridades e pessoas públicas são grandes influenciadores. As 
associações que a BMW faz com outros nomes mundialmente reconhecidos 
como: Prada, Victor Hugo, Breitling, cartões American Express, dentre 
muitos outros, são consideradas importantes estratégias de atuação para 
inspiração e fortalecimento do nome da marca.  Além disso, percebo que a 
associação da marca a atividades esportivas, como: fórmula 1, campeonato 
europeu, Iatismo e, ainda veiculada a eventos, filmes, novelas, dentre 
outros, também somam indiretamente como fatores influenciadores de 
posicionamento.  

 

Sobre os atributos e benefícios valorizados pelos consumidores de um automóvel de 

luxo, decompôs-se a pergunta trabalhando a leitura desses valores em três 

momentos: na busca de informação, no momento da escolha e no momento da 

decisão de compra.  

 

A respeito do primeiro momento, os quatro entrevistados tiveram opiniões muito 

semelhantes. Na fala do representante da marca BMW, na busca de informação o 

consumidor procura: 

 

Ele procura primeiramente pelos modelos, pois a marca BMW lança 
modelos novos a todo o momento, o que promove a marca no seu ambiente 
de negócios. A Internet também é um canal de comunicação muito 
procurado pelos consumidores da marca na busca de informação.  

 
 
No momento de escolha os entrevistados também responderam com semelhança 

para alguns dos atributos e benefícios, porém, contrariamente aos aspectos 

simbólicos, o represente da marca Mercedes-Benz respondeu: 

 

O consumidor no momento da escolha valoriza as características técnicas e 
funcionais do automóvel, considerando itens de motorização, desempenho, 
as dimensões externas, o acabamento e as especificidades do veículo, 
principalmente tecnológicas.    

 

Já o representante da Volvo atribuiu os seguintes valores no momento de escolha 

da marca:  

Os consumidores passaram a olhar os modelos da Volvo com outros olhos, 
pois o novo design para os atuais modelos representam além de muita 
segurança, jovialidade, esportividade e fácil dirigibilidade.  
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No momento de decisão da compra, os representantes AUDI e BMW não 

mencionaram o fator preço, diferentemente dos representantes das marcas 

Mercedes-Benz e Volvo. Narra o gestor da Mercedes-Benz:  

 

O novo consumidor da marca busca flexibilidade em preço e condições de 
pagamento no momento de decidir. Primeiro ele quer tudo no tocante aos 
atributos e benefícios propostos pela marca, depois discute preço.   

 

O quadro 3 sintetiza a descrição dos atributos e benefícios, bem como, a presença 

de valores simbólicos apontados sob a ótica dos revendedores. 

 
QUADRO 3: Atributos e benefícios descritos pelos gestores na pesquisa 

ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS ATRIBUIDOS PELOS ENTREVISTADOS 

ATRIBUTOS  AUDI BMW MB VOLVO 

Na busca de 
informação 

Fatores tecnológicos; 
informações sobre a 
marca; qualidade 
percebida; inovação. 

Modelos; design; 
acessórios; inovação. 

Características 
técnicas; 
equipamentos e 
acessórios e modelos. 

Valor de mercado; 
características 
técnicas; itens de 
segurança; modelos. 

No momento de 
escolha 

Prevalece um conjunto 
de atributos, como: 
desempenho; design; 
status; tecnologia. 

Categorias dos 
modelos; motorização; 
tecnologia; 
sofisticação. 

Características do 
produto; motorização; 
dimensões; 
especificidades. 

Design; modelos de 
tendência; espaço 
interno; comodidade e 
segurança. 

No momento de 
decisão 

Design; acabamento 
interno e externo; 
linhas arrojadas e 
acessórios. 

Design e status. 
Flexibilidade; preço e 
condições de 
pagamento. 

Flexibilidade; 
desempenho e preço. 

BENEFÍCIOS 

Benefícios 
funcionais, 

experienciais e 
simbólicos  

Beleza; esportividade; 
conforto; instrumentos; 
visual high tech. 

Segurança; beleza; 
esportividade; 
equipamentos 
eletrônicos. 

Segurança; 
durabilidade; 
funcionalidades. 

Segurança; 
durabilidade; 
manutenção acessível. 

Status; glamour; 
atendimento; nome 
Airton Senna.  

Status; atendimento 
diferenciado; 
comodidade; valor de 
revenda; poder. 

Manutenção da 
posição social; 
exclusividade; 
tradicionalismo; status. 

Custo benefício; auto-
firmação como pessoa 
inovadora; inteligente; 
bem posicionada. 

Fonte: Dados da pesquisa – 2010 

 

O quadro abaixo expõe em síntese as potencialidades e debilidades.  

 

QUADRO 4: Potencialidades e debilidades no mercado local de acordo como os gestores 

MARCAS Potencialidades Debilidades  

AUDI Atendimento; pós-venda; tecnologia Preço 

BMW Relacionamento da marca com o 
público-alvo Pós-venda, oficina e peças 

MB O símbolo, a assinatura da marca; a 
estrela. Arrogância da marca;  

VOLVO Relacionamento da marca com o 
público-alvo Marketing de experiência 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010 



 

5.1.2 Caracterização dos entrev

 

 

Como já discorrido em capítulo anterior, a

probabilística e por conveniência

refere aos aspectos etários,

descrição da marca do veículo atual do respondente, 

 

Os resultados da pesquisa indicam uma

presente neste segmento. Este público compreende um número de 78,8% do total 

dos respondentes entrevistados, cabendo ao público feminino a participaç

21,2% para a amostra, como apresentado no

 

GRÁFICO 1: Gênero dos entrevistados

Fonte: dados da pesquisa - 2010

 

A maioria dos respondentes está distribuída 

anos, com predominância em 45% para os respondentes com idade entre 36 e 45 

anos. Totalizando assim, uma participação desse público em 75%. A composição da 

amostra também revela do total de respondentes um número de 52,

consumidores casados, não desconsiderando a presença do público solteiro, que 

aparece com 31,3%.  

 

Esses números e percentuais

a tab. 4 mostra o estado civil dos entrevistados.

 

Feminino; 
21,2% (17)

Caracterização dos entrevistados na pesquisa 

capítulo anterior, a amostra foi escolhida de forma 

probabilística e por conveniência. Desse modo, a composição da amostra no que se 

refere aos aspectos etários, gênero, estado civil, renda, escolaridade, pro

descrição da marca do veículo atual do respondente, é apresentada a seguir. 

Os resultados da pesquisa indicam uma predominância do público masculino 

presente neste segmento. Este público compreende um número de 78,8% do total 

entrevistados, cabendo ao público feminino a participaç

a amostra, como apresentado no Gráfico 1. 

ntrevistados 

2010 

A maioria dos respondentes está distribuída em faixas etárias que vão de 26 a 45 

anos, com predominância em 45% para os respondentes com idade entre 36 e 45 

anos. Totalizando assim, uma participação desse público em 75%. A composição da 

amostra também revela do total de respondentes um número de 52,

consumidores casados, não desconsiderando a presença do público solteiro, que 

Esses números e percentuais podem ser visualizados no Gráfico 2. Por 

ab. 4 mostra o estado civil dos entrevistados. 

Masculino; 
78,8% (63)

Feminino; 
21,2% (17)
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a seguir.  
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presente neste segmento. Este público compreende um número de 78,8% do total 

entrevistados, cabendo ao público feminino a participação de 

 

em faixas etárias que vão de 26 a 45 

anos, com predominância em 45% para os respondentes com idade entre 36 e 45 

anos. Totalizando assim, uma participação desse público em 75%. A composição da 

amostra também revela do total de respondentes um número de 52,5% para os 

consumidores casados, não desconsiderando a presença do público solteiro, que 

2. Por conseguinte, 



 

  GRÁFICO 2: Faixa etária dos e

   Fonte: dados da pesquisa – 2010

 

       TABELA 4: Estado civil dos e

ESTADO CIVIL

Solteiro 

Casado 

Separado 

Divorciado 

Total 

       Fonte: dados da pesquisa 

 

Outro dado atribuído e associado ao perfil desse consumidor

escolaridade. Na tab. 5

respondentes com ensino médio e superior 

de entrevistados. Já 22,3

superior completo. Também, observa

enquadram no nível de educação complementar a

cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, totalizando 49,2% do total de 

respondentes. 

 

       TABELA 5: Nível de escolaridade dos e

ESCOLARIDADE

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Pós-Graduação 

Mestrado  

Doutorado 

Total 

       Fonte: dados da pesquisa 

45% (36)

15% (12)

5% (4)

: Faixa etária dos entrevistados 

2010 

: Estado civil dos entrevistados 

ESTADO CIVIL Quantidade % 

25 31,3%

42 52,5%

05 6,3%

08 10,0%

80 100,00%

Fonte: dados da pesquisa - 2010 

atribuído e associado ao perfil desse consumidor 

ab. 5 visualiza-se uma participação de consumidore

respondentes com ensino médio e superior incompleto, que somam 18,5

22,3% do total de entrevistados afirmaram possuir ensino 

mbém, observa-se um percentual de respondentes que se 

nível de educação complementar a superior, caracteriz

graduação, mestrado e doutorado, totalizando 49,2% do total de 

: Nível de escolaridade dos entrevistados 

ESCOLARIDADE Quantidade % 

Ensino médio completo 08 10,0%

or incompleto 15 18,5%

Ensino superior completo 18 22,3%

23 28,8%

11 14,3%

05 6,1%

80 100,00%

Fonte: dados da pesquisa – 2010 

5% (4)

30% (24)
18 a 25 anos

26 a 36 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

Acima de 56 anos
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31,3% 

52,5% 

6,3% 

10,0% 

100,00% 

 é o nível de 

se uma participação de consumidores 

incompleto, que somam 18,5% do total 

% do total de entrevistados afirmaram possuir ensino 

de respondentes que se 

superior, caracterizada pelos 

graduação, mestrado e doutorado, totalizando 49,2% do total de 

 

10,0% 

18,5% 

22,3% 

28,8% 

14,3% 

6,1% 

100,00% 

18 a 25 anos

26 a 36 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

Acima de 56 anos



 

No que se refere aos aspectos financeiros, a

respondentes com faixa de renda familiar de até R$ 15.000,00. Em outras palavras, 

praticamente 50% dos entrevistados declararam renda conforme o critério de 

classificação econômica Brasil, desenvolvido pela

pelo Gráfico. 3 que, respondentes que declararam renda superior a R$ 15.000,00 e, 

os demais que se encaixam em faixas superiores de renda, somam os outros 51,3% 

do total, caracterizando assim, na média, uma popu

Por conseguinte, excedendo os p

classificação da ABEP.  

 

GRÁFICO 3: Renda familiar dos e

Fonte: dados da pesquisa – 2010

  

A amostra revela ainda um dado

observar por meio da tab. 6

serem empregados. 30% do total desses consumidores 

 

       TABELA 6: Profissão dos e

PROFISSÃO

Empregado 

Profissional Liberal 

Empresário 

Servidor Público 

Total 

      Fonte: dados da pesquisa

 

Sobre o automóvel atual dos respondentes, no qual

descrição do modelo, as marcas e

21% (17)

11% (9)

9% (7)

10% (8)

fere aos aspectos financeiros, a pesquisa apresenta uma parcela d

respondentes com faixa de renda familiar de até R$ 15.000,00. Em outras palavras, 

praticamente 50% dos entrevistados declararam renda conforme o critério de 

classificação econômica Brasil, desenvolvido pela ABEP. No entanto

e, respondentes que declararam renda superior a R$ 15.000,00 e, 

os demais que se encaixam em faixas superiores de renda, somam os outros 51,3% 

do total, caracterizando assim, na média, uma população de alto poder aquisitivo. 

Por conseguinte, excedendo os patamares de renda apontados pelos critérios de 

: Renda familiar dos entrevistados 

2010 

ainda um dado no tocante à profissão do entrevistado.

observar por meio da tab. 6 que, 50% dos respondentes declaram como oc

30% do total desses consumidores afirmam ser empresários.

: Profissão dos entrevistados 

PROFISSÃO Quantidade %

40 50,0%

 12 15,0%

24 30,0%

04 5,0%

80 100,00%

Fonte: dados da pesquisa 

l atual dos respondentes, no qual o questionário solicita ainda

descrição do modelo, as marcas estudadas tiveram uma participação próxima em 

49% (39)
Até R$ 15.000

de R$ 15.001 a R$ 25.000

de R$ 25.001 a R$ 35.000

de R$ 35.001 a R$ 45.000

acima de R$ 45.000
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percentual, com destaque para a marca BMW que representou 13,8% do total de 

respondentes. Porém, predominantemente, os respondentes que visitaram os 

concessionários durante o período de aplicação da pesquisa, sã

marcas, com representatividade de 56,1% do total de respondentes

Gráfico 4. Destaque, na maioria, para os modelos 

Corolla da japonesa Toyota

pelos respondentes.50 

 

GRÁFICO 4: Automóvel atual do e

Fonte: dados da pesquisa – 2010

 

 

 

5.1.3 Apresentação do grau de importância dos atributos e benefícios conferidos

           para as quatro marcas.

 

O conjunto de atributos e benefícios

informação, ao momento de escolha de uma marca e no momento da decisão de 

compra, como já analisado sob a ótica dos gestores representantes das marcas. 

