
 1 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

LÍVIA ROSSO SIQUEIRA 

 

 

 

 

MERCADO DE LUXO: FATORES DETERMINANTES DA ESCOLHA DE 

AUTOMÓVEIS DE LUXO. 

Administração para Engenheiros 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2012 

 



 2 

LÍVIA ROSSO SIQUEIRA 

 

 

 

 

MERCADO DE LUXO: FATORES DETERMINANTES DA ESCOLHA DE 

AUTOMÓVEIS DE LUXO. 

Administração para Engenheiros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador: Professora. Dra. Elida Jacomini Nunes 

 

 
 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Programa de Pós-graduação Lato Sensu da 
Escola de Engenharia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 
à obtenção do título de Especialista em 
Administração em Engenharia. 

 



 3 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Jose Carlos Ribeiro Siqueira e Euridice Rosso 

Siqueira, que são os  responsáveis  por quem sou hoje e que de muitas formas me 

incentivaram e ajudaram para que fosse possível a concretização deste trabalho. 

 

 



 4 

RESUMO 

 

Este trabalho objetivou demonstrar que a decisão de compras está ligada às necessidades 

assim como fatores motivacionais entre outros. O ponto relevante deste estudo foi demonstrar 

os fatores determinantes que tem influência direta no processo decisório na compra de 

automóveis no mercado de luxo e identificar seus principais atributos. A questão relativa ao 

poder aquisitivo também é bastante relevante quando da escolha do automóvel, pois conforme 

mostrado no decorrer do trabalho, os valores dos diversos modelos de automóveis 

comercializados no Brasil diferem bastante. O estudo de mercado realizado neste trabalho se 

apóia totalmente em dados do mercado de luxo, tendo como objetivo específico demonstrar o 

mercado de automóveis dentro deste segmento. Desta forma os dados todos referenciados 

foram colocados na integra com os créditos dados aos autores das pesquisas utilizadas neste 

estudo mercadológico afim de proporcionar maior viabilidade de resultados.  

 

Palavras chave: Mercado de luxo, Decisão de compra, Automóveis 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to demonstrate that the decision to purchasing is on the needs as well as 

factors motivational and others. The relevant point of study was to demonstrate 

the factors that has direct influence on decision making in purchasing 

cars in the luxury market and identify your key attributes. The matter relating to 

income is also very important when choosing the car, because as shown during the 

labor costs of the various car models sold in Brazil are quite different. The study market 

investigation in this paper will rely entirely on data from the luxury market, with the specific 

goal demonstrate the car market within this segment. Thus all the data referenced were placed 

in its entirety with credit given to authors of marketing surveys used in this study to 

providing greater availability of results. 

 

Keywords: Luxury Market, Purchase decision. Cars 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar os fatores determinantes que tem 

influência direta no processo decisório na compra de automóveis no mercado de luxo e 

identificar seus principais atributos. Tendo como propósito a contribuição para compreender 

os aspectos de comportamento de escolha dos diversos tipos existentes de automóveis, 

fundamenta-se num método de análise qualitativa e analisa as características comuns entre os 

fundamentos teóricos e as pesquisas referentes a fatores de ordem cultural, social, pessoal, e 

psicológico que influenciam neste processo.  

O mercado de automóveis de luxo tornou-se mais competitivo nos últimos anos em 

função da entrada de novos participantes, ávidos por atender uma demanda crescente, 

impulsionada pela boa fase na qual atravessa a economia brasileira.  

Dentre os fatores existentes, o estudo deverá compreender a relação dos interlocutores 

envolvidos na tomada de decisão dos consumidores assim como outras influências de 

condição sócio-econômicas.  

O modo pelo qual os consumidores satisfazem suas necessidades depende de suas 

atitudes em relação às diversas alternativas. Uma atitude é a avaliação geral de um 

consumidor a respeito de um objeto, comportamento ou conceito. Para o IPEFAE (apud 

Bonne e Kurtz, 1998), a saúde da economia influencia o quanto o consumidor efetivamente 

gasta, pois as condições econômicas influenciam o poder de compra do consumidor. Os 

fatores de ordem cultural exercem uma influência ampla e profunda no comportamento de 

consumo.  

Para Kotler (2006), é preciso estudar permanentemente o comportamento dos 

consumidores, descobrindo assim quem é este consumidor e quais as suas características 

pessoais que influenciam seu comportamento de compra e quais os fatores psicológicos terão 

influência nas respostas dos consumidores ao programa de marketing.  

Para Engel et al. (2000) torna se necessário conhecer as variáveis que influenciam o 

comportamento de compra, e como elas são importantes para que as empresas dêem maior 

qualidade a seus produtos e serviços, considerando os desejos e as necessidades dos 

consumidores e tendo como orientação suas ofertas para o mercado. 
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1.2 Delimitação do tema 

 
O estudo se mostra relevante, pois reunirá informações necessárias para a 

compreensão e identificação dos fatores determinantes da escolha de automóveis no mercado 

de luxo.  

Como sendo o consumidor o centro de todas as atividades de Marketing, se torna 

importante saber como ele se motiva, como ele compra e como vai utilizar os bens adquiridos. 

Este estudo permitirá: Melhorar a comunicação; identificar suas necessidades; obter confiança 

e fidelização do consumidor e planejar de forma pontual ações comerciais.  

Segundo Kotler (2006), o tema em questão é justificado, uma vez que, as compras 

desse tipo de material podem ser consideradas como uma solução de problemas de compras 

mais complexas em função dos riscos percebidos a partir de uma decisão precipitada. 

Em razão disso, este tipo de consumidor se encontra envolvido e mais disposto a 

participar de todas as etapas do processo decisório. Baseado nestes fatores, este trabalho 

aborda os fatores de influência na decisão pela escolha de automóveis no mercado de luxo, e 

tem como objetivo específico, identificar os atributos mais valorizados pelos grupos de 

consumidores e influenciadores (especificadores / executores).  

 

1.3 Problema de Pesquisa 

 

A compreensão das necessidades dos consumidores no processo decisório de compra e 

dos fatores que o condicionam será benéfica para os envolvidos nesta relação de troca, pois, 

para uma empresa, este conhecimento se tornará o ponto de partida para planejar a estratégia 

de vendas mais otimizada ao consumidor, contribuindo para o aumento na procura dos 

produtos oferecidos. Para os consumidores, facilitará e tornará a compra mais satisfatória no 

que tange ao consumo do produto, pois este encontrará produtos a preços razoáveis, 

comunicação adequada e rede de distribuição eficiente.  

Diante do exposto levanta-se como problemas de pesquisa: 

Quais os fatores determinantes que influenciam na escolha de automóveis no mercado 

de luxo? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 
Identificar os fatores determinantes que influenciam na escolha de automóveis no 

mercado de luxo brasileiro. 

O objetivo mais perseguido pelo homem é o de conhecer a realidade dos fatos, para 

isso, utiliza vários mecanismos. E entre muitos mecanismos, a Pesquisa Científica surge com 

uma das opções para conhecer a realidade. Martins (2000) 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar via pesquisa Bibliográfica os fatores de influência no processo 

decisório de compra; 

 Identificar fabricantes e a ordem de importância além dos atributos que os 

consumidores deste tipo de material valorizam.  

 Identificar as características geográficas, culturais e econômicas na tomada de 

decisão de escolha e compra;   

 

1.5 Metodologia 

 

Este capítulo se apoiará totalmente em dados do mercado de luxo, tendo como 

objetivo específico demonstrar o mercado de automóveis dentro deste segmento 

Diante do exposto os dados todos referenciados serão colocados na integra com os 

créditos dados aos autores das pesquisas utilizadas neste estudo de caso a fim de proporcionar 

maior viabilidade de resultados.  

Quantο à metοdοlοgia de pesquisa, será utilizadο métοdο empíricο, οnde será 

realizada pesquisa explοratória e através de metοdοlοgia empíricο-indutiva. 

A técnica de pesquisa que será utilizada é qualitativa, através dοs seguintes recursοs: 

Levantamentο bibliοgráficο; Estudοs de casο,  pesquisa de mercadο para tοmada de decisãο.        
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1.6 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho apresentado será divido em 4 capítulos sendo: 

 

A introdução será  composta de: Apresentação e Justificativa,Delimitação do tema; 

Problema de Pesquisa, Objetivos Geral e Específicos, metodologia e descrição do conteúdo 

No capítulo 2-  trata-se do referencial teórico, aonde será discorrido com base em 

autores renomados o comportamento do consumidor, fatores cultural, social, psicológico, 

mercado varejista, processo de compra do consumidor,  processo de compra do consumidor, 

satisfação das necessidades humanas. 

