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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mostrar a importância das pesquisas envolvendo a relação
marca-consumidor no setor automotivo de modo a possibilitar o desenvolvimento de estratégias de marketing com o
intuito de atrair mais consumidores, em pleno advento da competitividade. Por meio da análise dos dados coletados,
mediante questionário online, constatou-se que as marcas Chevrolet e Volkswagen destacam-se na preferência dos
participantes da pesquisa e afirmam que os carros desta marca são econômicos, confortáveis e confiáveis, ou seja, dão
pouca manutenção. Outro fator a ser destacado é que o primeiro critério de compra de automóveis entre os participantes
foi o preço, associado à imagem que os mesmos possuem da marca como estável e bem posicionada no mercado.
Diante  de  tudo  o  que  foi  exposto,  constata-se  a  importância  da  relação  marca-consumidor,  revelando-se  assim  a
necessidade de realização de um trabalho voltado para ações de marketing com enfoque na importância dessa relação,
porém é necessário que a organização direcione esforços para estudos do perfil de seus clientes e, consumidores.

PALAVRAS-CHAVE:Ações de marketing; Perfil dos clientes; Relação marca-consumidor. 

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e pesquisas sobre marcas de carros os consumidores estão
mais  atentos  e  exigentes  no  momento  da  compra.  Tornando-se  relevante  a  realização  de  um
trabalho  voltado  para  ações  de  marketing  com  enfoque  na  importância  da  relação  marca-
consumidor.

Na construção de marca baseada no consumidor é necessário que a organização direcione
esforços para estudos do perfil de seus clientes e, consumidores. Com maiores informações acerca
dos interesses de seus consumidores, a empresa será direcionada à prática de ações de marketing,
criação de novos produtos, enfim, o que será de total importância para a relação marca-consumidor.
Portanto,  quanto maior  a  força de associação da marca,  o  mesmo terá maior  facilidade de ser
lembrada e aceita pelos consumidores.

Para Aaker (1996) uma marca terá um alto valor para o consumidor se corresponder a todas
as expectativas do mesmo. Assim, ao compreender melhor o consumidor, a marca é capaz de trazer
respostas mais satisfatórias para que os mesmos saibam identificar o que desejam ou necessitam.
Portanto,  os  consumidores  identificam  as  informações  entre  esta  relação  marca-consumidor,  a
marca é um grande identificador dos pontos de maior sensibilidade (racionais ou emotivos), onde o
consumidor é, consequentemente, induzido a maior valorização das marcas.

As  estratégias  de  marketing  são  utilizadas  para  que  as  marcas  sejam  lembradas  pelos
consumidores todos os dias e que fazem parte de suas rotinas,  em várias situações.  Mediante
diversas pesquisas de satisfação de consumidores referente à marcas, pode-se perceber quais os
pontos que fazem a diferença no momento da tomada de decisão, o que levará a organização a
adotar uma estratégia de marketing que seja mais atrativa do que a concorrência. Com a pesquisa o
que se espera é identificar a influência da marca na decisão de compra, em uma empresa do ramo
automobilístico.
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O automóvel obteve total importância desde o século XX, como um dos bens de consumo
mais desejado. O mesmo simbolizava a liberdade para se locomover, facilidade de glamour, status
social e comodidade (BNDES, 2003).

Contudo, o marketing é de extrema relevância de modo a destacar a marca do produto, ou
seja, cria-se uma estratégia em que a organização o utiliza para se impor no mercado a fim de ser
conhecida  e  diferenciada  dos  concorrentes.  A  marca  certifica-se  que  o  cliente  é  movido  pelo
emocional no momento da compra e, é claro, pelo impulso onde o mesmo desejará algo novo, o que
lhe  poderá  proporcionar  status,  ou  qualquer  outra  qualidade  que  mexa  com  seu  emocional,
entretanto é de suma importância que o consumidor seja manipulado e não enganado a fim de se
fidelizar a marca.

Assim, o referido trabalho objetiva mostrar a importância das pesquisas envolvendo a relação
marca-consumidor no setor automotivo de modo a possibilitar o desenvolvimento de estratégias de
marketing com o intuito de atrair mais consumidores, em pleno advento da competitividade.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  a  realização  desta  pesquisa  utilizou-se  a  técnica  de  aplicação  de  questionários.  A
pesquisa  preconizou  obter  informações  a  respeito  da  opinião  da  população  acerca  de  sua
preferência referente a marca de veículos automotivos de modo a traçar um panorama da relação
Marca X Consumidor, objetivando o desenvolvimento de ações de  Marketing a partir dos resultados
obtidos.