Contudo, a descrição desses valores e

conformidade com a percepção dos consumidores, devido a apresentar algumas 

singularidades e mesmo semelhanças. 

 

Os dados permitem proceder à análise que revela fatores de muita importância para 

a amostra investigada. Des

                                                          
50 A opção “outros” no gráfico 4
de outras marcas. Dentre outras marcas citadas pelos respondentes, os modelos 
destacaram com uma participação de 22% (10) desse total. Dados da pesquisa 

56% (45)

percentual, com destaque para a marca BMW que representou 13,8% do total de 

respondentes. Porém, predominantemente, os respondentes que visitaram os 

concessionários durante o período de aplicação da pesquisa, são usuários de outras 

marcas, com representatividade de 56,1% do total de respondentes, como mostra o 

Destaque, na maioria, para os modelos Fusion da marca Ford e o modelo 

da japonesa Toyota, dentre os modelos declarados como outras marcas 

: Automóvel atual do entrevistado 

2010 

do grau de importância dos atributos e benefícios conferidos

para as quatro marcas. 

e atributos e benefícios mostra os fatores relacionados à busca de 

informação, ao momento de escolha de uma marca e no momento da decisão de 

compra, como já analisado sob a ótica dos gestores representantes das marcas. 

Contudo, a descrição desses valores e significados também é 

conformidade com a percepção dos consumidores, devido a apresentar algumas 

singularidades e mesmo semelhanças.  

Os dados permitem proceder à análise que revela fatores de muita importância para 

stigada. Destacam-se quatro atributos com participação acima de 

                   

, aparece com participação de 56% referindo-se ao total de
Dentre outras marcas citadas pelos respondentes, os modelos Fusion

destacaram com uma participação de 22% (10) desse total. Dados da pesquisa – 2010.

9% (7)

14% (11)

10% (8)

11% (9)

Audi
BMW
Mercedes
Volvo
Outros
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50% do total de respondentes que classificaram com grau 5 – muito importante, 

sendo: design arrojado sofisticado (4,60); acabamento interno, bancos, painel             

(4,60); motor e câmbio – potência (4,50) e beleza do automóvel (4,70). 

 

 

A média geral de entrevistados que avaliaram variáveis como muito importante e 

importante soma 85% do total de respondentes da amostra.  No entanto, variáveis 

como: altura – distância do solo; tamanho do veículo; espaço interno e; 

aerodinâmica; contribuíram com uma dispersão dos dados, embora, os desvios 

padrão não excederam 1.1577. 

 

Com esse resultado, percebe-se que a maioria das variáveis tratadas nesta 

pesquisa foram bem avaliadas, sinalizando uma boa apreciação no total, num 

primeiro momento, para a beleza do automóvel, seguido do design arrojado.  

 

Para o estabelecimento do grau de importância que poderia ser creditado aos 

atributos, solicitou-se aos entrevistados optar entre muito importante (5) ao sem 

importância (1). Obtiveram-se então, conforme a tab. 7 as seguintes médias e 

desvios padrão sobre o conjunto de atributos considerados. 

 

TABELA 7: Resultado do grau de importância dos atributos 

CONJUNTO DE ATRIBUTOS Média       
de 1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Design arrojado, sofisticado 4,60 0.5888 

Acabamento interno: bancos, painel, instrumentos. 4,60 0.6333 

Acabamento externo: curvas, detalhes, pintura. 4,50 0.7282 

Altura – distância do automóvel do solo 3,70 1.1577 

Tamanho do veículo – dimensões externas, tamanho das rodas. 3,80 1.0323 

Motor e câmbio– potência, aceleração, retomada e desempenho. 4,50 0.7453 

Acessórios – equipamentos complementares. 4,40 0.7811 

Espaço – espaço interno e bagageiro 4,20 0.8456 

Direção – dirigibilidade leve e precisa, balanceada. 4,50 0.6746 

Influência tecnológica – equipamentos eletrônicos 4,40 0.6820 

Aerodinâmica – Influência das linhas do veículo na estabilidade 4,10 0.8858 

Beleza do automóvel 4,70 0.5460 

       Fonte: dados da pesquisa - 2010 
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Por conseguinte, foram descritos os benefícios em conformidade com o grau de 

importância atribuído pela amostra. Esse conjunto de benefícios também traz 

resultados semelhantes aos atributos analisados. Ficou evidente a importância da 

segurança para os condutores e passageiros, pois classificados como: muito 

importante (5) e importante (4), representam 92,5% de participação do total de 

respondentes, atribuindo a esta variável a maior média (4,70). A variável com maior 

dispersão dos dados, com desvio padrão de 1.2862 e média de (2,90), foi sobre as 

marcas oferecerem um visual off-road.  

 

A amostra sinalizou também sua preferência pela variável conforto e bem estar, 

atribuída como muito importante para 61,2% do total de entrevistados, com a 

segunda maior média (4,60) e o menor desvio padrão, 0.6130, pois, somados os 

35% dos respondentes que apontaram como importante, totalizam, 96,2% dos 

respondentes para essa questão.   Os demais benefícios se enquadraram entre os 

graus de importância (5) e (4), com média mínima de (4,00) para a variável 

esportividade e, máxima de (4,50) para a variável facilidade em dirigir, não 

excedendo os desvios padrão de 0.9865. 

 

Também para o estabelecimento do grau de importância que poderia ser atribuído 

aos benefícios, solicitou-se aos entrevistados que indicassem entre muito importante 

(5) ao sem importância (1). Obtiveram-se então, conforme a tab. 8 as seguintes 

médias e desvios padrão sobre o conjunto de atributos considerados. 

 
TABELA 8: Resultado do grau de importância dos benefícios 

CONJUNTO DE BENEFÍCIOS Média       
de 1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Segurança para condutores e passageiros 4,70 0.7106 

Visual off-road 2,90 1.2862 

Esportividade  4,00 0.9865 

Conforto, bem estar 4,60 0.6130 

Inovação – Visual high tech 4,20 0.8335 

Resistência, durabilidade, robustez 4,40 0.7811 

Maior visibilidade, área de visão 4,30 0.7150 

Facilidade ao dirigir - ergonomia 4,50 0.6931 

Valor de mercado – liquidez 4,30 0.8344 

Relação Custo Benefício – preço e condições de pagamento 4,30 0.9028 

Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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5.1.3.1 Comparativo dos resultados para atributos e benefícios  

 

 

A proposta de comparar o grau de importância elencado pelos respondentes da 

amostra, com vistas a descrever a percepção dos mesmos para cada marca, 

fomenta o objetivo de pesquisa que verbaliza a investigação desses fatores 

influenciadores, em sua maioria, frente ao processo de compra. 

 

Os dados apresentados permitem comparar mais semelhanças do que diferenças, 

face à importância conferida pelos respondentes para cada marca, no quesito 

atributos. Dentre os atributos listados, destacam-se: design arrojado e sofisticação, 

com médias mais elevadas para as marcas BMW (4,90) e Mercedes-Benz (4,70), no 

qual o menor desvio padrão foi de 0.3593, confirmando assim, que esse atributo 

está presente em todas as marcas apresentadas, porém, com impacto maior nessas 

marcas. Vale destacar que, 63,7% dos respondentes classificaram essa variável 

como muito importante. 

 

Na percepção dos respondentes para as questões sobre acabamento interno e 

externo, as médias foram muito próximas, mantendo-se entre (4,20 e 4,70), não 

excedendo o desvio padrão de 0.8678. Já para altura – distância do automóvel do 

solo, a marca com a maior média foi a sueca VOLVO (4,00) com a menor dispersão 

dos dados, pois as demais tiveram as médias entre (3,40 e 3,50), aumentando a 

dispersão dos dados para esta variável.  Contudo, afirma a amostra que a marca 

VOLVO tem a altura favorável como atributo.  

 

Os demais atributos mantiveram-se em equilíbrio para as 04 marcas, dentro de uma 

média mínima para: espaço interno e bagageiro (3,70) marca AUDI e, máxima para: 

motor e cambio – potência e aceleração (4,70) para a marca BMW.  

 

A tab. 9 a seguir apresenta uma síntese dos resultados comparando as quatro 

marcas estudadas para o conjunto de atributos. 
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TABELA 9: Resultado dos atributos para as quatro marcas 

CONJUNTO DE ATRIBUTOS 

AUDI BMW MB VOLVO 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Design arrojado, sofisticado 4,20 0.8626 4,90 0.3593 4,70 0.6183 4,00 0.8711 

Acabamento interno: bancos, 
painel, instrumentos. 4,30 0.8678 4,60 0.6320 4,70 0.6283 4,30 0.6637 

Acabamento externo: curvas, 
detalhes, pintura. 4,50 0.5489 4,70 0.5535 4,50 0.7459 4,20 0.7671 

Altura – distância do automóvel do 
solo 3,50 1.1251 3,40 1.1757 3,40 1.1112 4,00 0.8486 

Tamanho do veículo – dimensões 
externas, tamanho das rodas. 3,80 0.8519 4,20 0.8305 4,10 0.7794 4,00 0.8565 

Motor e câmbio – potência, 
aceleração, retomada e 
desempenho. 

4,50 0.6549 4,70 0.6183 4,50 0.6549 4,20 0.7309 

Acessórios – equipamentos 
complementares. 3,90 0.9539 4,40 0.8802 4,40 0.9223 4,30 0.8019 

Espaço – espaço interno e 
bagageiro 3,70 1.0384 3,80 1.1484 4,10 0.9649 4,00 0.9274 

Direção – dirigibilidade leve e 
precisa, balanceada. 4,30 0.7753 4,50 0.7274 4,60 0.6333 4,30 0.6674 

Influência tecnológica – 
equipamentos eletrônicos 4,50 0.7446 4,50 0.5510 4,40 0.6501 4,40 0.5920 

Aerodinâmica – Influência das 
linhas do veículo na estabilidade 4,20 0.7480 4,40 0.7309 4,20 0.7791 4,10 0.6894 

Beleza do automóvel 4,30 0.7076 4,50 0.7630 4,40 0.8190 4,10 0.8325 

Fonte: dados da pesquisa - 2010 

 

Os resultados para os benefícios também não se excederam em demasia, visto que, 

atributos e benefícios caminham alinhados com a percepção dos consumidores para 

as marcas e produtos.  

 

Contudo, os resultados da amostra na questão que versa a segurança para 

condutores e passageiros foram muito próximos, com uma pequena vantagem para 

a VOLVO, com a maior média (4,80) e o menor desvio padrão 0.4437.  

 

Já para a questão do visual off-road, as marcas receberam a menor média de todas 

as questões, que variou do nível 3 - indiferente ao nível 2 – discordância parcial, 

tendo a menor média atribuída à marca AUDI (2,80). Todavia, não excedendo o 

desvio padrão de 1.1853. 

 

Os resultados para as questões em que procurou levantar qual seria a percepção 

dos respondentes, como: esportividade; conforto e bem estar; inovação – visual high 

tech; resistência e durabilidade; maior visibilidade e área de visão; e, facilidades ao 
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dirigir, também se mantiveram entre as médias (3,70) e (4,50) no qual não 

apresentou dispersão dos dados.  

 

Na percepção dos respondentes para as variáveis: valor de mercado – liquidez; e, 

relação custo/benefício – preço e condições de pagamento, respectivamente, houve 

uma dispersão dos dados, considerando que, as médias ficaram entre (3,10) mínimo 

para a marca AUDI e (3,80) máximo para a marca BMW, ampliando o nível de 

indiferença e discordância para estas questões.   

 

A tab. 10 a seguir apresenta os resultados para média e desvios padrão 

considerando as quatro marcas comparadas. 

 

TABELA 10: Resultado dos benefícios para as quatro marcas 

CONJUNTO DE BENEFÍCIOS 

AUDI BMW MB VOLVO 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Segurança para condutores e 
passageiros 4,40 0.7395 4,40 0.6517 4,50 0.7462 4,80 0.4437 

Visual off-road 2,80 1.0637 3,10 1.1067 3,00 1.1853 3,50 1.0897 

Esportividade  4,20 0.6833 4,30 0.9987 3,80 0.8264 3,70 1.0201 

Conforto, bem estar 4,20 0.8373 4,30 0.6746 4,50 0.6364 4,40 0.6632 

Inovação – Visual high tech 4,40 0.7593 4,10 0.7182 4,20 0.7860 4,10 0.9727 

Resistência, durabilidade, robustez 3,90 0.7915 4,20 0.6038 4,10 0.8448 4,20 1.0113 

Maior visibilidade, área de visão 3,80 0.6253 4,00 0.7712 3,80 0.9274 4,10 0.9192 

Facilidade ao dirigir - ergonomia 4,00 0.8987 4,20 1.0726 4,20 0.9410 4,10 1.1789 

Valor de mercado – liquidez 3,60 0.8692 3,80 1.0284 3,70 1.0789 3,40 1.2368 

Relação Custo Benefício – preço e 
condições de pagamento 3,10 1.1180 3,40 1.2284 3,30 1.2726 3,50 1.1251 

Fonte: dados da pesquisa – 2010 

 

 

5.1.4 Descrição dos fatores influenciadores de posicionamento da marca sobre a  

           ótica dos consumidores de automóveis de luxo 

 

As questões descritas a seguir versam os valores e significados da marca. Portanto, 

são apresentadas em separado para cada marca, considerando o nível de 

concordância e discordância em uma escala de (1) a (5) pontos. Logo, a tab. 15 traz 
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uma síntese comparativa desses resultados, envolvendo assim, as quatro marcas. 