O capitulo 3- Trata=se  de um estudo de mercado de automóvel de luxo, os assuntos a 

serem abordados serão: Necessidades e desejos dos consumidores do Mercado de Luxo, 

Conceito  de Bens de Luxo; Perfil do consumidor brasileiro do mercado de luxo; Centro de 

referencia do mercado luxo brasileiro; O mercado de luxo crescente no Brasil; Mercado de 

Luxo de Automóveis e por fim serão apontadas as marcas mais vendidas . 

Por fim será realizada a conclusão geral do trabalho. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comportamento do Consumidor  

 

O comportamento do consumidor é um dos campos mais complicado das teorias de 

marketing. Isso se deve ao fato de reunir subsídios derivados de diversas áreas do 

conhecimento, tais como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia e a Economia. Embora a 

Economia tenha produzido as primeiras teorias formais do comportamento do consumidor, o 

desenvolvimento teórico deste campo de estudos tem-se produzido, nos últimos anos, no 

domínio da abordagem das ciências comportamentais.  

Não se pode assegurar, na verdade, que exista uma única Teoria do Comportamento 

do Consumidor e é possível que isso nunca ocorra. Tão pouco existe uma Ciência do Homem: 

as diversas áreas do conhecimento humano ainda estão longe de explicar, de maneira 

integrada e sólida, esse comportamento. Existe, entretanto, um conjunto de teorias sobre o 

comportamento do consumidor, que permitem melhorar a capacidade de pressagiar o 

comportamento desse indivíduo, o consumidor, sob uma multiplicidade de aspectos: o da 

Psicologia Geral, o da Psicologia Social, o da Sociologia e o da Antropologia Social.  

A contribuição mais compreensiva e genérica é a da psicologia e, mesmo dentro do 

seu próprio âmbito de desempenho, existem inúmeros posicionamentos distintos e 

contribuições de diferentes linhas de pensamento. Para facilitar o entendimento, se apresenta 

um modelo fundamental que procura integrar os principais elementos psicológicos associados 

ao comportamento de compra. 

No fim da década de 50, algumas empresas orientadas para o marketing mudaram de 

estratégia. Abdicaram da tentativa de convencer o consumidor a comprar produtos que 

haviam produzido e adotaram as táticas de produzir o que o consumidor compraria. Seu 

essencial foco passou a ser as precisões e os desejos dos clientes. 

A filosofia do conceito de marketing estimulou o estudo sobre o comportamento do 

consumidor através de pesquisas que permitiram a descoberta de que eram muito diferentes as 

necessidades e os desejos de segmentos distintos de consumidores e, por consequência, as 

empresas teriam de preparar-se para atender a essa demanda. Na década de 60, quando o 

estudo ainda era novo, a disciplina do comportamento do consumidor procurou, baseada  na 

psicologia, o estudo do indivíduo; na psicologia social, a ação do indivíduo em grupo; na 

antropologia, o acordo de como a sociedade influencia o indivíduo e na economia, o 
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entendimento dos fenômenos referente à produção, distribuição, acúmulo e consumo de bens 

naturais. 

Antigas teorias defendiam o conceito de que os indivíduos agem racionalmente para 

elevar ao máximo seus benefícios ao comprarem bens e serviços. Os administradores de 

marketing almejavam conhecer as causas do comportamento do consumidor, “como 

recebiam, guardavam e usavam informações relacionadas ao consumo de tal modo que 

pudessem planejar estratégias de marketing para influenciar as decisões de consumo” 

(Schiffman; Kanuk, 2000, p.6). 

Esse aspecto causou a abordagem positivista que ponderava que, ao saber-se com 

antecipação qual seria o comportamento do consumidor, haveria probabilidade de influenciá-

lo. A abordagem interpretativa ou pós-modernista partiu de professores de diversas 

disciplinas, com o desejo de abranger o comportamento do consumidor.  

Eles incluíram itens ligados à subjetividade dos consumidores, como as emoções, os 

papéis da fantasia e dos jogos. Vários teóricos passaram a considerar o momento da compra 

como algo único, focalizando a experiência do consumo. Sua abordagem ficou conhecida 

como experimentalismo. 

Várias empresas adotaram políticas de segmentação de mercado, subdividindo-o em 

segmentos menores e característicos; utilizaram técnicas de comunicação e passaram a prestar 

atenção aos movimentos de defesa do consumidor e as preocupações ambientais. Nas 

pesquisas que envolvem o comportamento do consumidor, um dos aspectos prioritários 

ponderados é a motivação, ou seja, a avaliação dos motivos que induzem o indivíduo a 

comprar ou abdicar bens ou serviços. 

Conceitualmente a motivação tem dois aspectos: um estado motivador interno que 

excita o indivíduo a orientar-se para uma finalidade, e um comportamento que procura a 

realização do objetivo.  

Na área da psicologia, a motivação recebeu várias teorias, sendo vista como derivada 

de instintos, impulsos (ou drives), necessidades latentes ou expressas. O nível de motivação 

do consumidor é determinado na procura de informações a respeito do produto ou serviço.  

Os sinais são os estímulos que direcionam os motivos. O preço, o estilo, a embalagem 

e a propaganda podem servir de sinais para auxiliar aos consumidores a satisfazerem suas 

necessidades. O modo como os indivíduos reagem a um sinal é a resposta. As motivações 

pelas marcas não acontecem separadamente da aprendizagem cuja avaliação é essencial. O 

aprendizado é uma conduta futura aprendida em decorrência dos resultados de experiências 

passadas.  
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O comportamento de escolha e compra do consumidor se caracteriza pelas suas 

atividades emocionais que se dá na seleção, compra e uso de serviços e produtos para 

satisfazer suas necessidades e desejos. Para Kotler (2006), considerando que a intenção do 

marketing se fundamenta em atender e satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores 

se torna imprescindível conhecer e entender o seu comportamento no processo de compra. 

Dentre os fatores que interferem na tomada de decisão de escolha e compra, os 

internos e externos são os principais. As influências sociais e situacionais são consideradas no 

processo decisório de compra (CHURCHILL E PETER, 2000). Já para Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) as variáveis de influências na decisão de compra estão divididas em 

diferenças individuais, fatores pessoais e influências ambientais. 

 

FIGURA 1 – MODELO DE PROCESSO PARA DECISÃO DE COMPRA 

 

 

Fonte: MOTA e ROSSI,2003, p.115 (apud Engel; Blackwell; Miniard, 2000, p54). 

 

 

Para o IPEFAE (apud Shiffman e Kanuk, 2000) definiram o comportamento de 

compra do consumidor como: “O estudo de como os indivíduos tomam decisões para gastar 

os seus recursos disponíveis (dinheiro, tempo e esforço) em artigos de consumo”. O 
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comportamento do consumidor é alcançar metas particulares que têm como fim a satisfação 

de suas necessidades e desejos.  

Em determinado momento da compra o consumidor busca por satisfações múltiplas 

que estão presentes no seu dia-a-dia. Se um profissional de marketing identifica que 

benefícios os consumidores estão buscando, ele poderá projetar um produto que tenha atração 

e promova o máximo de satisfação. Situações de uso se referem ao ambiente social, onde 

ocorre o uso do produto. Segundo Engel et al. (2000), as situações de uso envolvem as 

seguintes características.  

• Ambientes físicos: a propriedade tangível do local onde ocorre a situação de uso que 

envolve a localização geográfica, a decoração, os sons, aromas, iluminação e configurações 

visíveis do produto ou outro material que cerca o objeto de incentivo.  

• Ambientes sociais: a presença ou ausência de outras pessoas na situação.  

• Tempo: as propriedades temporais da situação como o momento particular em que 

algo acontece.  

• Tarefa: as metas particulares que os consumidores têm em uma situação. Por 

exemplo, uma situação em que uma pessoa faz compra de um presente de casamento para um 

amigo é diferente de uma situação em que está fazendo compras para o próprio uso pessoal.  

• Estados de antecedentes: as condições ou os humores temporários, ansiedade, falta 

de paciência, excitação, em que o consumidor vivencia a situação.  