O Questionário foi a técnica adotada nesse estudo. De acordo com Marconi e Lakatos (1982),
questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas,
que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.

O  Questionário  para  a  realização  da  pesquisa  contemplou  variáveis  quantitativas  e
qualitativas. As informações coletadas com os entrevistados permitiram que suas opiniões sobre a
relação Marca X Consumidor fossem caracterizadas. Foram aplicados 60 questionários online entre
aqueles que se dispuseram a responder por meio de sua disponibilização em rede social e envio via
e-mail. 

A  análise  foi  efetuada por  meio  da tabulação dos dados coletados com a aplicação dos
questionários, com a utilização de técnicas de estatística e a discussão dos resultados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos mediante a aplicação do questionário online encontram-se descritos
abaixo.Diante dos dados coletados, observou que 75% dos entrevistados eram do sexo feminino. De
acordo com Mautone (2005), uma das tendências do mercado é a elevação do número de mulheres
compradoras de automóveis, que atualmente representam quase 50% das compras no Brasil.  O
autor ainda chama atenção para o fato de que os sentidos e sensibilidade são mais acurados nas
mulheres do que nos homens e elas estão mais atentas a detalhes; e tais diferenças entre homens e
mulheres têm acarretado com que determinadas empresas fabriquem produtos específicos para o
público feminino.

Constatou-se uma supremacia na preferência pelas marcas Chevrolet (30%) e Volkswagen
(28,30%). Tais marcas caracterizam-se pela fama de venderem os chamados “carros populares”.
Da Silva (2001) ressalta que o mercado de carros populares (motor 1.0) tem aumentado de preço,
mas atualmente possui acessórios extras, não caracterizando carros básicos, o que atrai um maior
número de consumidores.
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Outra constatação efetuada foi de que 81,7% dos participantes da pesquisa estão satisfeitos
com a amplitude das concessionárias. Segundo Pimenta (2002), apesar do salto numérico superior
ao dos anos 80 (auge da produção de automóveis), a quantidade de concessionárias autorizadas e
independentes assim como o número de empregos diretos sofreram uma queda significativa nos
últimos anos, caracterizando um movimento de crise das concessionárias.

Tornou- se evidente um predomínio de entrevistados que estão satisfeitos (38,3%) com a
qualidade  do  atendimento  das  concessionárias.  Entretanto,  se  levarmos  em  consideração  o
percentual daqueles que não gostam do atendimento e os que responderam talvez ou não sabem
informar, totalizando 55%. Assim, demonstra-se a necessidade das concessionárias aperfeiçoarem a
qualidade do atendimento,  primando pela  satisfação integral  dos seus clientes.  De acordo com
Damian e Merlo (2012) os elementos da qualidade do serviço que mais influenciaram na satisfação
dos  consumidores  foram  os  associados  aos  serviços  de  alta  qualidade,  o  atendimento  dos
funcionários,  receber  o  serviço  esperado,  atendimento  rápido  e  entregar  o  serviço  no  prazo
estabelecido.

 Por meio dos dados obtidos evidenciou-se que a maioria dos entrevistados (73,3%) está
satisfeito com a facilidade de encontrar peças de reposição da marca do carro que possui. Segundo
Beber e Rossi (2006), as concessionárias normalmente dispõem de boa estrutura para prestação de
serviços, sendo responsáveis pela execução dos trabalhos referentes às garantias dos fabricantes
para os produtos novos. Tal estrutura citada pelos autores em questão inclui estoque de peças da
frota dos veículos fabricados, e que torna-se um fator benéfico e reconhecido pelos clientes.

Diante dos resultados obtidos verifica-se que os itens economia (50%),  conforto  (48,3%),
baixa manutenção (48,3%), satisfazem as expectativas (48,3%), beleza (45%), praticidade (43,3%) e
facilidade  de  revenda  (36.7%)  foram  os  que  obtiveram  destaque  dentre  as  escolhas  dos
participantes da pesquisa quando questionados sobre as qualidades dos carros da marca do carro
que possui, lembrando que poderiam assinalar quantos itens quisessem. Assim, diante do resultado
constatamos que os clientes buscam primordialmente na compra de um carro, economia, além de
conforto e confiança (baixa manutenção). Em consonância com o exposto, Oliveira (2005) frisa que
quando o consumidor decide comprar um carro, ele realiza uma busca mental e informativa sobre os
dados  que  apanhou  no  mercado,  além  de  almejar  e  exigir  um  atendimento  com  excelência,
principalmente os clientes de automóvel, cujo envolvimento com esse tipo de consumo é alto e a
decisão de compra é complexa, devido ao valor da compra ser alto.