Os dados descritos a seguir, são também, expressos em detalhes por meio de 

tabelas. (APÊNDICE C). 

 

 

5.1.4.1 Descrição dos fatores influenciadores de acordo com o nível de  

                      concordância dos entrevistados para a marca AUDI 

 

De forma geral, nota-se que as médias de respostas ficaram entre (3,00) e (4,00), 

com destaque para a variável 04 – As classes emergentes preferem a marca para 

demonstrar o seu novo status, que obteve a maior média (4,00). A menor média 

para a marca AUDI foi à variável 05 – Quando se fala em luxo é a marca que lembro 

em primeiro lugar, com média (3,40). Contudo, visualiza-se em torno das médias 

encontras pouca dispersão dos dados, pois os desvios padrão não excederam 

1.1783. 

 

Os entrevistados para a marca AUDI apresentam um percentual maior de 

participação optando pela concordância parcial para todas as questões. Em outras 

palavras, 33,4% em média do total de respondentes, opinaram com concordância 

parcial em todas as variáveis. Já 19,3% em média do total de respondentes para 

todas as questões, foram indiferentes.  

 

Quando perguntados se os representantes das marcas “concessionários” atendem 

as expectativas do consumidor para a construção de valor da marca, 50% do total 

dos respondentes sinalizaram que concordam parcialmente, contra 18,7% dos 

respondentes com concordância total para essa variável. Desse modo, o desvio 

padrão foi de 0.9961. Assim sendo, somados, totalizam 68,7% dos respondentes 

que concordam posicionados entre os níveis (4) e (5), afirmando a posição do 

concessionário com fator influenciador.  

 

As questões que se destacaram em concordância total, com participação de 25% do 

total dos respondentes e não demonstraram muita dispersão dos dados foram: 

variável 02 - A influência da família no processo de escolha da marca é considerada 

para tomada de decisão de compra - média (3,70); variável 06 - Valorizo a opinião 
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que os outros têm sobre a marca – média (3,70) e; variável 12 - A marca se 

posiciona no mercado como uma marca de qualidade incomparável – média (3,90), 

com a menor dispersão de 0.8567.  

 

A tab. 11 apresenta os resultados com as médias e desvios padrão para a marca 

AUDI. 

 

       TABELA 11: Resultados da amostra para a marca AUDI 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS DA MARCA Média 
de 1 a 5  

Desvio 
Padrão 

02 A Influência da família no processo de escolha da marca é 
considerada para tomada da decisão de compra  

3,70 1.0696 

04 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu 
novo status 

4,00 0.9675 

05 
Quando se fala em luxo é a marca que lembro em primeiro lugar 

3,40 1.1783 

06 
Valorizo a opinião que os outros têm sobre a marca 

3,70 0.9933 

12 A marca posiciona-se no mercado como uma marca de qualidade 
incomparável  

3,90 0.8567 

13 Os representantes das marcas “concessionários” atendem as 
expectativas do consumidor para a construção de valor da marca.  

3,70 0.9961 

       Fonte: dados da pesquisa – 2010 
 

 

5.1.4.2 Descrição dos fatores influenciadores de acordo com o nível de  

                      concordância dos entrevistados para a marca BMW 

 

 

Já para a marca BMW, visualiza-se um acréscimo na escala de nível 5 – concordo 

totalmente. Pois 34,2% em média do total de respondentes sinalizaram concordar 

totalmente em praticamente todas as questões, com exceção para as alternativas 

01, 13 e 14. Logo, 30,6% do total de respostas foram sinalizadas com nível 4 - 

concordância parcial, contribuindo assim, para uma média total de (4,20) e, pouca 

dispersão dos dados. 

 

As respostas de discordância, sendo, respectivamente os níveis 1 – discordo 

totalmente e 2 – discordo parcialmente, somam 5,7% em média do total de 

respondentes. Ou seja, uma pequena parcela de discordância face às questões que 

versam sobre os fatores influenciadores discutidos. Assim, as duas médias abaixo 

de (4,00) pontos na escala foram para as variáveis 01 - A escolha da marca é 
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influenciada pelo comportamento do mercado automotivo local (3,90); e, a variável 

14 - A comunicação da marca com seu público local corresponde aos desejos de 

consumo (3,90). Embora, abaixo da média total de (4,20), esses valores não 

demonstraram dispersão dos dados em torno da média total encontrada 1.0763.  

 

Os entrevistados também apontaram a variável 04 que versa sobre a preferência 

das classes emergentes pela marca para demonstrar o novo status. Essa variável 

obteve a maior média (4,50) com desvio padrão de 0.8567, totalizando assim, 87,4% 

do total da amostra que respondeu entre concordância total e concordância parcial.  

 

Obtendo também médias superiores (4,30 e 4,20, respectivamente), variáveis como: 

11 – A marca é considerada como o maior desejo de consumo dos altos executivos 

e, 16 – A marca por si só, oferece segurança quanto ao produto que foi adquirido, 

tiveram 51,2% do total de respondentes com nível 5 - concordância total.  

 

Por conseguinte, quando perguntados se a marca transmite auto-conceitos, 

projetando sucesso no grupo de referência, (amigos, familiares, tribos, dentre 

outros), essa variável obteve a segunda maior média (4,40). Embora, inferior à maior 

média desse conjunto (4,50), praticamente 90% do total de entrevistados 

responderam com concordância total e parcial, sendo que a concentração das 

respostas nos níveis 4 e 5 contribuíram para uma baixa dispersão, com desvio de 

0.7076. A tab. 12 mostra as questões de destaque descritas para a marca BMW. 

 

         TABELA 12: Resultados da amostra para a marca BMW 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS DA MARCA 
Média 

de 1 a 5  
Desvio 
Padrão 

01 A escolha da marca é influenciada pelo comportamento do 
mercado automotivo local  

3,9 1.0280 

04 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu 
novo status 

4,50 0.8567 

09 A marca transmite auto-conceitos, projetando sucesso no grupo 
de referência: (amigos, familiares, tribos, dentre outros). 

4,40 0.7076 

11 É a marca considerada como o maior desejo de consumo dos 
altos executivos 

4,30 0.8448 

13 Os representantes das marcas “concessionários” atendem as 
expectativas do consumidor para a construção de valor da marca.  

4,10 0.8359 

14 A comunicação da marca com o seu público local corresponde 
aos desejos de consumo. 

3,90 0.9513 

16 No segmento de automóveis de luxo, a marca por si só, oferece 
segurança quanto ao produto que foi adquirido. 

4,20 1.0361 

       Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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5.1.4.3 Descrição dos fatores influenciadores de acordo com o nível de  

                      concordância dos entrevistados para a marca Mercedes-Benz  

 

Duas variáveis obtiveram médias elevadas, ambas com a participação acima de 

66% do total de respondentes, a saber: “É a marca considerada como maior desejo 

de consumo dos altos executivos”. Os respondentes não hesitaram em afirmar que 

concordam totalmente. Esta foi a questão de maior peso para a marca Mercedes-

Benz, com média de (4,60) e gerou um desvio padrão de 0.6894 face à 

concentração de respostas com concordância total. A segunda variável de maior 

peso (4,50) com desvio padrão de 0.7621 foi: “Quando se fala em luxo é a marca 

que lembro em primeiro lugar”. Desse modo, as duas questões descritas obtiveram a 

maior pontuação com nível 5 – concordo totalmente.  

 

As variáveis de maior peso, também com médias (4,30, 4,40 e 4,50 respectivamente 

com desvios padrão de 0,9625; 0,7693 e; 0,6363), foram: As classes emergentes 

preferem a marca para demonstrar o seu novo status; A marca transmite auto-

conceitos, projetando sucesso no grupo de referência, (amigos, familiares, tribos, 

dentre outros) e, “A marca se posiciona no mercado como uma marca de qualidade 

incomparável”. Todas com respostas concentradas também nos níveis 4 e 5, 

configurando assim, baixa dispersão, validando a posição desses fatores como 

elementos influenciadores de posicionamento. 

 

Em média, 62,7% do total de respondentes opinaram para as questões com níveis 

de concordância (4) e (5), sinalizando apenas 3 (três) do total de variáveis com 

média abaixo do nível de concordância parcial. Todavia, essas questões e seus 

resultados também não excedem dispersões, pois as médias e desvios padrão 

foram, (3,70 – 0,9860;  3,80 – 0,8682 e; 3,90 – 1.1555). Para a marca Mercedes-

Benz, 12% em média dos entrevistados foram indiferentes para todas as questões. 

A tabela a seguir traz os resultados que foram destacados para a marca Mercedes-

Benz. 
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       TABELA 13: Resultados da amostra para a marca Mercedes-Benz 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS DA MARCA Média 
de 1 a 5  

Desvio 
Padrão 

01 A escolha da marca é influenciada pelo comportamento do 
mercado automotivo local  

3,70 0.9860 

02 A Influência da família no processo de escolha da marca é 
considerada para tomada da decisão de compra  

3,90 1.1555 

04 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu 
novo status 

4,30 0.9625 

05 
Quando se fala em luxo é a marca que lembro em primeiro lugar 

4,50 0.7621 

09 A marca transmite auto-conceitos, projetando sucesso no grupo 
de referência: (amigos, familiares, tribos, dentre outros). 

4,40 0.7693 

11 É a marca considerada como o maior desejo de consumo dos 
altos executivos 

4,60 0.6894 

12 A marca posiciona-se no mercado como uma marca de qualidade 
incomparável  

4,50 0.6363 

14 A comunicação da marca com o seu público local corresponde 
aos desejos de consumo. 

3,80 0.8682 

       Fonte: dados da pesquisa – 2010 
 

 

5.1.4.4 Descrição dos fatores influenciadores de acordo com o nível de  

                      concordância dos entrevistados para a marca VOLVO 

 

A marca de origem sueca obteve a maior participação de indiferença para as 

respostas, contribuindo assim, para um incremento na dispersão dos dados. 

Embora, 19,4% em média do total de respondentes tivessem pontuado as questões 

como indiferentes, esse percentual foi similar ao quadro de respostas para a marca 

AUDI, como 19,3% em média do total de entrevistados com nível (3) – indiferente, 

tendo ainda, sua média de dispersão geral similar à marca AUDI com 1.0763. 

 

Porém, percebe-se que a marca VOLVO tem seu posicionamento já situado na 

mente do consumidor como a marca mais segura, pois a variável atribuída com o 

maior peso (4,30) desvio padrão de 1.0814 e, com a participação de 60% do total 

dos entrevistados foi: No segmento de automóveis de luxo, a marca por si só, 

oferece segurança quanto ao produto que foi adquirido.  

 

A marca VOLVO também foi apontada pelos respondentes com concordância total 

de 33,7%, para a variável 04 – As classes emergentes preferem a marca para 

demonstrar o seu novo status. No entanto, as respostas foram mais dispersas, 

gerando um desvio padrão de 1.1767.  
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Para a marca VOLVO as questões de concordância total e parcial perfazem 50% em 

média do total de respostas. Vale chamar atenção também para o nível de 

discordância, particularmente para as 07 (sete) primeiras variáveis, pois foi a marca 

que apresentou a maior dispersão dos dados. Sendo que, 10,5% do total de 

respostas foram para questões com discordância total e parcial, aumentando assim, 

a média do desvio padrão em 1.0859. A tab. 14 apresenta os resultados descritos 

com as médias e desvios padrão para a marca VOLVO.  

 

       TABELA 14: Resultados da amostra para a marca VOLVO 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS DA MARCA Média 
de 1 a 5  

Desvio 
Padrão 

01 A escolha da marca é influenciada pelo comportamento do 
mercado automotivo local  

3,50 1.0185 

02 A Influência da família no processo de escolha da marca é 
considerada para tomada da decisão de compra  

3,60 1.2052 

03 A classe social a qual eu pertenço dita preferências para a  
escolha da marca 

3,60 1.0637 

04 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu 
novo status 

3,80 1.1767 

05 
Quando se fala em luxo é a marca que lembro em primeiro lugar 

3,40 1.0094 

06 
Valorizo a opinião que os outros têm sobre a marca 

3,70 1.0577 

07 A marca aparece como uma escolha diferente das demais, com 
propósito de exclusividade 

3,80 1.0702 

16 No segmento de automóveis de luxo, a marca por si só, oferece 
segurança quanto ao produto que foi adquirido. 

4,30 1.0814 

       Fonte: dados da pesquisa - 2010 
 

Complementando a descrição dos fatores influenciadores de posicionamento sob a 

ótica dos consumidores, a tab. 15 apresenta uma síntese comparativa para as 

quatro marcas, expondo assim, todos os valores expressos por meio da média e 

desvios padrão. Não obstante, as descrições para os valores e significados da 

marca se distribuíram, embora, sem grandes dispersões.  