 

FIGURA 2 – FATORES DE INFLUÊNCIA DOS CONSUMIDORES 

 

      
Fonte: Kotler, 1998, p.9. 

Segundo o IPEFAE (apud Kotler e Armstrong 1998), a opção do consumidor é 

diretamente influenciada por características culturais, sociais, pessoais e psicológicas. 
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2.1.1 Fator Cultural 

 

Kotler (2006) salienta que além dos fatores internos e externos, os fatores de ordem 

cultural são os que exercem uma maior influência nos consumidores. Para Kotler (1998) no 

âmbito do mercado, a cultura é o fator mais determinante e fundamental do comportamento de 

um consumidor. Os fatores de ordem cultural se encontram divididos em cultura, subcultura e 

classe social. 

Todos os aspectos gerais da realidade social seriam a primeira definição para o termo 

“cultura”. A cultura é a maneira de conceber e organizar a vida social assim como seus 

aspectos materiais e da realidade social, do modo de produzir o suficiente para garantir a 

sobrevivência, além do modo de ver o mundo. O autor sugere que ao descrever cultura, 

sempre deverá ter em mente todo o conjunto com toda sua riqueza e múltiplas formas de 

existência. (KOTLER, 1998). 

No âmbito do mercado, a cultura é o desejo mais fundamental e determinante no 

comportamento de uma pessoa (KOTLER, 1998).  Segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 

286) a definição de cultura é “a soma das crenças, costumes e valores adquiridos que 

permitem o direcionamento do comportamento dos consumidores de determinada sociedade”. 

Ou seja, os membros de uma sociedade acabam adquirindo um conjunto de percepções, 

valores, preferências e comportamentos através da vida em família e de outras instituições, 

que acabam interferindo diretamente em seus hábitos de consumo atuais e futuros.  

A cultura consiste em pequenas subculturas, que fornecem identificações específicas e 

socialização para seus integrantes. As subculturas ainda incluem suas nacionalidades, suas 

religiões, grupos raciais e as regiões geográficas (KOTLER, 1998).  

Para Kotler (1998), as classes sociais são divisões homogêneas e duradouras de uma 

sociedade, que são organizadas hierarquicamente onde seus membros compartilham 

interesses, valores e comportamentos similares. Corroborando neste sentido, e tendo-se por 

base Churchill e Peter (2000), a distribuição brasileira em classes sociais, de acordo com o 

Critério Brasil, se dá em função de um sistema de pontos e se baseia na posse de bens de 

consumo duráveis, grau de instrução do chefe da família entre outros fatores, como o emprego 

de diaristas. 
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2.1.2 Fator Social 

 

A família, as posições sociais e os grupos de referências influenciam os 

comportamentos, os pensamentos e até os sentimentos dos consumidores (CHURCHILL E 

PETER, 2000, p.161). Para Kotler (2006, p. 177), a família constitui o grupo de referência 

com maior influência, porém a mesma organização familiar está mudando em função da 

diminuição da família tradicional, por isso a influência dos irmãos e dos amigos íntimos para 

um apoio social tem tido sua relevância.  

Segundo Kotler (2006) para uma empresa ter sucesso ou permanecer competitiva no 

mercado, é fundamental entender os papéis de cada membro no comportamento de compra de 

produtos e serviços. 

As pessoas também são influenciadas por grupos de que não fazem parte de suas 

famílias, ou seja, afirmam as quais grupos alguém gostaria de pertencer, chamados 

“aspiração”. Desta mesma forma, há também aqueles chamados “grupos de repudiados”, que, 

de acordo com o autor, são os grupos conhecidos como “negação”. É importante ainda 

ressaltar de que forma uma influência sobre o perfil dos consumidores pode se dar, pois estes 

grupos de referência não dizem exatamente ou diretamente aos consumidores o que devem 

fazer, mas os consumidores é que se deixam influenciar pelas opiniões expressas de grupos 

alheios, ou por se preocuparem com o que estes grupos sentem. 

 

2.1.3 Fator Pessoal 

 

São os que dizem respeito às características pessoais de cada um, ou seja, momentos e 

vivências pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam interferindo nos seus 

hábitos e nas suas decisões de consumo.  

De acordo com Kotler (1998), existem cinco elementos que constituem os fatores 

pessoais: idade e estágio da vida, profissão, estilo de vida, condições econômicas, e 

personalidade. 

 

a) Idade e estágio da vida 

Para Kotler (1998) as necessidades e os desejos das pessoas se modificam ao longo do 

tempo em suas vidas. Corroborando nesse sentido, Churchill e Peter (2000, p.163) salientam a 

existência dos ciclos de uma vida familiar, ou seja, “conjunto de fases pelas quais as famílias 

passam onde suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las são influenciadas”.  
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b) Profissão 

Trata-se da ocupação que o consumidor exerce em sua vida. “Um grande executivo de 

uma empresa comprará roupas caras, títulos de clube, passagens aéreas, um carro de luxo e 

até um grande veleiro”, salienta Kotler (1998); isto é, o tipo de ocupação dos consumidores 

influencia seu nível e padrões de consumo.  

c) Estilo de vida 

É o modelo de padrão de vida que é expresso em questões de atividades, opiniões e 

interesses. De acordo com Kotler (1998), uma empresa pode se posicionar no mercado através 

de agremiações ou associações entre seus serviços e produtos e os reais e potenciais estilos de 

vida de seus consumidores. 

d) Condições econômicas 

Patrimônio, poupança, liquidez, renda disponível, condições de crédito e as atitudes 

com relação às despesas versus poupança. Ou seja, são estes elementos que determinam as 

condições econômicas de forma resumida, dentre as quais, baseando-se por Kotler (1998), são 

diretamente afetados pela escolha de produtos e serviços. 

e) Personalidade 

Cada um possui uma distinta personalidade, que influencia seu comportamento de 

escolha e compra. Cada indivíduo tem uma personalidade composta de diversos componentes 

que incluem desde valores, normas culturais, atitudes, motivos, intenções, crenças, opiniões, 

preferências, interesses e preconceitos. A personalidade é uma importante variável para 

análise de compra do consumidor. No entanto, a classificação se faz necessária para os tipos 

de personalidade, além de estabelecer relações fortes de escolhas de um produto ou marca e 

entre estes tipos de personalidade. (KOTLER, 1998). 

 

2.1.4 Fator Psicológico 

 

Segundo Kotler (1998), existem quatro fatores que tem importantes influências 

psicológicas no comportamento de escolha e compra dos consumidores: percepção, 

motivação, crenças e atitudes, aprendizagem. 

É com a percepção que uma pessoa seleciona, ordena e interpreta as informações para 

a criação de um quadro de significados do mundo. Para Kotler (1998), há três processos de 

percepção: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva. 

Já dentro da motivação, o impulso é uma necessidade que tem pressão suficiente para 

a ação de um consumidor na hora da compra.    
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Para Kotler (2006), na administração de marketing, a motivação está dividida em três 

teorias: a) a teoria de Freud, sobre as forças inconscientes que atuam sobre os indivíduos; b) a 

teoria de Maslow, sobre a hierarquização das necessidades humanas (ver figura 3); c) a teoria 

de Herzberg, que subdivide em satisfatória e insatisfatória com seus respectivos fatores. 

 

FIGURA 3 – HIERARQUIA DE NECESSIDADES, SEGUNDO MASLOW  

 

 
Fonte: Maslow, 2000. 

 

As crenças e atitudes, onde o homem é dotado de personalidade única, correspondem a 

um pensamento que um indivíduo sustenta por algo. Quanto às atitudes, se dá em função de 

uma pessoa mentalmente gostar ou não de um determinado tipo de produto. 

A aprendizagem são todas as mudanças de comportamento ocasionadas em um 

indivíduo com relação às suas experiências. Isto significa que se pode criar uma demanda por 

determinado produto ou serviço relacionando a fortes impulsos, utilizando sugestões que 

motivam e fornecem reforço positivo. 

 

2.2 A Diferenciação no Mercado Consumidor 

 

Segundo Kotler (1998) “a diferenciação é o ato de desenhar um conjunto de 

significativas diferenças para distinguir o produto da empresa de outros produtos 

concorrentes”. No entanto é fundamental que as empresas conheçam estas diferenças que o 
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consumidor considera importante no momento de decisão da compra. Desta forma poderá 

agregar características e valores percebidos, e ainda neste sentido, Kotler afirma a importância 

quantitativa dos atributos diferenciados, assim como seu desempenho com relação aos seus 

concorrentes. 