Por meio dos dados coletados constata-se que os participantes da pesquisa tem uma visão
sobre a marca do carro que possui como de uma empresa “Estável e bem posicionada no mercado”
(46,7%). Tal visão indica confiança nos produtos e serviços ofertados pela mesma. De acordo com
Coelho (2013) existe uma enorme variedade de marcas que propõem produtos ou serviços similares
e que satisfazem as mesmas necessidades, como é o caso do mercado automobilístico, onde as
marcas redobram de esforços para chegarem a todos os tipos de consumidores. Assim, o referido
autor  destaca  que  é  fundamental  perceber  o  valor  de  uma  marca,  do  ponto  de  vista  dos
consumidores, para poder satisfazer as suas necessidades e criar um relacionamento forte de modo
a torná-los leais e promover a fidelização dos clientes.   

Diante dos resultados obtidos verifica-se que o Preço é o principal critério durante a compra
de automóveis (40%).  Esse resultado está  em consonância com os dados obtidos na pesquisa
efetuada por Martins e Abbade (2015), onde na qual constatou-se que, em sua grande maioria, os
compradores de veículos automotivos procuram uma relação custo-benefício, buscando na compra
vantagens financeiras, como valor a ser pago, taxas de financiamento, valor médio do seguro etc.
Nesse  sentido,  o  preço  é  o  sempre  o  fator  decisivo  na  hora  de  fechar  um  negócio  no  ramo
automobilístico.
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4 CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto constamos o quanto a relação marca-consumidor é importante no
ramo automotivo. Ao traçar um panorama sobre tal relação conseguimos mediar o desenvolvimento
de ações de marketing voltadas a sua melhoria no que se refere a satisfação do cliente e a sua
consequente fidelização.

A  amostra  de  participantes  da  pesquisa  foi  composta  por  75%  de  mulheres.  Segundo
pesquisas, citadas ao longo do trabalho, as mulheres já são responsáveis por aproximadamente do
mercado  consumidor  no  ramo  automotivo,  tornando-se  necessário  assim  um  novo  olhar  das
montadoras  de  automóveis  sobre  esse  público  com anseios,  muitas  vezes  distintos  do  público
masculino no que se refere a carros.

Os  dados  obtidos  pela  pesquisa  permitiram concluir  que  Chevrolet  (30%)  e  Volkswagen
(28,3%) foram as marcas de automóvel predominante entre os carros dos participantes da pesquisa.
Tais marcas são conhecidas como marcas que vendem “carros populares”, ou seja, aqueles com
motor 1.0. 

E ainda em relação à marca do carro que os participantes possuem 81,7% dos mesmos
acredita que a marca possui uma ampla rede de concessionárias e 38,3% afirma que a qualidade
dos serviços e atendimento das concessionárias é excelente, e, além disso, 73,3% afirma ser fácil
encontrar  peças  de  reposição  desta  marca.  Tais  resultados  indicam que os  participantes  estão
satisfeitos com a marca do carro que possui, demonstrando apreço e fidelidade à mesma.

Os  dados  coletados  ainda  permitiram concluir  que  a  qualidade  da  marca  do  carro  mais
destacada  foi  a  economia  (50%),  e  que  o  primeiro  critério  de  compra  de  automóveis  entre  os
participantes foi  o preço (40%), associada à imagem que os mesmos possuem da marca como
estável e bem posicionada no mercado (46,7%). A associação dos referidos fatores listados faz com
que o consumidor se mantenha fiel à marca, aumentando as chances de uma nova aquisição de
veículos da mesma marca.

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, é indispensável que as marcas de automóveis
busquem  conhecer  o  perfil  do  seu  cliente,  pois  através  do  mesmo,  estas  poderão  investir  no
desenvolvimento de ações de marketing de modo a melhorar a imagem da marca diante do seu
consumidor. Assim, ainda que a relação marca-consumidor represente um importante instrumento
para a formação da satisfação dos consumidores de automóveis, até o momento pouco se tem
estudado  tal  relação,  carecendo  de  mais  trabalhos,  porém  destacando-se  a  importância  dos
resultados da pesquisa em questão como base para a realização de novas pesquisas.
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