 

Contudo, percebeu-se uma proximidade para as médias e os desvios padrão ao 

comparar as marcas BMW e Mercedes-Benz. O que ocorre também, de forma 

relativa com as marcas AUDI e VOLVO, no entanto, com médias em torno de 3,70 

pontos.     
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TABELA 15: Resultado comparativo para as quatro marcas 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS DA MARCA 
AUDI BMW MB VOLVO 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

Média de 
1 a 5 

Desvio 
Padrão 

01 A escolha da marca é influenciada pelo comportamento do mercado automotivo 
local  

3,70 0.9908 3,90 1.0280 3,70 0.9860 3,50 1.0185 

02 A Influência da família no processo de escolha da marca é considerada para 
tomada da decisão de compra  

3,70 1.0696 4,00 1.0905 3,90 1.1555 3,60 1.2052 

03 A classe social a qual eu pertenço dita preferências para a  escolha da marca 3,60 1.0626 4,00 1.1194 4,00 1.1080 3,60 1.0637 

04 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu novo status 4,00 0.9675 4,50 0.8567 4,30 0.9625 3,80 1.1767 

05 Quando se fala em luxo é a marca que lembro em primeiro lugar 3,40 1.1783 4,40 0.6980 4,50 0.7621 3,40 1.0094 

06 Valorizo a opinião que os outros têm sobre a marca 3,70 0.9933 4,10 1.0542 4,00 1.0843 3,70 1.0577 

07 A marca aparece como uma escolha diferente das demais, com propósito de 
exclusividade 

3,50 1.0309 4,20 0.8873 4,20 0.9290 3,80 1.0702 

08 A marca é adquirida como necessidade de marcar a filiação a um grupo social 
almejado 

3,50 0.9678 4,20 0.9736 4,10 1.0284 3,60 0.9665 

09 A marca transmite auto-conceitos, projetando sucesso no grupo de referência: 
(amigos, familiares, tribos, dentre outros). 

3,80 0.8604 4,40 0.7076 4,40 0.7693 3,80 0.8711 

10 A marca institui um forte relacionamento com o usuário  3,60 1.1194 4,10 1.0035 4,00 1.0613 3,70 0.9961 

11 É a marca considerada como o maior desejo de consumo dos altos executivos 3,60 1.1226 4,30 0.8448 4,60 0.6894 3,60 1.0043 

12 A marca posiciona-se no mercado como uma marca de qualidade incomparável  3,90 0.8567 4,30 0.7076 4,50 0.6363 4,00 0.9612 

13 Os representantes das marcas “concessionários” atendem as expectativas do 
consumidor para a construção de valor da marca.  3,70 0.9961 4,10 0.8359 4,00 0.8634 3,70 0.9467 

14 A comunicação da marca com o seu público local corresponde aos desejos de 
consumo. 

3,60 1.0176 3,90 0.9513 3,80 0.8682 3,70 0.9860 

15 A marca encontra-se posicionada no mercado local de acordo com sua imagem 
global. 

3,60 1.0110 4,20 0.8486 4,10 0.9459 3,80 0.9933 

16 No segmento de automóveis de luxo, a marca por si só, oferece segurança quanto 
ao produto que foi adquirido. 3,70 1.0744 4,20 1.0361 4,10 1.0761 4,30 1.0814 

Fonte: Dados da pesquisa - 2010 
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5.2 Discussão e análise dos resultados 

 

 

A análise dos resultados apresentou os dados coletados e tratados com a intenção 

de responder à questão norteadora da pesquisa: de que forma o posicionamento da 

marca influencia o comportamento de compra do consumidor de automóveis de 

luxo? 

 

A discussão a seguir, é pautada nos resultados advindos das entrevistas qualitativas 

e, ao mesmo tempo, nas entrevistas quantitativas. Desse modo, envolve o que se 

constatou nos dois tipos de entrevistas em conformidade com a fundamentação 

teórica. 

 

Assim, são discutidos aspectos relacionados ao formato empregado pelas marcas 

para posicionamento no mercado local, e suas influências no comportamento de 

compra dos consumidores de acordo com as descrições da amostra pesquisada.  

 

Inicialmente, fez-se necessário perguntar aos gestores entrevistados o que é uma 

marca Premium. Embora, todos tenham respondido, apenas um dos quatro 

entrevistados mencionou sobre fatores influenciadores considerando valores 

simbólicos. Percebeu-se ainda que, nenhum dos respondentes relacionou a palavra 

Premium com qualidade. Barth (1996) corrobora ao acrescentar que, a legitimidade 

de uma marca Premium fundamenta-se sobre a qualidade intrínseca do produto e 

seu refinamento. 

 

Outra dificuldade percebida foi sobre conhecer o perfil do cliente Premium, pois as 

respostas foram: de um perfil conservador a um perfil arrojado. O representante da 

marca Mercedes-Benz descreveu ser um consumidor com perfil tradicionalista, 

vaidoso e reservado. Entretanto, abriu um parêntese para uma nova geração que 

começa a se identificar com a marca, ou seja, pessoas mais jovens e mais ousadas. 

Já os demais representantes apresentaram imprecisões em suas respostas, 

demonstrando uma dificuldade de leitura ao descrever o perfil desse consumidor. De 

acordo com as afirmações acerca do perfil, constata-se que está havendo uma 

mudança nesse perfil de consumidor para automóveis de luxo. 
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Essas afirmações podem ser amparadas por Cobra (2009) ao acrescentar que, o 

consumidor de luxo busca qualidade e produtos que simbolizem status e estilo de 

vida. Assim sendo, além de pessoas da classe social “A”, novos ricos penetram todo 

ano no mercado de luxo.  

 

Outra forma de posicionamento descrita como fator influenciador está relacionada ao 

marketing de nicho desenvolvido pelas marcas, pois a adoção dessas práticas, 

muitas vezes, ocorre orientada pela caracterização do cliente, no qual, os 

entrevistados apresentaram dificuldades ao descrever. Churchill e Peter (2005) 

acrescentam ao dizer que esta prática atrai grupos diferentes ou diferenciados de 

compradores.  

 

Sobre quem assume os papéis de comprador, usuário e/ou decisor, no momento da 

decisão de compra, os entrevistados demonstraram conhecimento sobre a 

importância dos papéis e afirmaram a adoção dessas práticas. Acrescentaram 

ainda, que os vendedores recebem treinamento e desenvolvem habilidades 

técnicas, assumindo muitas vezes o papel de consultores. Embora, segundo Kotler e 

Keller (2006), várias pessoas exerçam determinados papéis, pode haver muitos 

usuários ou influenciadores, até mesmo uma pessoa com múltiplos papéis, o que 

dificulta a identificação desses. Engel; Blackwell e Miniard (2000) reforçam ao 

afirmar que, onde comprar, como o produto será consumido e por quem, é um 

processo difícil. 

 

Schiffman e Kanuk (2000) acrescentam ainda que, os papéis dos homens também 

mudaram, as mulheres estão mais participantes e, as crianças interiorizam e se 

comportam segundo os exemplos dos pais, exercendo influência nas compras. 

 

Ainda sobre a importância dos papéis, Dias et. al., (2006) trata da divisão dos papéis 

definindo dois tipos de participação: direta e indireta. Com ênfase na participação 

indireta, percebe-se uma predominante presença dos grupos de referência e da 

família. Por se tratar, em sua maioria, de uma compra com comportamento 

complexo, os indivíduos envolvidos direta ou indiretamente percebem as diferenças 

significativas entre as marcas. 
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Tratando-se da importância das associações a marca, diferentemente de Aaker 

(1998) que mostra várias possibilidades de associação, dentre elas: consumo, 

ergonomia, valor, segurança, durabilidade, valor de mercado e família, foi atribuído 

pelos entrevistados, em sua maioria, a predominância de valores simbólicos como 

fatores influenciadores, a saber: status e associações a outras marcas de luxo, além 

da associação com celebridades e personagens do mundo da moda e do cinema.  

 

Tavares (2008) afirma a importância das associações secundárias por meio de 

celebridades e porta-vozes para ampliar o valor da marca. Logo, Aaker (1998) 

reforça ao mencionar que as associações aparecem com algo integrado a uma 

imagem na memória do indivíduo.  

 

Para as associações à marca, considera-se então, que os benefícios intangíveis 

aparecem em destaque para a maioria das marcas estudadas, como por exemplo, o 

status proporcionado, a exclusividade e a posição social. Essas afirmações também 

aparecem amparadas pelas teorias de Douglas e Isherwood (2004) e; McCracken 

(2003).  

 

Sobre as marcas serem percebidas como símbolo de confirmação ou mudança de 

status, as respostas ficaram divididas entre os quatro entrevistados. Embora se 

perceba uma semelhança, ou mesmo proximidade das respostas para as marcas 

BMW e Mercedes-Benz, os gestores dessas marcas declararam diferenças de 

posição de status, considerando a marca BMW como uma mudança de status e, a 

marca Mercedes-Benz como confirmação de status. Essa declaração reforça a teoria 

de McCracken, (2003) ao dizer que os bens possuem dupla função: simbolizam a 

continuidade e a mudança. O seu significado é, portanto, relativo. 

 

A análise quantitativa confirmou a preferência das classes emergentes pelas marcas 

estudadas para demonstrar o novo status. Esse resultado afirma a posição da marca 

nas classes emergentes e aparece amparado também por McCracken (2003), ao 

relatar sobre a capacidade que os objetos têm de transmitir status. Desse modo, o 

consumidor é influenciado pela posição que a marca ocupa no mercado, nesse 

caso, a oferta de significados simbólicos, como, projeção social e status. 
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Assim sendo, os participantes da pesquisa concordaram que a marca transmite 

auto-conceitos, projetando sucesso no grupo de referência. Essa afirmação também 

assegura a influência dos grupos de referência para as marcas. Legitimam 

Schiffman e Kanuk (1997) destacando os grupos de referência de forma ampliada, 

além dos amigos e familiares mais próximos.  

 

Acrescentam Kotler e Keller (2006) que a família é a mais importante organização de 

compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo 

de referência primário mais importante. Logo, deve-se admitir que os valores 

familiares e a opinião de pessoas do grupo de referência influenciam o 

comportamento de compra. Assim, outra forma de posicionar-se face às influências 

comportamentais pode ser atribuída aos grupos de referência.  

 
 

Ao descrever algumas potencialidades e debilidades da marca sob o ponto de vista 

dos representantes, principalmente em sua região, percebeu-se que os 

representantes dessas marcas em Belo Horizonte também divergiram ao apontar 

alguns indicadores de posicionamento. De acordo com Aaker (1998), um dos 

problemas do posicionamento é, usualmente, encontrar um atributo importante para 

um segmento principal ainda não utilizado por um concorrente. Essa afirmação vai 

ao encontro da contextualização do problema, que sinaliza a fragilidade das marcas 

no mercado local para identificar estratégias de posicionamento.  

 

Do ponto de vista estratégico, foi perguntado aos entrevistados se a marca é 

percebida como vantagem competitiva, tanto para a concorrência quanto para os 

consumidores.  Desse modo, respondeu o representante da marca Mercedes-Benz 

que somente o nome de sua marca, pode ser traduzido como vantagem competitiva. 

Essa afirmação contraria Pinho (1996) ao descrever que uma marca bem 

posicionada pode ocupar uma posição estratégica competitiva se for sustentada por 

associações direta ou indiretamente ligadas à decisão de compra. Embora, Kotler e 

Armstrong (2007) sobrepõem ao afirmar que as marcas mais fortes vão além do 

posicionamento por atributos ou benefícios, elas se posicionam sobre fortes crenças 

e valores.  
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Contudo, vale acrescentar que a marca Mercedes-Benz foi a marca considerada na 

pesquisa quantitativa como maior desejo de consumo dos altos executivos e 

classificada em primeiro lugar quando se fala em luxo. Para essa afirmação, 

Douglas; Isherwood (2004) corroboram ao acrescentar que, os bens passam a 

simbolizar status e serão usados como armas de pertencimento e de exclusão para 

limitar o acesso a certas classes de consumo.  

 

Essa afirmação também aparece amparada pelas teorias de Porter (1980), que 

versa sobre dois caminhos principais para se obter vantagem competitiva, 

denominados, “liderança e custos” e “diferenciação e enfoque”, sendo o segundo, 

mais atribuído à política de posicionamento das marcas estudadas.  

 

A marca sueca analisada face aos valores e significados descritos pelos 

entrevistados apresentou diferenças quando comparada com as três outras marcas 

alemãs estudadas. A média para as marcas VOLVO e AUDI foram muitos próximas 

e menores face à percepção dos respondentes, considerando sempre, médias mais 

elevadas em variáveis que descrevem a presença constante de influências 

simbólicas para as marcas BMW e Mercedes-Benz. 

 

Para os atributos e benéficos propostos na pesquisa, percebeu-se que a maioria das 

variáveis tratadas foram avaliadas acima da média pelos respondentes, indicando 

uma avaliação de concordância total, num primeiro momento, para a beleza do 

automóvel, seguido do design arrojado, o que afirma McCracken (2003) sobre a 

capacidade que os bens possuem de transmitir uma significação que vai além de 

seu caráter utilitário e de seu valor comercial. A média geral de entrevistados que 

sinalizaram como muito importante e importante somam 85% do total de 

respondentes da amostra.   Para Tavares (2008) primeiramente, a marca pode ser 

vista como um conjunto de características e atributos, por conseguinte, gera uma 

expectativa de benefícios e um conjunto de associações.  