 

2.2.1 O Mercado Varejista Consumidor 

 

A função do varejo é fazer vendas diretas aos consumidores finais. Nesse sentido, o 

mercado varejista atinge todo o conjunto de atividades voltadas para a venda de produtos e 

serviços aos consumidores, tanto para uso pessoal e familiar, quanto independentemente de 

como serão vendidos (MIRANDA, 1997). 

Quanto ao varejo, Kotler (1998) diz que, se no passado era possível cativar os 

consumidores por meio de diferenciação especial e exclusiva de bens, oferecendo sempre um 

serviço extensivo e melhor que a concorrência, como cartões de crédito exclusivo da loja para 

favorecer suas compras a prazo, hoje o cenário se modificou. Desta forma, muitos varejistas 

estão alterando suas estratégias de marketing para atender e buscar pela diferenciação da 

oferta.  

Por isso, é fundamental que as empresas conheçam as qualidades que os consumidores 

consideram determinantes no processo de escolha e compra. Sendo assim, é possível agregar 

valores que serão percebidos como benefício pelos consumidores. 

 

2.3 O processo de compra do consumidor 

 

De acordo com (Kotler e Armstrong, 1998) para se chegar à decisão de compra, o 

consumidor passa pelas seguintes etapas: 

 

• Reconhecimento da necessidade: o comprador reconhece que têm uma necessidade 

que pode ser ativada por estímulos internos, a partir das necessidades fisiológicas, ou 

por estímulos externos, a partir de cheiros, comerciais, carros etc. Os profissionais de 

marketing, ao pesquisarem, identificarão o que desencadeou determinada necessidade; 

• Procura de informações: depois de estimulado, o consumidor poderá procurar 

informações, ou satisfazer imediatamente à sua necessidade. Na procura de 

informações poderá passar pelo estágio de atenção amplificada que presta mais 
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atenção às informações ligadas às suas necessidades, ou buscará informações a 

respeito do assunto por meio de fontes pessoais, comerciais, públicas e experimentais; 

 

• Avaliação de alternativas: o consumidor organiza as informações até a escolha de uma 

marca. Existem diversos processos usados pelos consumidores. Em geral, eles 

procuram primeiramente um produto com diversos atributos. Em seguida darão 

diferentes graus de essenciais a cada atributo. Depois se processa em sua cabeça um 

conjunto de conceitos quanto à posição de cada marca com seu respectivo atributo. A 

satisfação plena do produto modifica de acordo com os níveis de diferentes produtos e, 

por último, o consumidor desenvolve atitudes quanto às marcas diversas por meio de 

uma avaliação; 

 

• Decisão de compra: em geral comprará sua marca preferida, mas essa decisão pode 

ser influenciada pela atitude dos outros que recomendam uma marca mais barata, e as 

situações inesperadas, ligadas ao salário, que farão mudar a decisão; 

 

• Comportamento pós-compra: a satisfação do cliente está ligada à perspectiva que tinha 

do produto e o comportamento desse produto. A satisfação do consumidor é muito 

importante também do ponto de vista do marketing, pois está relacionado com a 

manutenção ou perda de clientes e a absorção de novos consumidores. 

 

Segundo Kotler; Armstrong, (1998, p.142) 

 
Se o produto for novo, o consumidor passa pelas seguintes fases para a sua 
aquisição: conscientização, pela qual sabe que o produto existe, mas lhe faltam 
informações; interesse, que o impele a buscar informações; experimentação e 
adoção, ou seja, após experimentar em pequena escala adota o produto.  

 

O consumo pode ser visado como dimensão simbólica da cultura. Produtos, 

comportamentos de consumo, compras, mercados, escolhas, decisões, podem ser vistos como 

trocas simbólicas realizadas na sociedade atualizada. 

A concretização do produto como potencial recurso ao problema de compra do 

consumidor leva a batalha pela participação no mercado e pela rentabilidade a um nível 

característico: o da interação do consumidor com o produto, tendo como fundamento 

decisório os critérios de determinação de compra.  
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Definido como o fator central no domínio das teorias de consumo, o consumidor 

prioriza a otimização entre a satisfação ajustada pelo produto e a perda monetária decorrente 

do ato da compra.  

A referida hipótese torna provável o conhecimento de todas as alternativas disponíveis 

no mercado, em suas diversas faixas de preços. Adiciona-se sobre essa suposição a imensa 

capacidade cognitiva do consumidor, constituindo como premissa obrigatória um contexto de 

decisão também racional na tomada de decisão. 

 

2.4 Definindo Lealdade 

 

Primeiramente, a lealdade era determinada e mensurada apenas sob a probabilidade de 

compras repetidas. Na década de 70, surgiu a apreensão de entender a definição psicológica 

da lealdade com o propósito de apontar o significado simplesmente comportamental.  

 

Conforme Reichheld, (1996, p.35),  

 
Compra consistente como indicador de lealdade pode ser invalidada, devido à 
compra por impulso ou a preferência por conveniência, e que compras inconsistentes 
poderiam mascarar a lealdade de consumidores fiéis a várias marcas. 

Bloemer & Kasper, (1995) relatam dois tipos de lealdade: a lealdade verdadeira e a 

lealdade espúria; onde a fundamental diferença entre as duas considerações está no fato de 

que a lealdade verdadeira fundamenta-se num intenso comprometimento com a marca, 

enquanto que a lealdade espúria é baseada nomeadamente na lembrança. Na lealdade 

verdadeira, o consumidor compromete-se com a marca, cada vez que ele precisar de um 

determinado produto persistirá na compra da mesma. Já na lealdade espúria, o consumidor 

comprará facilmente outra marca. 

Nota-se, deste modo, que um fator importante para a aquisição da lealdade verdadeira 

assinalada pelos autores é o comprometimento. Segundo Reichheld (1996), 

“comprometimento é uma condição necessária para que a verdadeira lealdade a marca possa 

ocorrer”.  

No desenvolvimento da literatura sobre satisfação e lealdade, os trabalhos de 

Reichheld (1996, p.146) apresentam importantes contribuições. Inicialmente, a construção da 

definição de lealdade a partir de aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais.  

Para o autor, lealdade é definida como: “a manutenção de um profundo compromisso 

de recomprar ou de aderir a um produto ou serviço preferido consistentemente no futuro, 
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ocasionando compras repetidas de uma mesma marca ou de um mesmo conjunto de marcas, 

independentemente de influências situacionais ou de esforços de marketing com potencial 

para causar mudanças de comportamento”.  

A lealdade cognitiva fundamenta-se somente na confiança a respeito da marca, que 

são construídas a partir de um conhecimento antecedente ou através de dados adquiridos com 

o próprio conhecimento dos produtos e serviços. 

Na lealdade afetiva, o comprometimento do consumidor com a marca é ministrado na 

mente como conhecimento e afetividade. Portanto, o nível de lealdade depende do quanto o 

consumidor é comprometido com a marca. A lealdade conativa é influenciada pelas 

consecutivas fases de conhecimento e de afeto em relação à marca que provoca um 

compromisso de recompra. Esse pacto do consumidor com a marca está conexo à intenção, 

podendo ser desfeito antes da recompra. 

Finalmente, a lealdade de ação, todas as fases de lealdade apresentadas anteriormente 

são transformadas em ação e acompanhas por um desejo de superar os impedimentos que 

possam dificultar a compra.  

 

2.5 Satisfação 

 

Ainda que a satisfação não seja a única categoria necessária para o aumento da 

lealdade, é conclusivo que, em um mercado competitivo, a lealdade dificilmente será 

conquistada sem a satisfação do cliente.  

Conforme (Kotler, 2000, p.58), “a satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho percebido de um produto em 

relação às expectativas do comprador”. 

Pode-se notar por esse significado que a satisfação é função de desempenho e 

expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará 

insatisfeito. Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito. Se o 

desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito e seduzido. Várias 

organizações estão objetivando a alta satisfação porque clientes insaisfeitos mudam 

espontaneamente de fornecedor quando aparece uma oferta melhor. Os que estão altamente 

satisfeitos são muito menos propensos a mudar. Um alto grau de satisfação cria uma conexão 

emocional com a marca, não apenas uma preferência racional. O resultado é um alto nível de 

fidelidade do cliente.  
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Para Kotler, (2000, p.58), “os compradores formam suas expectativas com base em 

experiências anteriores em compras, conselhos de amigos e colegas, informações e promessas 

de profissionais de marketing e de concorrentes. Se os profissional de marketing estabelecer 

expectativas muito altas, o comprador provavelmente ficará desapontado”. 