 

Portanto, no ambiente competitivo onde as organizações estão inseridas, as ações 

de marketing para os diversos segmentos e nichos devem ser precisas. Ou seja, é 

fundamental conhecer as necessidades, desejos e expectativas dos consumidores, 

assim como seus estilos de vida e preferências.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES 

E SUGESTÕES PARA PESQUISA FUTURAS 

 
 
Neste trabalho, procurou-se investigar alguns fatores influenciadores que descrevem 

o posicionamento das marcas no comportamento de compra do consumidor de 

automóveis de luxo em Belo Horizonte, primeiramente sob a ótica dos 

representantes das marcas estudadas, seguido da percepção dos consumidores.  

 

 

6.1 Considerações finais 

 
 
Face ao estudo comparativo das marcas estudadas, considera-se que existem 

diferenças e semelhanças que envolvem a presença de valores simbólicos, bem 

como o conjunto de atributos e benefícios oferecidos pelas marcas.  A exposição 

dos valores e símbolos na percepção dos entrevistados revelou aspectos sob o 

ponto de vista antropológico que descrevem o significado simbólico atribuído aos 

bens de consumo para cada marca. Assim sendo, mesmo com respostas muito 

próximas no que tange à oferta de atributos e benefícios, ficou evidente que marcas 

como: Mercedes-Benz e BMW estão posicionadas tanto para seus representantes 

quanto para os consumidores como ícones de afirmação, posição social e status. 

Portanto, esses valores simbólicos são visualizados, em sua maioria, como agentes 

influenciadores no comportamento de compra, em especial, no momento de decisão 

de compra. 

 

As marcas AUDI e VOLVO não se excluem da oferta desses subsídios intangíveis, 

porém, com uma predominância de escolha dentre os extratos sociais apontados na 

pesquisa, sendo marcas com menos apelo emocional. A marca VOLVO reafirmou 

seu posicionamento dentre as marcas comparadas como sendo a preferida no 

quesito segurança, fortalecendo assim, o fator segurança adotado pela montadora 

sueca para se posicionar na mente dos consumidores como a marca mais segura do 

mundo.  Já para a marca AUDI o resultado foi mais uniforme, com um número maior 

de quesitos sinalizados como indiferentes se comparado com as outras marcas, o 

que chama atenção para um possível déficit na identificação de indicadores 
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influenciadores de posicionamento. Todavia, o fator tecnologia e inovação aparecem 

como elementos influenciadores no comportamento dos usuários da marca. 

 

A atuação dessas marcas no mercado local, em que a pesquisa aborda a presença 

do concessionário como fator influenciador, revelou a importância do trabalho das 

marcas junto a seus representantes “gestores”. Pois, a participação do 

representante da marca com investimentos em instalações físicas, tecnologia, 

arquitetura organizacional e qualificação dos executivos de vendas, contribui para a 

construção de valor e, por conseguinte seu posicionamento no segmento como 

marca Premium.    

 

Percebeu-se também durante a aplicação da pesquisa a existência de aspectos 

hedônicos relevantes, particularmente durante o momento de escolha e decisão de 

compra. Isso porque a busca de informações junto aos concessionários constitui-se 

em uma atividade prazerosa para os consumidores, podendo despertar, durante a 

busca ou passeio, o desejo da aquisição. 

 

A percepção dos consumidores entrevistados, segundo a descrição dos valores e 

significados da marca, aponta para resultados que confrontam as marcas em alguns 

aspectos e revelam posições de vantagem e desvantagem para o posicionamento 

dessas marcas no mercado local.  

 

Desse modo, os consumidores são influenciados pelas pessoas e pelos grupos com 

os quais se identificam ou que aspiram a ser iguais, com vistas a fazer parte desse 

grupo social. Tais influências podem ser decisivas para as mudanças de estilo de 

vida, além de permitir a experimentação de novos produtos. Assim, dentre os fatores 

de destaque e comuns para as quatro marcas estudadas, os consumidores 

pesquisados na amostra sinalizaram com concordância total para essas questões: 

as classes emergentes preferem a marca para demonstrar o seu novo status; e na 

sequência; a marca transmite auto-conceitos, projetando sucesso no grupo de 

referência: (amigos, familiares, tribos, dentre outros).  

 

Portanto, conclui-se que a marca deve investir na diversificação de produtos 

considerando a participação de outros extratos sociais, ampliando assim, as 
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classificações sociais e se posicionando também, como praticante de nicho, de 

forma a trabalhar os grupos de referencia.  

 

Além da descrição desses fatores influenciadores, a percepção do consumidor sobre 

os atributos que ele valoriza e os benefícios que busca com as escolhas feitas, são 

fortes indicadores das influências do processo de consumo e foram avaliadas em 

conformidade com o grau de importância, comparando assim as marcas estudas, 

apresentando semelhanças e diferenças, com destaque para os benefícios 

propostos.  

 

Para a avaliação dos atributos e benefícios foram considerados alguns critérios 

intangíveis como: beleza do automóvel e status, e tangíveis, como: motor e cambio, 

design arrojado, espaço interno, relação custo x benefício, preço e condições de 

pagamento, sendo que tais atributos normalmente são avaliados simultaneamente. 

A beleza e o encantamento proporcionado pelos modelos dispostos pelas marcas 

foram considerados fatores muitos importantes na avaliação dos respondentes para 

as quatro marcas. No atributo beleza está incutido também o status que o automóvel 

poderá proporcionar ao proprietário junto ao seu grupo de referência.  

 

Considerou-se então, por meio das variáveis discutidas e analisadas na pesquisa, 

que versam os valores e significados da marca, que o comportamento do 

consumidor é influenciado conforme posicionamento da marca. Esses fatores 

influenciadores de posicionamento foram apresentados e confirmados.  

 

Finalmente, acredita-se que a relevância maior desta pesquisa ancorou na 

possibilidade de estabelecer um estudo exploratório-descritivo sobre os aspectos 

simbólicos dos automóveis de luxo sob enfoque da antropologia do consumo em 

uma era de muita informação e interatividade, fornecendo caminhos para aqueles 

que desejam ingressar nesse tipo de estudo e abrir frentes para estudos posteriores 

que versam o campo comportamental. 
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6.1.1 Conclusões do posicionamento de marca como fator influenciador  

 

 

A influência do posicionamento da marca no comportamento do consumidor pode 

ser descrita nesta dissertação a partir da percepção dos gestores e consumidores 

entrevistados. Existem vários fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor no processo de consumo para um automóvel de luxo, como: a renda, 

escolaridade, posição social, status, a busca por exclusividade, os grupos de 

referência e a família, as classes sociais e, a transmissão de auto-conceitos.  

 

Desse modo, as marcas estudadas posicionam de forma a atender os desejos do 

consumidor seguindo alguns destes fatores impulsionadores para posicionamento.  

 

O mercado de automóveis de luxo apresenta características que aparecem 

representadas por fatores influenciadores relacionados à qualidade dos produtos e 

ao valor simbólico dos bens. Esses valores simbólicos estão associados ao 

hedonismo e, as marcas aqui estudadas fazem o papel de expressão dos desejos 

relacionados a esse elemento simbólico.   

 

Face às descrições dos fatores influenciadores apresentados neste estudo 

comparativo de casos, percebeu-se no comportamento dos entrevistados na 

pesquisa que a influência do posicionamento da marca no mercado local é avaliada 

desde a busca por informação até a decisão de compra. 

 

Pôde se perceber também, de acordo com os resultados da pesquisa, que as 

marcas estudadas encontram-se posicionadas conforme a descrição de seus 

valores e significados, considerando ainda, seus atributos e benefícios. 

 

Por meio das respostas dos entrevistados, identificou-se algumas semelhanças e 

diferenças em face desses fatores influenciadores de posicionamento quando se 

comparam as quatro marcas descritas na pesquisa. A saber:  

 

a) Para os valores associados ao consumo de bens de luxo, no caso, 

automóveis categorizados como Premium, os aspectos simbólicos aparecem 
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mais frequentes para as marcas BMW e Mercedes-Benz. Os consumidores 

valorizam o status, a exclusividade e a projeção social nos grupos de 

referência. Considerando que as referidas marcas aparecem com 

predominância para as classes emergentes. Portanto, a influência destas 

marcas como marcadores de posição social estimulam o comportamento do 

consumidor, promovendo assim, as marcas como referência no processo de 

escolha e decisão de compra.  

 

b) A influência da família como fator influenciador do comportamento de compra 

do consumidor de automóveis de luxo, foi percebida e sinalizada como 

importante pelos entrevistados. Embora, para todas as marcas estudadas a 

família apareça como fator influenciador, a marca VOLVO 

predominantemente, aparece posicionada no mercado sob fortes influências 

familiares como uma marca preocupada com a segurança dos condutores e 

passageiros. 

 
c) A influência do posicionamento da marca AUDI no comportamento do 

consumidor de seus produtos aparece de acordo com os entrevistados com 

preferência para o aspecto inovador e os investimentos tecnológicos que a 

marca propõe. A marca aparece também como marcador de posição social, 

embora, com menos visibilidade face às outras marcas germânicas 

abordadas na pesquisa.  

 

Neste contexto, os fatores influenciadores para posicionamento das marcas, em sua 

maioria são atribuídos aos valores simbólicos dos bens, mitigando assim, diversos 

desejos de consumo das pessoas.  Infere-se assim, que as marcas estudadas 

encontram-se posicionadas no mercado local em conformidade com a descrição dos 

entrevistados da seguinte forma: a marca AUDI como uma marca inovadora e com 

atributos tecnológicos; a marca BMW como símbolo de status e projeção social nos 

grupos de referência e para as classes emergentes; a marca Mercedes-Benz como 

exclusividade, simbolismo e confirmação de status e, por fim, a marca VOLVO como 

a que oferece mais segurança para seus condutores e passageiros.  
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6.1.2 Implicações 

 

 

As conclusões às quais se chegou, permitem afirmar que, se os fatores 

influenciadores ora descritos, em sua maioria, simbólicos, estão atendendo os 

objetivos das marcas a contento, faz-se necessário empreender ainda mais nesses 

elementos influenciadores, afirmando assim, a proposta de posicionamento face ao 

mercado local. Se, no entanto, as marcas estudadas desejam aprofundar na leitura 

do comportamento do consumidor diversificando seus produtos dentro de outras 

classificações sociais, amparada pela oferta de seus atributos e benefícios, cabe aos 

profissionais envolvidos nesse segmento de luxo definir estratégias que possam 

posicionar melhor as marcas em conformidade com os fatores influenciadores de 

posicionamento, sempre com vistas a sensibilizar e estimular o comportamento do 

consumidor. 

 
 
6.1.3 Limitações 

 

 

Esta pesquisa foi aplicada especificamente na cidade de Belo Horizonte e pode 

sofrer variações se aplicada em outras cidades brasileiras. Importante destacar que, 

os consumidores das marcas envolvidas, geralmente, durante a busca de 

informações e durante o momento de escolha, avaliam as possibilidades para 

aquisição também em outros estados, o que minimiza essa limitação. Embora, a 

percepção dos consumidores de outras regiões possa apresentar diferentes fatores 

influenciadores, o que se acredita e, que deve existir, é uma semelhança entre o rol 

de fatores considerados.  

 

O acesso aos consumidores desse mercado também pode ser elencado como um 

fator limitador, pois para proceder à pesquisa, foi necessária a autorização dos 

concessionários representantes das referidas marcas. A amostra apresentou uma 

característica peculiar, uma vez que, nem todos os consumidores abordados no 

show-room eram usuários da marcas estudadas.  
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6.1.4 Sugestões para pesquisas futuras 

 
 
Uma possibilidade está relacionada aos públicos pesquisados. É possível ampliar as 

percepções sobre os fatores influenciadores do comportamento de consumo para 

um automóvel de luxo, sob outras percepções, como dos grupos de referência, dos 

formadores de opinião e até das montadoras, tão participantes nesse processo. 

 
Acredita-se que a relação entre os dados quantitativos e os qualitativos possa 

sempre trazer resultados para os envolvidos na pesquisa. Assim, sugere-se a 

realização de pesquisas quantitativas em continuidade a esta, visando disponibilizar 

ainda mais informações para os envolvidos neste mercado. 

 

Sugere-se também ampliar o estudo comparativo para outras marcas e, não 

somente no mercado automotivo, ampliando esta proposta de estudo para outros 

segmentos de mercado. Desse modo, realizando investigações futuras no que tange 

à comparação em âmbito nacional para as outras marcas, descrevendo assim, os 

fatores influenciadores face ao comportamento, costumes e valores culturais dos 

consumidores de diversas regiões do Brasil. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 
 
 
 
Prezado Gestor(a) 
 
 
A natureza deste roteiro de entrevista objetiva discutir sobre os fatores 

influenciadores do posicionamento da marca na ótica dos revendedores de 

automóveis categorizados como Premium. Sua colaboração é de suma importância 

para enriquecer a descrição desses fatores que versam sobre valores simbólicos, 

atitudes, atributos e comportamento de compra.  

 

O objetivo desta entrevista com os gestores e/ou gerentes representantes das 

marcas selecionadas para o estudo, é levantar informações acerca do 

posicionamento da marca e seus valores no mercado local, ou seja, na cidade de 

Belo Horizonte. As informações são confidências e em momento algum seu nome 

será revelado. 

 

Objeto de estudo: Dissertação de Mestrado 

 

Tema: A influência do posicionamento da marca no comportamento do consumidor 

de automóveis de luxo.  

 

Entrevistador: Aécio Antonio de Oliveira 

 
 
 
Entrevistado: __________________________________________________ 
 
Posição na Empresa: ___________________________________________ 
 
Representante da marca: ________________________________________ 
 
Nome do concessionário: _______________________________________ 
 
Data e hora: ___________________________________________________ 
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Perguntas: 
 
 

1. O que é uma marca Premium para você?  
(lembrete: mercado, diferente dos demais? Quais as características desse 
mercado?) 
 

 
2. Qual o perfil do cliente do mercado automotivo Premium de Belo Horizonte? 

 
 

3. O consumidor assume diferentes papéis no processo de decisão: usuário, 
decisor e comprador. Como vocês percebem esta diferença? O que você 
considera fator influenciador para compra neste segmento? Até que ponto a 
revenda “concessionário” pode ser um fator influenciador? 
(lembrete: eu vou explicar cada um dos fatores para o entrevistado, 
antes de perguntar).  

 
 

4. Quais os atributos (características) de um automóvel de marca Premium? 
são valorizados pelos consumidores do mercado no momento da busca de 
informação; no momento da escolha e, no momento da decisão? 

 
 

5. O que você acredita que o cliente busca (quais os benefícios) tangíveis e 
intangíveis “símbolos” para adquirir uma marca de luxo?  

 
 

6. O que significa para ele ter um modelo com a sua marca?  
 

 
7. Na percepção de vocês, onde os clientes buscam informação sobre o 

mercado automotivo de luxo? 
 
 

8. Como vocês visualizam as associações a marca em acréscimo a qualidade 
percebida? (eu vou explicar o que são associações) 
 

 
9. De que forma você descreve a evolução da sua marca no contexto social 

atual?  Esta parte é para a caracterização do estudo de caso. 
 
 

10. Descreva uma relação da marca com os seus clientes que você considera 
forte? 

 
 

11. Descreva uma relação da marca com os seus clientes que você considera 
débil e que precisa ser trabalhada?  
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12. O posicionamento foca-se no centro de uma triangulação: a marca, o 
consumidor e a concorrência.  De forma você acredita que a sua marca 
encontra-se posicionada na mente dos seus consumidores e como o 
concessionário trabalha esta triangulação em seu mercado local?  

 
 

13. Consumir certos bens diz algo sobre quem consome, sobre sua posição 
social, seu status, o lugar a que pertence ou os vínculos que é capaz de 
estabelecer. Por essa razão, pode-se dizer que o consumo cria ordem, 
classifica as pessoas e as associa aos bens. De que forma você interpreta 
este conceito sobre a sua marca? 

 
 

14. Você vê a sua marca como símbolo de confirmação de status ou símbolo de 
mudança de status? 

 
 

15. Você atribui a qual classe social que encontra-se o seu cliente? Classe A, 
A1, A2, B1, B2, C, ou outras denominações assistidas e acompanhadas 
pela sua marca? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
 
 
 
Prezado entrevistado (a) 
 
 
Este questionário tem como objetivo levantar informações sobre fatores 
influenciadores no comportamento de compra para quatro marcas de automóveis. 
Solicito, por gentileza, ao senhor (a) que responda as questões reproduzindo suas 
atitudes e percepções em face das marcas estudadas. Vale ressaltar que, todas as 
informações serão mantidas em sigilo, aproveitadas única e exclusivamente para 
fins acadêmicos. 
 
Objeto de pesquisa: Dissertação de Mestrado 
 
 

• Para responder a este questionário não é necessário se identificar;  
• Marque suas respostas de caracterização com um x; 
• Marque as questões de concordância e discordância de acordo com a escala; 
• Não existe resposta certa ou errada; 
• Agradecemos sua colaboração. 
 
 
1 – Caracterização do entrevistado  
 
 
1.1. Sexo 

 
(__) Masculino 
(__) Feminino 
 
1.2.     Idade: 
 
(__) Entre 18 e 25 anos 
(__) Entre 26 e 35 anos 
(__) Entre 36 e 45 anos 
(__) Entre 46 e 55 anos 
(__) Acima de 56 anos 
 
1.3.  Ocupação: Profissão  
 
(__) Empregado  
(__) Profissional Liberal 
(__) Empresário 
(__) Servidor Público 

1.4.  Estado Civil 
 
(__) Solteiro(a) 
(__) Casado(a) 
(__) Separado(a) 
(__) Divorciado(a) 
(__) Viúvo(a)  
(__) Outros 
 
1.5.  Escolaridade 
 
(__) Até ensino médio incompleto 
(__) Ensino Médio completo 
(__) Ensino Superior incompleto 
(__) Ensino Superior completo 
(__) Pós-Graduação 
(__) Mestrado 
(__) Doutorado 
 

(__) Outros 
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1.6.  Faixa de renda familiar 
 
(__) Até R$ 15.000,00 
(__) De R$ 15.001,00 a R$ 25.000,0 
(__) De R$ 25.001,00 a R$ 35.000,00 
(__) De R$ 35.001,00 a R$ 45.000,00 
(__) Acima de R$ 45.000,00 
 
 
 
1.7.  Sobre o seu automóvel atual.  
 
Qual a marca, modelo e ano de fabricação:  
 
____________________________________________ 
 
 
 
 
2 – Instruções para preenchimento do questionário:  
 
 
A seguir encontra-se 01 (um) quadro com uma lista de frases versando sobre 
valores e significados das quatro marcas de automóveis envolvidas na pesquisa.  
 
Utilize a escala abaixo para assinalar seu grau de “concordância/discordância” com 
cada uma das frases para as quadro marcas. 
 
 
 

 

ESCALA DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

 

CT – concordo totalmente (5) 

    CP – concordo parcialmente (4) 

                              I  – indiferente (3) 

   DP – discordo parcialmente (2) 

                           DT – discordo totalmente (1) 
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     Responder para todas as marcas, observando o grau de “concordância e discordância” 

DESCRIÇÃO DOS VALORES e SIGNIFICADOS 
DA MARCA 

MARCAS 

    

CT 
(5) 

CP 
(4) 

I 
(3) 

DP 
(2) 

DT 
(1) 

CT 
(5) 

CP 
(4) 

I 
(3) 

DP 
(2) 

DT 
(1) 

CT 
(5) 

CP 
(4) 

I 
(3) 

DP 
(2) 

DT 
(1) 

CT 
(5) 

CP 
(4) 

I 
(3) 

DP 
(2) 

DT 
(1) 

1 
A escolha da marca é influenciada pelo comportamento do 
mercado automotivo local  

                                        

2 A Influência da família no processo de escolha da marca é 
considerada para tomada da decisão de compra  

                                        

3 A classe social a qual eu pertenço dita preferências para a  
escolha da marca 

                                        

4 As classes emergentes preferem a marca para demonstrar 
o seu novo status 

                                        

5 Quando se fala em luxo é a marca que lembro em primeiro 
lugar                     

6 Valorizo a opinião que os outros têm sobre a marca                                         

7 
A marca aparece como uma escolha diferente das demais, 
com propósito de exclusividade                     

8 
A marca é adquirida como necessidade de marcar a filiação 
a um grupo social almejado                     

9 
A marca transmite auto-conceitos, projetando sucesso no 
grupo de referência: (amigos, familiares, tribos, dentre 
outros). 

                                        

10 A marca institui um forte relacionamento com o usuário                                          

11 É a marca considerada como o maior desejo de consumo 
dos altos executivos                                         

12 A marca posiciona-se no mercado como uma marca de 
qualidade incomparável  

                                        

13 
Os representantes das marcas “concessionários” atendem 
as expectativas do consumidor para a construção de valor 
da marca.  

                                        

14 A comunicação da marca com o seu público local 
corresponde aos desejos de consumo.                     

15 A marca encontra-se posicionada no mercado local de 
acordo com sua imagem global. 

                                        

16 
No segmento de automóveis de luxo, a marca por si só, 
oferece segurança quanto ao produto que foi adquirido. 
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A seguir são descritos os atributos e benefícios que podem estar presentes nas marcas consideradas. 
Assinale na primeira coluna o grau de importância atribuído a cada um deles: muito importante ( 5 ), importante ( 4 ), importância moderada      
( 3 ), pouco importante ( 2 ) e sem importância ( 1 ).  Na sequencia, responder o grau de “concordância” e “discordância”  para a presença 
desses atributos e benefícios nas 4 marcas.  

ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS DA MARCA 
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 
De 1 a 5   

        

CT 
(5) 

CP 
(4) 

I  
(3) 

DP 
(2) 

DT 

(1) 

CT 

(5) 

CP 

(4) 

I 

(3) 

DP 

(2) 

DT 

(1) 

CT 

(5) 

CP 

(4) 

I 

(3) 

DP 

(2) 

DT 

(1) 

CT 

(5) 

CP 

(4) 

I 

(3) 

DP 

(2) 

DT 

(1) 

 1 Design arrojado, sofisticado           
                                

 2 Acabamento interno: bancos, painel, instrumentos.           
                                

 3 Acabamento externo: curvas, detalhes, pintura.           
                                

 4 Altura – distância do automóvel do solo           
                                

 5 Tamanho do veículo – dimensões externas, tamanho das rodas.           
                                

 6 Motor e câmbio– potência, aceleração, retomada e desempenho.           
                                

 7 Acessórios – equipamentos complementares.           
                                

 8 Espaço – espaço interno e bagageiro           
                                

 9 Direção – dirigibilidade leve e precisa, balanceada.           
                                

 10 Influência tecnológica – equipamentos eletrônicos           
                                

 11 Aerodinâmica – Influência das linhas do veículo na estabilidade           
                                

 12 Beleza do automóvel           
                                

 13 Segurança para condutores e passageiros           
                                

 14 Visual off-road           
                                

 15 Esportividade            
                                

 16 Conforto, bem estar           
                                

 17 Inovação – Visual high tech           
                                

 18 Resistência, durabilidade, robustez           
                                

 19 Maior visibilidade, área de visão           
                                

 20 Facilidade ao dirigir – ergonomia           
                                

 21 Valor de mercado – liquidez           
                                

 22 Relação Custo Benefício – preço e condições de pagamento           
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3 - O senhor(a) gostaria de acrescentar algo, ou fazer algum comentário? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          (Preenchimento opcional)  
 
          Nome_______________________________________  
 
          Tel: _________________ 
 
          Endereço de e-mail: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Cultural Dr. Pedro Leopoldo – Faculdades Integradas 
Responsável pelo questionário: Aécio Antonio de Oliveira 

Contato: 31 – 9925-3009 
e-mail: aatabba@yahoo.com.br 

 
 

Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE C – LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 16: Matriz de freqüência x peso: marca Audi 

DESCRIÇÃO DOS 
VALORES E 

SIGNIFICADOS DA 
MARCA  

AUDI 

A escolha da 
marca é 

influenciada pelo 
comportamento 

do mercado 
automotivo local 

A influência da 
família no 

processo de 
escolha da marca 

é considerada 
para tomada da 

decisão de 
compra 

A classe social a 
qual eu pertenço 
dita preferências 
para a escolha da 

marca 

As classes 
emergentes 

preferem a marca 
para demonstrar 

mais status 

Quando se fala 
em luxo é a 

marca que lembro 
em primeiro lugar 

Valorizo a opinião 
que os outros 
têm sobre a 

marca 

A marca aparece 
como uma 

escolha diferente 
das demais, com 

propósito de 
exclusividade 

A marca é 
adquirida como 
necessidade de 
marcar filiação a 
um grupo social 

almejado 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 14 5 70 20 5 100 15 5 75 29 5 145 14 5 70 20 5 100 14 5 70 11 5 55 

Concordo Parcialmente 39 4 156 30 4 120 33 4 132 32 4 128 30 4 120 28 4 112 28 4 112 32 4 128 

Indiferente 17 3 51 21 3 63 22 3 66 12 3 36 21 3 63 23 3 69 20 3 60 27 3 81 

Discordo Parcialmente 7 2 14 5 2 10 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 18 2 36 7 2 14 

Discordo Totalmente 3 1 3 4 1 4 5 1 5 1 1 1 8 1 8 1 1 1 0 1 0 3 1 3 

Total 80   294 80   297 80   288 80   322 80   275 80   298 80   278 80   281 

Média 3,7     3,7     3,6     4     3,4     3,7     3,5     3,5     

  

A marca 
transmite auto-

conceitos, 
projetando 

sucesso no grupo 
de referência: ( 

amigos, 
familiares, tribos) 

A marca institui 
um forte 

relacionamento 
com o usuário 

É a marca 
considerada 

como o maior 
desejo de 

consumo dos 
altos executivos 

A marca 
posiciona-se no 
mercado como 
uma marca de 

qualidade 
incomparável 

Os 
representantes 

das marcas 
atendem as 

expectativas do 
consumidor para 
a construção de 
valor da marca 

A comunicação 
da marca com 

seu público local 
corresponde aos 

desejos de 
consumo  

A marca 
encontra-se 

posicionada no 
mercado local de 
acordo com sua 
imagem global 

No segmento de 
automóveis de 

luxo, a marca por 
si só, oferece 

segurança quanto 
ao produto que 

foi adquirido 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 15 5 75 17 5 85 16 5 80 20 5 100 15 5 75 12 5 60 15 5 75 18 5 90 