A satisfação é algo que está unida à qualidade do produto que se dá e/ou do serviço 

que se oferece. E somente quem percebe qualidade é quem consome o produto ou serviço. 

Assim, não adianta uma organização ter produtos ou serviços com extraordinária qualidade do 

ponto de vista técnico, se, ao ser oferecido ao comércio, o público-alvo não entender essa 

qualidade.  

Da mesma maneira, não adianta aumentar produtos e serviços com embasamento 

exclusivamente na sensibilidade de seus fundadores. Para satisfazer necessidades, vontades e 

expectativas de clientes, a primeira etapa consiste no conhecimento dessas necessidades, 

desejos e expectativas. Somente haverá satisfação do cliente se ele entender que a organização 

empenhou-se de fato em encontrar o que ele precisava e desenvolveu para ele o produto ou 

serviço apropriado. 

Um cuidado admirável que deve ser adotado é quanto à percepção do cliente com 

relação à organização, se o(s) produto(s) que ela dá não satisfaz as suas necessidades ou, 

mesmo, quando, ao oferecer um serviço, ela não o faz de modo apropriado.  

Segundo Berry e Parasuraman, (1992, p.53),  

 
Os clientes prestam mais atenção ao desempenho da companhia quando algo dá 
errado do que quando tudo funciona bem. Serviços com falhas produzem uma 
emoção mais intensa e, assim, uma avaliação mais carregada da parte do cliente do 
que o serviço impecável 

 

Os autores afirmam que  

 
Os clientes reagem com certa indiferença aos serviços realizados conforme o 
planejado (os serviços de rotina). O mesmo não acontece com os clientes que se 
deparam com os serviços não rotineiros. Neste caso, a indiferença dá lugar a um 
exame atento da maneira como a empresa de serviços trata do assunto 

 

 

Tais clientes desenvolvem, conforme (Berry e Parasuraman, 1992, p.53), “uma platéia 

atenta para as mensagens que o esforço de recuperação da empresa transmite sobre seus 

valores e prioridades de serviço”. A dificuldade é que muitas organizações não se empenham 
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em conhecer se seus clientes estão satisfeitos ou seus clientes não afeiçoam se manifestar 

diretamente quanto à sua satisfação.  

 

Assim, para Moller e Barlow, (1996, p.20)  

 
Quando os clientes estão insatisfeitos com os produtos ou serviços, eles têm duas 
opções: podem dizer alguma coisa ou irem embora. Se forem embora, eles estão 
tirando das empresas virtualmente qualquer oportunidade de reparar a insatisfação. 
Os clientes que reclamam ainda estão conversando conosco, dando-nos a 
oportunidade de torná-los satisfeitos de forma a aumentar a probabilidade de que 
venham a comprar nossos produtos ou serviços novamente. Por mais que não 
gostemos de receber feedback negativo, clientes que reclamam estão nos 
presenteando. 

 

Moller e Barlow (1996) alertam para o fato de que os clientes insatisfeitos podem 

demonstrar ou não sua insatisfação. No primeiro acontecimento, falam algo; no segundo, vão 

embora. Os que vão embora estão extraindo das organizações qualquer ocasião de melhorar a 

insatisfação. Os que fazem crítica, contudo, ao dialogarem com os empregados da empresa 

com a qual estão insatisfeitos, oferecem a ela a chance de reverter à ocorrência indesejável, o 

que permite o aumento da possibilidade de novos negócios.  

O juiz final do sucesso é o cliente e a gratificação final do sucesso é os ganhos. 

Diversos empresários simplificam abusivamente a consideração de satisfação do cliente. Há 

uma intenção em se refletir em termos de cliente médio, um cliente que unicamente quer uma 

ou algumas insuficientes coisas. Isso parece coerente, a partir de duas perspectivas: a primeira 

é que cada empresário tem abundantes clientes e que cada um desses clientes, em determinado 

momento, tem um grau único de satisfação particular. A segunda é que cada um desses graus 

de satisfação do cliente modifica com o tempo.  

A satisfação do cliente, então, é um alvo difícil, que modifica constantemente; deste 

modo, todo procedimento destinado a gerar a satisfação do cliente deve poder detectar tanto 

essa complicação quanto o compasso da mudança. 

A satisfação do cliente adota um padrão coerente. Para compreendê-lo, pode-se contar 

com o modelo das fases de satisfação do homem, desenvolvido por Maslow (1970). 

Maslow (1970) confiava que essas necessidades necessitavam satisfazer-se segundo 

uma seqüência fixa, que começava com as necessidades fisiológicas e completava com as 

necessidades de auto-realização. Além do mais, essas necessidades tinham que se satisfazer 

cumulativamente. Então, se a motivação atualizada de uma pessoa é a satisfação de uma 
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necessidade superior, como a de estima, por exemplo, as necessidades inferiores, como as 

fisiológicas, as de segurança e a de participação, já necessitam ter sido satisfeitas. 

Se, contudo, uma necessidade inferior como a de segurança, deixa abruptamente de 

estar satisfeita, haverá uma transformação de comportamento. Conseguir a estima já não será 

uma motivação. O comportamento e a motivação do indivíduo procurarão satisfazer a 

necessidade hoje não satisfeita de sentir-se seguro.  

Assim, como os indivíduos, os clientes têm categorias de necessidades comparáveis. 

Torna-se crítico, para uma ação bem-sucedida de qualidade, compreender a hierarquia de 

satisfação do cliente e avaliar suas necessidades atuais e seu grau de satisfação.  

Kotler (2000, p.55) discute a maneira como os consumidores fazem suas escolhas, 

confiando que estimam qual oferta lhes entregará maior valor. Conforme o autor, os 

consumidores são “maximizadores de valor, limitados pelos custos, conhecimento, 

mobilidade e renda. Formam uma expectativa de valor e agem sobre ela. Sua satisfação e 

probabilidade de recompra dependem dessa expectativa de valor ser ou não superada”. 

 

Kotler (2000, p.55) ressalta ainda que: 

 
Os consumidores comprarão da empresa que entregar o maior valor. Valor entregue 
ao consumidor é a diferença entre o valor total esperado e o custo total do 
consumidor. Valor total para o consumidor é o conjunto de benefícios esperados por 
determinado produto ou serviço. Custo total do consumidor é o conjunto de custos 
esperados na avaliação, ou serviço.  

 

Os clientes atualmente são mais difíceis de agradar. São mais espertos, mais 

conscientes em relação aos preços, mais exigentes, perdoam menos e são abordados por mais 

concorrentes com ofertas iguais ou melhores. O desafio não é deixar os clientes satisfeitos; 

vários concorrentes podem fazer isso. O desafio é conquistar clientes fiéis. 

Para Kotler, (2000, p.168), 

 
Infelizmente, a maior parte da teoria e prática de marketing concentra-se na arte de 
atrair novos clientes, em vez de na retenção dos existentes. Tradicionalmente, a 
ênfase tem sido na realização de vendas, em vez de construção de relacionamentos; 
em pré-vendas e vendas, em vez de assistência pós-venda. 

 

Segundo Cobra, (2000, p.65), 

 
Os clientes são hoje disputados a peso de ouro no mercado de bens de consumo. A 
globalização e o aumento de produtos e serviços estrangeiros levam cada vez mais a 
diminuição da fidelidade à marca. Em uma época de escolhas explosivas e mudanças 
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imprevisíveis, com tantas opções de escolha, os consumidores estão praticando o 
fim da fidelidade. O consumidor antes relegado a condição de cidadão de segunda 
classe, pois era obrigado a consumir o que as empresas desejavam produzir, passa na 
atualidade a ser visto como a razão, primeira e única, de ser das organizações.  

 

Como conquistar e sustentar a fidelidade de um cliente, esse é o fundamental desafio 

nos mercados competitivos: vencer o jogo da parceria duradoura, satisfazendo a interesses 

múltiplos e muitas vezes desfavoráveis.  

Para poder atender bem a um cliente, é preciso primeiro conhecer o que ele quer e isso 

significa entendê-lo. No entanto, esse trabalho não é fácil e diversas vezes requerem o uso de 

técnicas de pesquisa motivacionais, para descobrir até mesmo os anseios escondidos de um 

cliente. 