Concordo Parcialmente 38 4 152 33 4 132 32 4 128 36 4 144 40 4 160 37 4 148 33 4 132 34 4 136 

Indiferente 20 3 60 17 3 51 20 3 60 19 3 57 15 3 45 16 3 48 22 3 66 17 3 51 

Discordo Parcialmente 7 2 14 8 2 16 6 2 12 5 2 10 7 2 14 13 2 26 7 2 14 7 2 14 

Discordo Totalmente 0 1 0 5 1 5 6 1 6 0 1 0 3 1 3 2 1 2 3 1 3 4 1 4 

Total 80   301 80   289 80   286 80   311 80   297 80   284 80   290 80   295 

Média 3,8     3,6     3,6     3,9     3,7     3,6     3,6     3,7     

Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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TABELA 17: Matriz de frequência x peso: marca BMW 

DESCRIÇÃO DOS 
VALORES E 

SIGNIFICADOS DA 
MARCA  

BMW 

A escolha da 
marca é 

influenciada pelo 
comportamento 

do mercado 
automotivo local 

A influência da 
família no 

processo de 
escolha da marca 

é considerada 
para tomada da 

decisão de 
compra 

A classe social a 
qual eu pertenço 
dita preferências 
para a escolha da 

marca 

As classes 
emergentes 

preferem a marca 
para demonstrar 

mais status 

Quando se fala 
em luxo é a 

marca que lembro 
em primeiro lugar 

Valorizo a opinião 
que os outros 
têm sobre a 

marca 

A marca aparece 
como uma 

escolha diferente 
das demais, com 

propósito de 
exclusividade 

A marca é 
adquirida como 
necessidade de 
marcar filiação a 
um grupo social 

almejado 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 21 5 105 30 5 150 32 5 160 53 5 265 38 5 190 34 5 170 33 5 165 36 5 180 

Concordo Parcialmente 39 4 156 31 4 124 30 4 120 17 4 68 34 4 136 26 4 104 31 4 124 28 4 112 

Indiferente 12 3 36 9 3 27 10 3 30 7 3 21 7 3 21 12 3 36 11 3 33 11 3 33 

Discordo Parcialmente 4 2 8 7 2 14 3 2 6 2 2 4 1 2 2 6 2 12 5 2 10 3 2 6 

Discordo Totalmente 4 1 4 3 1 3 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 

Total 80   309 80   318 80   321 80   359 80   349 80   324 80   332 80   333 

Média 3,9     4     4     4,5     4,4     4,1     4,2     4,2     

  

A marca 
transmite auto-

conceitos, 
projetando 

sucesso no grupo 
de referência: ( 

amigos, 
familiares, tribos) 

A marca institui 
um forte 

relacionamento 
com o usuário 

É a marca 
considerada 

como o maior 
desejo de 

consumo dos 
altos executivos 

A marca 
posiciona-se no 
mercado como 
uma marca de 

qualidade 
incomparável 

Os 
representantes 

das marcas 
atendem as 

expectativas do 
consumidor para 
a construção de 
valor da marca 

A comunicação 
da marca com 

seu público local 
corresponde aos 

desejos de 
consumo  

A marca 
encontra-se 

posicionada no 
mercado local de 
acordo com sua 
imagem global 

No segmento de 
automóveis de 

luxo, a marca por 
si só, oferece 

segurança quanto 
ao produto que 

foi adquirido 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 43 5 215 31 5 155 41 5 205 35 5 175 26 5 130 21 5 105 32 5 160 41 5 205 

Concordo Parcialmente 29 4 116 33 4 132 23 4 92 38 4 152 41 4 164 35 4 140 32 4 128 23 4 92 

Indiferente 7 3 21 10 3 30 14 3 42 5 3 15 9 3 27 18 3 54 14 3 42 9 3 27 

Discordo Parcialmente 1 2 2 3 2 6 2 2 4 2 2 4 3 2 6 4 2 8 1 2 2 5 2 10 

Discordo Totalmente 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

Total 80   354 80   326 80   343 80   346 80   328 80   309 80   333 80   336 

Média 4,4     4,1     4,3     4,3     4,1     3,9     4,2     4,2     

Fonte: dados da pesquisa - 2010 
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TABELA 18: Matriz de freqüência x peso: marca Mercedes-Benz 

DESCRIÇÃO DOS 
VALORES E 

SIGNIFICADOS DA 
MARCA  

MB 

A escolha da 
marca é 

influenciada pelo 
comportamento 

do mercado 
automotivo local 

A influência da 
família no 

processo de 
escolha da marca 

é considerada 
para tomada da 

decisão de 
compra 

A classe social a 
qual eu pertenço 
dita preferências 
para a escolha da 

marca 

As classes 
emergentes 

preferem a marca 
para demonstrar 

mais status 

Quando se fala 
em luxo é a 

marca que lembro 
em primeiro lugar 

Valorizo a opinião 
que os outros 
têm sobre a 

marca 

A marca aparece 
como uma 

escolha diferente 
das demais, com 

propósito de 
exclusividade 

A marca é 
adquirida como 
necessidade de 
marcar filiação a 
um grupo social 

almejado 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 15 5 75 28 5 140 32 5 160 46 5 230 53 5 265 35 5 175 36 5 180 35 5 175 

Concordo Parcialmente 38 4 152 27 4 108 27 4 108 19 4 76 20 4 80 24 4 96 29 4 116 24 4 96 

Indiferente 18 3 54 17 3 51 13 3 39 10 3 30 4 3 12 12 3 36 10 3 30 15 3 45 

Discordo Parcialmente 6 2 12 2 2 4 4 2 8 4 2 8 3 2 6 7 2 14 4 2 8 4 2 8 

Discordo Totalmente 3 1 3 6 1 6 4 1 4 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

Total 80   296 80   309 80   319 80   345 80   363 80   323 80   335 80   326 

Média 3,7     3,9     4     4,3     4,5     4     4,2     4,1     

  

A marca 
transmite auto-

conceitos, 
projetando 

sucesso no grupo 
de referência: ( 

amigos, 
familiares, tribos) 

A marca institui 
um forte 

relacionamento 
com o usuário 

É a marca 
considerada 

como o maior 
desejo de 

consumo dos 
altos executivos 

A marca 
posiciona-se no 
mercado como 
uma marca de 

qualidade 
incomparável 

Os 
representantes 

das marcas 
atendem as 

expectativas do 
consumidor para 
a construção de 
valor da marca 

A comunicação 
da marca com 

seu público local 
corresponde aos 

desejos de 
consumo  

A marca 
encontra-se 

posicionada no 
mercado local de 
acordo com sua 
imagem global 

No segmento de 
automóveis de 

luxo, a marca por 
si só, oferece 

segurança quanto 
ao produto que 

foi adquirido 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 42 5 210 32 5 160 54 5 270 45 5 225 25 5 125 18 5 90 32 5 160 38 5 190 

Concordo Parcialmente 28 4 112 27 4 108 19 4 76 29 4 116 38 4 152 36 4 144 26 4 104 26 4 104 

Indiferente 8 3 24 14 3 42 6 3 18 6 3 18 13 3 39 20 3 60 18 3 54 8 3 24 

Discordo Parcialmente 2 2 4 4 2 8 1 2 2 0 2 0 3 2 6 6 2 12 3 2 6 5 2 10 

Discordo Totalmente 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 1 3 

Total 80   350 80   321 80   366 80   359 80   323 80   306 80   325 80   331 

Média 4,4     4     4,6     4,5     4     3,8     4,1     4,1     

Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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TABELA 19: Matriz de freqüência x peso: marca Volvo 

DESCRIÇÃO DOS 
VALORES E 

SIGNIFICADOS DA 
MARCA  

VOLVO 

A escolha da 
marca é 

influenciada pelo 
comportamento 

do mercado 
automotivo local 

A influência da 
família no 

processo de 
escolha da marca 

é considerada 
para tomada da 

decisão de 
compra 

A classe social a 
qual eu pertenço 
dita preferências 
para a escolha da 

marca 

As classes 
emergentes 

preferem a marca 
para demonstrar 

mais status 

Quando se fala 
em luxo é a 

marca que lembro 
em primeiro lugar 

Valorizo a opinião 
que os outros 
têm sobre a 

marca 

A marca aparece 
como uma 

escolha diferente 
das demais, com 

propósito de 
exclusividade 

A marca é 
adquirida como 
necessidade de 
marcar filiação a 
um grupo social 

almejado 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 10 5 50 21 5 105 15 5 75 27 5 135 8 5 40 17 5 85 21 5 105 14 5 70 

Concordo Parcialmente 35 4 140 28 4 112 33 4 132 25 4 100 32 4 128 38 4 152 32 4 128 27 4 108 

Indiferente 22 3 66 18 3 54 20 3 60 17 3 51 25 3 75 14 3 42 18 3 54 30 3 90 

Discordo Parcialmente 9 2 18 6 2 12 8 2 16 6 2 12 11 2 22 7 2 14 5 2 10 7 2 14 

Discordo Totalmente 4 1 4 7 1 7 4 1 4 5 1 5 4 1 4 4 1 4 4 1 4 2 1 2 

Total 80   278 80   290 80   287 80   303 80   269 80   297 80   301 80   284 

Média 3,5     3,6     3,6     3,8     3,4     3,7     3,8     3,6     

  

A marca 
transmite auto-

conceitos, 
projetando 

sucesso no grupo 
de referência: ( 

amigos, 
familiares, tribos) 

A marca institui 
um forte 

relacionamento 
com o usuário 

É a marca 
considerada 

como o maior 
desejo de 

consumo dos 
altos executivos 

A marca 
posiciona-se no 
mercado como 
uma marca de 

qualidade 
incomparável 

Os 
representantes 

das marcas 
atendem as 

expectativas do 
consumidor para 
a construção de 
valor da marca 

A comunicação 
da marca com 

seu público local 
corresponde aos 

desejos de 
consumo  

A marca 
encontra-se 

posicionada no 
mercado local de 
acordo com sua 
imagem global 

No segmento de 
automóveis de 

luxo, a marca por 
si só, oferece 

segurança quanto 
ao produto que 

foi adquirido 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 16 5 80 18 5 90 12 5 60 26 5 130 17 5 85 17 5 85 22 5 110 48 5 240 

Concordo Parcialmente 37 4 148 31 4 124 35 4 140 35 4 140 31 4 124 34 4 136 28 4 112 18 4 72 

Indiferente 20 3 60 24 3 72 23 3 69 13 3 39 24 3 72 18 3 54 20 3 60 5 3 15 

Discordo Parcialmente 7 2 14 4 2 8 6 2 12 4 2 8 7 2 14 10 2 20 10 2 20 7 2 14 

Discordo Totalmente 0 1 0 3 1 3 4 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 

Total 80   302 80   297 80   285 80   319 80   296 80   296 80   302 80   343 

Média 3,8     3,7     3,6     4     3,7     3,7     3,8     4,3     

Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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  TABELA 20: Matriz Fxp. Atributos da marca Audi 

DESCRIÇÃO DOS 
ATRIBUTOS DA 

MARCA  

AUDI 

Design arrojado, 
sofisticado 

Acabamento 
interno: bancos, 

painel, 
instrumentos. 

Acabamento 
externo: curvas, 

detalhes, pintura. 

Altura – distância 
do automóvel do 

solo 

Tamanho do 
veículo – 

dimensões 
externas, 

tamanho das 
rodas. 

Motor e câmbio– 
potência, 

aceleração, 
retomada e 

desempenho. 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 27 5 135 35 5 175 38 5 190 18 5 90 16 5 80 50 5 250 
Concordo 
Parcialmente 43 4 172 37 4 148 40 4 160 24 4 96 36 4 144 23 4 92 

Indiferente 8 3 24 4 3 12 2 3 6 20 3 60 24 3 72 7 3 21 

Discordo Parcialmente 0 2 0 2 2 4 0 2 0 16 2 32 3 2 6 0 2 0 

Discordo Totalmente 2 1 2 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 

Total 80   333 80   341 80   356 80   280 80   303 80   363 

Média 4,2     4,3     4,5     3,5     3,8     4,5     

  
Acessórios – 
equipamentos 

complementares. 

Espaço – espaço 
interno e 

bagageiro 

Direção – 
dirigibilidade leve 

e precisa, 
balanceada. 

Influência 
tecnológica – 
equipamentos 

eletrônicos 

Aerodinâmica – 
Influência das 

linhas do veículo 
na estabilidade 

Beleza do 
automóvel 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 48 5 240 20 5 100 37 5 185 46 5 230 28 5 140 35 5 175 
Concordo 
Parcialmente  17 4 68 28 4 112 27 4 108 26 4 104 37 4 148 38 4 152 

Indiferente 9 3 27 20 3 60 16 3 48 6 3 18 14 3 42 5 3 15 

Discordo Parcialmente 6 2 12 11 2 22 0 2 0 2 2 4 1 2 2 2 2 4 

Discordo Totalmente 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   347 80   295 80   341 80   356 80   332 80   346 

Média 3,9     3,7     4,3     4,5     4,2     4,3     

  Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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   TABELA 21: Matriz Fxp. Atributos da marca BMW 

DESCRIÇÃO DOS 
ATRIBUTOS DA 

MARCA  

BMW 

Design arrojado, 
sofisticado 

Acabamento 
interno: bancos, 

painel, 
instrumentos. 

Acabamento 
externo: curvas, 

detalhes, pintura. 

Altura – distância 
do automóvel do 

solo 

Tamanho do 
veículo – 

dimensões 
externas, 

tamanho das 
rodas. 

Motor e câmbio– 
potência, 

aceleração, 
retomada e 

desempenho. 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 68 5 340 52 5 260 55 5 275 15 5 75 36 5 180 58 5 290 
Concordo 
Parcialmente 12 4 48 22 4 88 22 4 88 26 4 104 30 4 120 16 4 64 

Indiferente 0 3 0 6 3 18 3 3 9 21 3 63 11 3 33 6 3 18 

Discordo Parcialmente 0 2 0 0 2 0 0 2 0 12 2 24 3 2 6 0 2 0 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 1 6 0 1 0 0 1 0 

Total 80   388 80   366 80   372 80   272 80   339 80   372 

Média 4,9     4,6     4,7     3,4     4,2     4,7     

  
Acessórios – 
equipamentos 

complementares. 

Espaço – espaço 
interno e 

bagageiro 

Direção – 
dirigibilidade leve 

e precisa, 
balanceada. 

Influência 
tecnológica – 
equipamentos 

eletrônicos 

Aerodinâmica – 
Influência das 

linhas do veículo 
na estabilidade 

Beleza do 
automóvel 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 50 5 250 26 5 130 47 5 235 43 5 215 40 5 200 51 5 255 
Concordo 
Parcialmente 15 4 60 29 4 116 22 4 88 35 4 140 28 4 112 22 4 88 

Indiferente 12 3 36 13 3 39 11 3 33 2 3 6 12 3 36 4 3 12 

Discordo Parcialmente 3 2 6 8 2 16 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 6 

Discordo Totalmente 0 1 0 4 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   352 80   305 80   356 80   361 80   348 80   361 

Média 4,4     3,8     4,5     4,5     4,4     4,5     

   Fonte: dados da pesquisa - 2010 
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TABELA 22: Matriz Fxp. Atributos da marca Mercedes-Benz 

DESCRIÇÃO DOS 
ATRIBUTOS DA 

MARCA  

MB 

Design arrojado, 
sofisticado 

Acabamento 
interno: bancos, 

painel, 
instrumentos. 

Acabamento 
externo: curvas, 

detalhes, pintura. 

Altura – distância 
do automóvel do 

solo 

Tamanho do 
veículo – 

dimensões 
externas, 

tamanho das 
rodas. 

Motor e câmbio– 
potência, 

aceleração, 
retomada e 

desempenho. 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 58 5 290 62 5 310 52 5 260 15 5 75 26 5 130 44 5 220 
Concordo 
Parcialmente 16 4 64 11 4 44 20 4 80 25 4 100 40 4 160 29 4 116 

Indiferente 6 3 18 7 3 21 6 3 18 22 3 66 11 3 33 7 3 21 

Discordo Parcialmente 0 2 0 0 2 0 2 2 4 15 2 30 3 2 6 0 2 0 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 

Total 80   372 80   375 80   362 80   274 80   329 80   357 

Média 4,7     4,7     4,5     3,4     4,1     4,5     

  
Acessórios – 
equipamentos 

complementares. 

Espaço – espaço 
interno e 

bagageiro 

Direção – 
dirigibilidade leve 

e precisa, 
balanceada. 

Influência 
tecnológica – 
equipamentos 

eletrônicos 

Aerodinâmica – 
Influência das 

linhas do veículo 
na estabilidade 

Beleza do 
automóvel 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 52 5 260 31 5 155 51 5 255 40 5 200 35 5 175 45 5 225 
Concordo 
Parcialmente 12 4 48 31 4 124 23 4 92 33 4 132 28 4 112 24 4 96 

Indiferente 12 3 36 13 3 39 6 3 18 7 3 21 17 3 51 8 3 24 

Discordo Parcialmente 4 2 8 3 2 6 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 6 

Discordo Totalmente 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   352 80   326 80   365 80   353 80   338 80   351 

Média 4,4     4,1     4,6     4,4     4,2     4,4     

  Fonte: dados da pesquisa - 2010 
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    TABELA 23: Matriz Fxp. Atributos da marca Volvo 

DESCRIÇÃO DOS 
ATRIBUTOS DA 

MARCA  

VOLVO 

Design arrojado, 
sofisticado 

Acabamento 
interno: bancos, 

painel, 
instrumentos. 

Acabamento 
externo: curvas, 

detalhes, pintura. 

Altura – distância 
do automóvel do 

solo 

Tamanho do 
veículo – 

dimensões 
externas, 

tamanho das 
rodas. 

Motor e câmbio– 
potência, 

aceleração, 
retomada e 

desempenho. 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 24 5 120 33 5 165 33 5 165 23 5 115 22 5 110 26 5 130 
Concordo 
Parcialmente 35 4 140 38 4 152 35 4 140 35 4 140 40 4 160 42 4 168 

Indiferente 16 3 48 9 3 27 10 3 30 18 3 54 12 3 36 10 3 30 

Discordo Parcialmente 5 2 10 0 2 0 2 2 4 4 2 8 6 2 12 2 2 4 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   318 80   344 80   339 80   317 80   318 80   332 

Média 4     4,3     4,2     4     4     4,2     

  
Acessórios – 
equipamentos 

complementares. 

Espaço – espaço 
interno e 

bagageiro 

Direção – 
dirigibilidade leve 

e precisa, 
balanceada. 

Influência 
tecnológica – 
equipamentos 

eletrônicos 

Aerodinâmica – 
Influência das 

linhas do veículo 
na estabilidade 

Beleza do 
automóvel 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 39 5 195 26 5 130 34 5 170 39 5 195 22 5 110 31 5 155 
Concordo 
Parcialmente 28 4 112 37 4 148 37 4 148 37 4 148 42 4 168 30 4 120 

Indiferente 11 3 33 12 3 36 9 3 27 4 3 12 16 3 48 17 3 51 

Discordo Parcialmente 2 2 4 3 2 6 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 4 

Discordo Totalmente 0 1 0 2 1 2 0 1  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   344 80   322 80   345 80   355 80   326 80   330 

Média 4,3     4     4,3     4,4     4,1     4,1     

   Fonte: dados da pesquisa - 2010 
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TABELA 24: Matriz Fxp. Benefícios das marcas Audi e BMW 

DESCRIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS DA 
MARCA AUDI 

Segurança para 
condutores e 
passageiros 

Visual off-road Esportividade  Conforto, bem 
estar 

Inovação – Visual 
high tech 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 43 5 215 2 5 10 26 5 130 35 5 175 46 5 230 
Concordo 
Parcialmente 27 4 108 21 4 84 41 4 164 30 4 120 23 4 92 

Indiferente 9 3 27 26 3 78 13 3 39 12 3 36 10 3 30 

Discordo Parcialmente 1 2 2 20 2 40 0 2 0 3 2 6 1 2 2 

Discordo Totalmente 0 1 0 11 1 11 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   352 80   223 80   333 80   337 80   354 

Média 4,4     2,8     4,2     4,2     4,4     

  
Resistência, 
durabilidade, 

robustez 

Maior 
visibilidade, área 

de visão 

Facilidade ao 
dirigir - 

ergonomia 

Valor de mercado 
– liquidez 

Relação Custo 
Benefício – preço 
e condições de 

pagamento 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 13 5 65 10 5 50 24 5 120 10 5 50 10 5 50 
Concordo 
Parcialmente 50 4 200 47 4 188 34 4 136 35 4 140 21 4 84 

Indiferente 10 3 30 23 3 69 16 3 48 25 3 75 22 3 66 

Discordo Parcialmente 7 2 14 0 2 0 6 2 12 10 2 20 23 2 46 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 4 

Total 80   309 80   307 80   316 80   285 80   250 

Média 3,9     3,8     4     3,6     3,1     

DESCRIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS DA 
MARCA BMW 

Segurança para 
condutores e 
passageiros 

Visual off-road Esportividade  
Conforto, bem 

estar 
Inovação – Visual 

high tech 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 41 5 205 8 5 40 45 5 225 30 5 150 22 5 110 
Concordo 
Parcialmente 32 4 128 22 4 88 22 4 88 44 4 176 50 4 200 

Indiferente 7 3 21 30 3 90 7 3 21 4 3 12 4 3 12 

Discordo Parcialmente 0 2 0 12 2 24 4 2 8 2 2 4 4 2 8 

Discordo Totalmente 0 1 0 8 1 8 2 1 2 0 1 0 0 1 0 

Total 80   354 80   250 80   344 80   342 80   330 

Média 4,4     3,1     4,3     4,3     4,1     

  
Resistência, 
durabilidade, 

robustez 

Maior 
visibilidade, área 

de visão 

Facilidade ao 
dirigir - 

ergonomia 

Valor de mercado 
– liquidez 

Relação Custo 
Benefício – preço 
e condições de 

pagamento 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 24 5 120 20 5 100 41 5 205 24 5 120 18 5 90 
Concordo 
Parcialmente 48 4 192 45 4 180 19 4 76 28 4 112 22 4 88 

Indiferente 8 3 24 11 3 33 16 3 48 20 3 60 20 3 60 

Discordo Parcialmente 0 2 0 4 2 8 0 2 0 6 2 12 14 2 28 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 4 1 4 2 1 2 6 1 6 

Total 80   336 80   321 80   333 80   306 80   272 

Média 4,2     4     4,2     3,8     3,4     

Fonte: dados da pesquisa – 2010 
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TABELA 25: Matriz Fxp. Benefícios das marcas Mercedes-Benz e Volvo 

DESCRIÇÃO DOS  
BENEFÍCIOS DA 

MARCA MB 

Segurança para 
condutores e 
passageiros 

Visual off-road Esportividade  Conforto, bem 
estar 

Inovação – Visual 
high tech 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 50 5 250 7 5 35 15 5 75 46 5 230 30 5 150 
Concordo 
Parcialmente 24 4 96 24 4 96 37 4 148 28 4 112 40 4 160 

Indiferente 3 3 9 20 3 60 23 3 69 6 3 18 6 3 18 

Discordo Parcialmente 3 2 6 19 2 38 5 2 10 0 2 0 4 2 8 

Discordo Totalmente 0 1 0 10 1 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Total 80   361 80   239 80   302 80   360 80   336 

Média 4,5     3     3,8     4,5     4,2     

  
Resistência, 
durabilidade, 

robustez 

Maior 
visibilidade, área 

de visão 

Facilidade ao 
dirigir - 

ergonomia 

Valor de mercado 
– liquidez 

Relação Custo 
Benefício – preço 
e condições de 

pagamento 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 28 5 140 20 5 100 40 5 200 18 5 90 14 5 70 
Concordo 
Parcialmente 35 4 140 29 4 116 24 4 96 38 4 152 26 4 104 

Indiferente 13 3 39 24 3 72 10 3 30 12 3 36 18 3 54 

Discordo Parcialmente 4 2 8 7 2 14 6 2 12 8 2 16 12 2 24 

Discordo Totalmente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 4 10 1 10 

Total 80   327 80   302 80   338 80   298 80   262 

Média 4,1     3,8     4,2     3,7     3,3     

DESCRIÇÃO DOS  
BENEFÍCIOS DA 
MARCA VOLVO 

Segurança para 
condutores e 
passageiros 

Visual off-road Esportividade  
Conforto, bem 

estar 
Inovação – Visual 

high tech 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 68 5 340 12 5 60 14 5 70 38 5 190 30 5 150 
Concordo 
Parcialmente 10 4 40 32 4 128 38 4 152 34 4 136 40 4 160 

Indiferente 2 3 6 21 3 63 18 3 54 8 3 24 3 3 9 

Discordo Parcialmente 0 2 0 10 2 20 6 2 12 0 2 0 4 2 8 

Discordo Totalmente 0 1 0 5 1 5 4 1 4 0 1 0 3 1 3 

Total 80   386 80   276 80   292 80   350 80   330 

Média 4,8     3,5     3,7     4,4     4,1     

  
Resistência, 
durabilidade, 

robustez 

Maior 
visibilidade, área 

de visão 

Facilidade ao 
dirigir - 

ergonomia 

Valor de mercado 
– liquidez 

Relação Custo 
Benefício – preço 
e condições de 

pagamento 

Alternativa F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp F P Fxp 

Concordo Totalmente 42 5 210 30 5 150 40 5 200 15 5 75 18 5 90 
Concordo 
Parcialmente 18 4 72 36 4 144 17 4 68 27 4 108 24 4 96 

Indiferente 16 3 48 11 3 33 14 3 42 20 3 60 20 3 60 

Discordo Parcialmente 2 2 4 0 2 0 5 2 10 9 2 18 16 2 32 

Discordo Totalmente 2 1 2 3 1 3 4 1 4 9 1 9 2 1 2 

Total 80   336 80   330 80   324 80   270 80   280 

Média 4,2     4,1     4,1     3,4     3,5     

Fonte: dados da pesquisa - 2010 