 

2.5.1 A Busca da Satisfação das Necessidades Humanas 

 

O indivíduo é um produto social. Nesta concepção, as origens das necessidades estão 

nas exigências do grupo social no qual vive. Nesse sentido, o indivíduo reflete a cultura do 

grupo social a que pertence e as suas necessidades individuais são reflexos daquelas 

encontradas na sociedade. (GADE. 1998). 

A concepção do indivíduo como um produto social deixa lugar para as necessidades 

básicas, que são as exigências mínimas para a sobrevivência biológica. Por exemplo, a 

necessidade de alimento é satisfeita em todas as sociedades, mas, a maneira específica pela 

qual entra no quadro da motivação do indivíduo é determinada pela sociedade e varia 

amplamente.  

Nesse contexto, o valor atribuído à satisfação da necessidade de alimento, àquilo a que 

está ligado, os métodos específicos para obtenção e consumo de alimentos, os tipos de 

alimentos consumidos, apresentam uma variação interminável. Só é comum o fato de a 

necessidade de alimento ser atendida.  

Porém, existem diferenças individuais, que proporcionam ao indivíduo algumas 

particularidades em relação ao seu grupo social. Isto ocorre devido à maneira pela qual cada 

indivíduo percebe o ambiente em que vive.  

Gade (1998), cada indivíduo vive em seu próprio mundo. Este mundo está 

subordinado ao ambiente físico, social e à própria natureza biológica do indivíduo. O 

surgimento das necessidades aparece através de mudanças no ambiente físico, social e 

biológico. GADE (1998). Também é necessário entender a percepção individual da situação, a 
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intenção e o significado que esta tem para o indivíduo, a fim de conhecer as necessidades que 

cada mudança irá gerar.  

Segundo Levitt (1990), os indivíduos irão reagir ao seu ambiente de acordo com a 

percepção. Gracioso (1996) considera que o aprendizado altera a percepção do indivíduo em 

relação ao ambiente em que vive. Segundo ele, a aprendizagem é o processo pelo qual a 

informação adquirida do ambiente, através da experiência, se torna parte do armazenamento 

de fatos do indivíduo. Estes fatos armazenados alteram a percepção do ambiente. O autor 

explica que o indivíduo processa as informações aprendidas através do processo de 

pensamento. O pensamento atua sobre a aprendizagem, formando novas informações, atuando 

indiretamente sobre a percepção.  

Ainda em relação às necessidades, Gracioso (1996), afirma que quanto mais forte um 

estado de necessidade de um indivíduo, mais perceptivo ele estará para aspectos significativos 

relacionados a esta necessidade, isto é, quanto mais o indivíduo necessitar de algo, mesmo 

que não seja consciente esta necessidade, mais receptivo estará a produtos que satisfaçam esta 

necessidade.  

Para Drucker (1998), após satisfazer uma necessidade, outra passa a tomar seu lugar. 

O autor complementa ainda que, o sistema de Maslow ordena as necessidades fisiológicas 

como as mais poderosas e devem estar satisfeitas para permitir que outras tomem o seu lugar. 

Pela ordem, as necessidades descritas por Drucker (1998), a partir da teoria de Maslow são: 

 

• Necessidades fisiológicas; 

• Necessidade de segurança; 

• Necessidade de afeto e amor (reconhecimento social); 

• Necessidade de estima; 

• Necessidade de auto-realização.  

 

Observando as afirmações dos vários autores, conclui-se que as necessidades são 

formadas por transformações no ambiente. Os fatores que provocam o surgimento de novas 

necessidades podem ser considerados mudanças no ambiente em que o indivíduo vive.  

Uma forma de satisfazer necessidades é comprar produtos ou serviços. Neste caso, o 

indivíduo pode ser chamado de consumidor. O consumidor é influenciado externamente e 

altera o comportamento com o tempo.  
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Portanto, a influência de fatores externos sobre o comportamento do consumidor 

coincide com as afirmações de que as necessidades são reflexos desses fatores.  

A aquisição de produtos ou serviços é um processo que se inicia com estímulos 

externos, passa por variáveis internas e finaliza com o ato da compra. Considerando que a 

compra de produtos tem o objetivo de atender necessidades, o estímulo externo que inicia o 

processo de compra deverá ser o mesmo estímulo que gera a necessidade, no caso, a 

ocorrência de mudanças no ambiente.  

As variáveis internas formam o campo psicológico do indivíduo, que avaliarão o 

estímulo recebido visando satisfazer à necessidade da melhor forma possível. O estudo dessas 

necessidades previamente mapeado através de metodologias de projeto faz com que novos 

produtos sejam colocados à disposição do consumidor. 

Finalmente, o indivíduo realiza o ato da compra. Este ato é a concretização da 

tentativa de satisfação da necessidade. Com este processo, o indivíduo aprende e este 

aprendizado altera seu comportamento. Então, faz com que ocorra a mudança de 

comportamento no tempo, alterando as suas necessidades, a partir do aparecimento de novos 

desejos.  

Como foi analisado, pode-se afirmar que a identidade está ligada à personalidade da 

marca, podendo ser a agregação exclusiva entre o produto e a marca, as necessidades básicas, 

os atributos e a missão. A identidade do mesmo modo pode ser a imagem, se for vista pelo 

lado do consumidor.  
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3- ESTUDO DO MERCADO DE AUTOMÓVEIS DE LUXO NO BRASIL  

 
Este capítulo se apoiará totalmente em dados do mercado de luxo, tendo como 

objetivo específico demonstrar o mercado de automóveis dentro deste segmento 

Diante do exposto os dados todos referenciados serão colocados na integra com os 

créditos dados aos autores das pesquisas utilizadas neste estudo de caso a fim de proporcionar 

maior viabilidade de resultados.  

 

3.1 Necessidades e desejos dos consumidores do Mercado de Luxo 

 

Quandο se abοrda as necessidades e desejοs, dentrο dο cοntextο dο estudο dοs 

mercadοs dο luxο, fοi bem cοlοcada pοr Alleres (2000): “a cοexistência das “verdadeiras 

necessidades”, as mais anteriοres, elementares e vitais, satisfeitas pοr bens de primeira 

necessidade, e das “falsas necessidades”, que agradam à persοnalidade prοfunda e aο 

imagináriο, satisfeitas pοr bens aparentemente mais inúteis, mais refinadοs, às vezes 

supérfluοs e de mais alta qualidade é a expressãο de uma sοciedade em crescimentο, de 

elevaçãο dο padrãο de vida e de melhοria da média dο pοder de cοmpra. ”(ALLERES, 2000). 

Essas necessidades relativas à que se refere nascem dο imagináriο dοs cοnsumidοres e 

cοrrespοndem a esferas mais οstentatórias e hedοnistas dο cοnsumο. Ultrapassadο um certο 

nível de desenvοlvimentο ecοnômicο, ο sistema de cοnsumο tοrna-se um fenômenο cultural: a 

necessidade vira um anseiο sοcial pοr símbοlοs e nãο mais é uma necessidade vital de 

cοnsumο para a sobrevivência (ALLERES, 2000). 

Nο que tange ο desejο é a expressãο das necessidades e, sem ele, estas nãο pοdem ser 

satisfeitas. “Se certas necessidades sãο incοntrοláveis, repetitivas e vitais, e οutras mais 

subjetivas, mais instáveis, mais irraciοnais, οs desejοs dependem dο dοmíniο dο irraciοnal, dο 

sοnhο e das fantasias. Desse mοdο, se as necessidades οbjetivas têm um limite, ο campο dοs 

desejοs é ilimitado.” (ALLERES, 2000).  

Οs bens ligadοs aο cοnfοrtο, prazer, apresentaçãο pessοal, decοraçãο, lazer e 

οstentaçãο, nãο sãο apenas traduçãο de necessidades, mas sim de desejοs, fantasias, sοnhοs. 

Necessidade e desejο sãο as duas entidades necessárias à passagem para ο atο de cοnsumο, 

uma pertencente aο campο dο real e a οutra aο campο dο imagináriο e dοs símbοlοs. Cοnclui 

a autοra: “ ο οbjetivο de uma sοciedade de cοnsumο muitο desenvοlvida é permitir que tοdοs 
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οs desejοs, fantasias, prοjetοs, paixões e exigências se materializem em signοs, lοgοmarcas, 

códigοs, símbοlοs, chegandο à escοlha e aquisiçãο de objetos.” (ALLERES, 2000) 

 

3.2 Conceituando Bens de Luxo 

 

Umas das dificuldades normais nο estudο dο mercadο de luxο cοnsiste em definir ο 

que seria exatamente um bem de luxο. Fοram identificadοs alguns fatοres essenciais para que 

se defina um prοdutο οu serviçο cοmο “de luxo”: (GALHANONE. 2010) 

• A qualidade, cοndiçãο necessária aο própriο cοnceitο de luxο, que envοlve 

também aspectοs de tradiçãο, artesania e, mais mοdernamente, tecnologia 

(GEARGEOURA, 1997); 

• Seu públicο-alvο priοritáriο deve ser as classes mais altas da sοciedade, as 

elites; 

• Pοssuir uma fοrte identidade, οu seja, uma marca recοnhecida cοmο griffe, que 

se recοnhece de imediatο pοr seus atributοs visuais (estilο e design); 

(GALHANONE. 2010) 

• Produção limitada (raridade, exotismo, baixa disponibilidade); 

• A diferenciação, tanto do bem em si, quanto de quem a usa, e a sua 

conseqüente simbologia de status social; (GALHANONE. 2010) 

• O preço, que deve ser necessariamente alto, indicando grande valor agregado, 

provocando o desejo de posse e simbolizando sua excelência; 

• Distribuição seletiva e limitada; 

• A esfera simbólica de sonho, magia, sedução; 

• Apelo aos sentidos, com atributos como beleza, toque agradável, bom cheiro, 

sons harmoniosos, de forma a criar uma experiência hedônica e sensual. 

Mesmo produtos mais tecnológicos (como os da marca Bang&Olufsen) são 

mais consumidos por seu design que por suas qualidades técnicas; 

(GALHANONE. 2010) 

• Conexão com o passado, tradições, história. O verdadeiro luxo é imortal; 
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• Conexão com a personalidade e os valores de um criador (em alguns casos) 

Dentro desse rol de características genéricas, encontramos uma série grande de 

categorias de produtos e serviços que se posicionam como bens de luxo: roupas, acessórios de 

moda, cosméticos, perfumes, jóias, carros, relógios, acessórios de viagem, peles, objetos de 

decoração, hotéis, cruzeiros marítimos, bebidas, comidas, spas, etc. (GALHANONE. 2010) 

O mercado de luxo cresce a passos largos em todo o mundo, cerca de 5% a 10% ao ano. 

Porém países europeus, que são o berço do luxo, e os Estados Unidos já aproveitam a maior 

parte do potencial de compra dos consumidores de elite devido à tradição na oferta destes 

produtos. Países como Brasil, China e Japão são os novos alvos de investimento dos grandes 

grupos, sendo o mercado brasileiro um dos mais promissores por ainda se encontrar em fase 

embrionária (FERREIRA, 2008).  

O Brasil é considerado o segundo maior mercado de artigos de luxo em potencial de 

expansão, cresce em média 45% ao ano, mesmo considerando que menos de 1% da população 

tenha acesso a este tipo de produto (SCARABOTO et al. 2006). Entre 2005 e 2006 o mercado 

de luxo cresceu aproximadamente 32%, em 2007 o faturamento dos negócios do luxo no país 

foi de US$ 3,9 bilhões, representando cerca de 1% da fatia do mercado mundial. Ainda neste 

último ano o investimento no páis foi de US$ 680 milhões, sendo 24% da verba alocada na 

área de comunicação e 20% na expansão do negócio. Estes resultados foram mensurados na 

primeira pesquisa sobre o Mercado do Luxo no Brasil, realizada pela MCF Consultoria & 

Conhecimento em parceria com a GFK Indicator (FERREIRA, 2008).  

Segundo Sá (2009), numa pesquisa realizada com 102 empresas que atuam no 

mercado de luxo brasileiro, entre os meses de novembro de 2008 e fevereiro de 2009, 69% 

dos consumidores do mercado de luxo no Brasil mostraram que o desejo é o motor do 

consumo; enquanto para 35%, a exclusividade, o glamour, a tradição da marca, são os 

motivadores para o consumo de produtos ditos de luxo. 

Em 2009, mesmo com a crise financeira mundial, o mercado de luxo no Brasil faturou 

US$ 6,45 bilhões, 8% a mais que no ano anterior, US$ 9,99 bilhões. O estudo da empresa de 

pesquisas GFK em parceria com a MCF Consultoria, referência no ramo de alto luxo, mostra 

que o ano de 2010 se consolidou como o melhor ano para o luxo no país emergente. (MCF 

CONSULTORIA. 2010) 

De acordo com relatório do banco Merrill Lynch, publicado em junho de 2009, 

existiam no Brasil 131 mil pessoas com investimentos superiores a US$ 1 milhão. O país 
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ultrapassou a Austrália e a Espanha no número de milionários. No ano de 2010, grifes como 

Hermés, Missoni, Christian Louboutin e Lamborghini investiram cerca de US$ 830 milhões 

no país. Os importados como carros, relógios ou jóias sofrem aumento de mais de 100%, 

devido à tributação, mas o consumidor não se abala com este empecilho. O crescimento 

econômico do país favorece a vinda de marcas internacionais às terras tupiniquins. Segundo 

pesquisa de 2009 da Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis, o Brasil aparece 

como segundo melhor destino para investimentos. (MORAES. 2011). 

 

 3.3 Perfil do consumidor brasileiro do mercado de luxo 

 

O consumidor brasileiro deste mercado gasta, em média, R$ 3,5 mil por compra. 

Considerando a classe AAA, 63% são mulheres e 37% são homens. Quanto à faixa etária, 

40% dos brasileiros pertencentes a este grupo possuem entre 26 e 35 anos. Isso ocorre devido 

a uma mudança social, pois os jovens executivos dos dias de hoje tem mais condições de 

gastar: sua renda chega a 20 mil por mês. (MORAES. 2011) 

O fator de decisão de compra ainda é a qualidade do produto. Em segundo lugar, vem 

a exclusividade, fundamental para o comércio do público AAA. O consumo de luxo não é 

apenas uma compra, representa um novo universo, dá status àqueles que possuem 

determinado artigo. (MORAES. 2011) 

 

3.4 Centro de referencia do mercado luxo brasileiro 

 

A referência brasileira do mercado luxuoso segue sendo a cidade de São Paulo; ruas 

como a Oscar Freire e a Bela Cintra, são tradicionais no ramo. Só no ano de 2009, 72% das 

lojas de luxo abertas no Brasil, foram inauguradas em São Paulo; o Rio de Janeiro também 

aparece como mercado em potencial.  

O eixo Rio-São Paulo, possui infra-estrutura sofisticada, difícil de vincular a outros 

lugares. Apesar disso, Brasília, Curitiba e Porto Alegre aparecem como cidades promissoras 

na expansão do comércio bilionário. (MORAES. 2011) 

A maioria das empresas atua no setor do varejo (61%). Nos últimos anos o chamariz 

para o público de luxo tem sido a moda. Grifes como a Louis Vuitton e Giorgio Armani são 

constantemente lembradas e consumidas. A joalheria brasileira H.Stern tem grande 

importância para o público, pois alia tradição e prestígio. Outro fenômeno do mercado 
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nacional é a butique Daslu, em São Paulo, que concentra as marcas mais caras e exclusivas do 

mundo. Em Porto Alegre, o equivalente é a Conte Freire, localizada na Rua Padre Chagas, 

região nobre da cidade. .(MORAES. 2011) 

 
3.5 O mercado de luxo crescente no Brasil 

 

 “No passado, as empresas priorizavam os mercados capazes de consumir grandes 

volumes como Estados Unidos e Europa. Só que agora esses mercados estão saturados e as 

marcas se voltaram para os países emergentes, como o Brasil, onde a demanda pelo luxo 

cresce.” (ÉPOCA NEGÓCIOS. 2010)  

A previsão da MCF consultoria para 2011 é de que a cada 35 dias, um brasileiro deve 

comprar uma Ferrari. Não é, necessariamente, o mesmo consumidor que visitará as lojas DVF 

de Diane Von Furstenberg, Burberry, CH Carolina Herrera e Aston Martin, que serão 

inauguradas ainda no primeiro semestre, ou as novas butiques da Louis Vuitton e da Cartier. 

O cliente do mercado de luxo vai usar muito seu cartão de crédito. Com um gasto médio de 

quase R$ 3,5 mil por compra, o consumidor brasileiro do mercado de luxo deve impulsionar 

em até 50% as vendas de dezenas de marcas – consolidando 2010 como o melhor ano para o 

luxo no país. (MCF CONSULTORIA. 2010) 

No ano passado, mesmo sob o efeito da crise financeira mundial, o universo do luxo 

faturou em torno de US$ 6,45 bilhões no Brasil, 8% a mais do que os US$ 5,99 bilhões 

registrados em 2008, segundo o último estudo da empresa de pesquisas GFK Brasil, em 

parceria com MCF Consultoria, especializada na área. Em 2009, o Brasil assistiu à chegada 

das grifes Hermès, Missoni, Christian Louboutin, Bentley, Lamborghini e Bugatti, que 

investiram juntas US$ 830 milhões. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (ANFAVEA), no mesmo ano, as vendas de veículos importados 

passaram de 370.937 para 485.428 carros, um avanço de 30,9%. (MCF CONSULTORIA. 

2010) 

Os números apontam que o mercado de luxo de automóveis teve um crescimento 

muito mais expressivo do que o mercado de automóveis como um todo, até porque as classes 

A, AA e AAA são menos afetadas na postura de compra do que outras classes. Como 

exemplo cita-se a Audi, que lançou no ano passado o modelo R8 V10 esportivo, vendeu 

quatro unidades logo na primeira semana, por cerca de R$ 696 mil cada um. (MCF 

CONSULTORIA. 2010) 
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O valor dos importados de luxo sejam carros, relógios, jóias ou sapatos, sofre 

tributação superior a 100%. Mas isso parece não ter sido empecilho para empresas como a 

Jaguar, que detém além da própria marca, a Land Rover, e espera um crescimento de 73% 

este ano, o equivalente à venda de 6 mil unidades.  

Além disso, o crescimento econômico também favorece a expansão deste mercado: 

com um cenário positivo, mais gente se interessa por comprar um carro de luxo. Dados 

apontam que o mercado de carros premium tende a crescer muito; diante desse cenário as 

marcas de automóveis de luxo a cada ano vêm abrindo mais lojas. (MCF CONSULTORIA. 

2010) 

 FIGURA 4- FATURAMENTO DO MERCADO DE LUXO BRASILEIRO (EM US$ 

BILHÕES) 

 
Fonte: (MCF CONSULTORIA. 2010)  
 

Ainda há espaço para crescer no país. Relatório do banco Merrill Lynch, publicado em 

junho do ano passado, mostra que existia no Brasil 131 mil pessoas com investimentos de 

pelo menos US$ 1 milhão. Em 2009, o país ultrapassou a Austrália e a Espanha no número de 

milionários, tornando-se a décima nação em contas bancárias com mais de seis zeros. Pelos 

cálculos da revista Forbes, que publica anualmente um ranking com os mais ricos do mundo, 

o Brasil ainda nunca teve tantos bilionários. (ÉPOCA NEGÓCIOS. 2010) 

O mercado imobiliário também vive um bom momento. As construtoras apostam em 

lançamentos de altíssimo padrão. Pesquisa da Associação de Investidores Estrangeiros em 

Imóveis (Afire, na sigla em inglês) colocou o país em segundo lugar como melhor destino 
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para investimentos no setor em 2009. A indicação para 2010 se mantém, já que o setor voltou 

a se aquecer no final do ano passado. (ÉPOCA NEGÓCIOS. 2010) 

A empresa hoteleira Four Seasons anunciou que já está negociando com investidores 

brasileiros e internacionais parcerias para a construção de até três hotéis da rede no país – um 

deles possivelmente no Rio de Janeiro até 2014, quando será realizada a Copa do Mundo do 

Brasil. O grupo LVHM, controlador de marcas de luxo como Louis Vuitton, é outro que tem 

planos de abrir aqui um hotel de luxo. Céline Kay, diretora do primeiro hotel do grupo no 

mundo, afirmou que o modelo de negócio da companhia terá uma boa aceitação no Brasil. 

Louis Vuitton, Four Seasons estão de olho nos brasileiros capazes de gastar mais de R$ 30 

mil em uma bolsa ou R$ 5 milhões num imóvel. (ÉPOCA NEGÓCIOS. 2010) 

 

3.6 Mercado de Luxo de Automóveis 

 

Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas Importadoras de 

Veículos Automotores (Abeiva), “a participação dos importados no mercado brasileiro gira 

em torno de 6,08%. Entre as marcas associadas à Abeiva, o crescimento nas importações foi 

de 44% apenas nos quatro primeiros meses de 2011”. No balanço nacional, referente a todas 

as vendas de carros acima de R$ 100 mil, o aumento chegou a 106%, o que representa 13,3 

mil veículos, conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores (Fenabrave). O mercado em constante expansão tem atraído olhares interessados 

de montadoras do mundo inteiro. 

Além da marcas que mantêm o status premium, como a Land Rover, BMW e 

Mercedes-Benz, outras que até então carregavam outro perfil também entraram nesse filão. 

Uma delas é a japonesa Mitsubishi, que vem lançando vários carros com o status de “sonhos 

de consumo”, como o modelo Pajero Dakar, que custa em média R$ 150 mil e é 

“brasileiríssimo”. Cinco anos atrás, 80% das vendas da marca se concentravam em 

caminhonetes; hoje, com a vinda dos novos modelos, esse índice se reduziu para a metade. 

Existem dois conceitos para carros de luxo: os que costumam atender à necessidade da 

família, pois possuem grande espaço interno, conforto, funcionalidade, muita segurança e se 

adaptam a qualquer terreno (por exemplo o modelo Mitsubishi Pajero Full). No segundo caso, 

a compra é muito mais emocional, ou seja, ligada ao design e ao poder. (REVISTA ÚNICA. 

2011) 
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A maioria dos compradores ainda é formada por empresários e profissionais liberais 

acima de 35 anos. Porém, nos últimos anos, as mulheres que conquistaram posições mais altas 

no mercado de trabalho e os jovens bem-sucedidos (geração Y) estão cada vez mais presentes. 

“É importante lembrar que o Brasil está em 10º lugar entre os países com maior número de 

milionários; além disso, a indústria automotiva está cada vez mais adaptada a diferentes 

públicos, reduzindo alguns itens de conforto e simplificando o acabamento dos seus modelos 

de entrada, tornando-os bem mais acessíveis”. (REVISTA ÚNICA. 2011) 

Os preços estão mais compatíveis comparados ao cenário de anos anteriores, quando a 

volatilidade da cotação do euro e do dólar elevou em níveis drásticos os valores cobrados por 

estes carros. A aposta do mercado reside na estabilização das moedas e também no aumento 

do poder de compra da população; hoje a maioria dos caros vendidos neste mercado é 

destinada a novos compradores, ou seja, aqueles que nunca tiveram oportunidade de adquirir 

um carro acim de R$ 100 mil. 

As importações de carros de luxo no Brasil seguem aquecidas, segundo dados 

divulgados pelas importadoras de veículos. Só em agosto de 2011 foram vendidas mais de 20 

mil unidades, o dobro dos 10 mil veículos comercializados no mesmo mês em 2010. Na 

comparação com o mês anterior a alta foi de 11%. 

O balanço ainda mostra a venda de quatro carros da Ferrari em agosto, ante duas 

unidades do mesmo mês de 2010 e cinco unidades de julho de 2011. A BMW vendeu 1.130 

carros em agosto deste ano, um incremento de 43% em relação a agosto de 2010. Na mesma 

base de comparação, os emplacamentos da Chrysler no Brasil cresceram 74%, para 47 carros, 

enquanto as vendas de carros da Audi totalizaram 537 unidades, mais do que o dobro em 

relação aos 250 carros de um ano antes. A Kia Motors, empresa associada à Abeiva com 

maior volume de vendas, emplacou 6.810 veículos no mês passado, com alta de 25% em 

relação a agosto de 2010. 

A Abeiva, entidade que representa essas empresas, projeta queda de vendas nos quatro 

últimos meses do ano, citando como justificativa a recuperação do dólar, a falta de produtos e 

a retração do mercado. No entanto, a meta da associação - que aponta para importações de 

185 mil veículos em 2011 pelos associados - foi mantida. De janeiro a agosto, as filiadas da 

Abeiva tiveram vendas de quase 130 mil carros, mais que o dobro em relação aos pouco mais 

de 60 mil carros de um ano antes. (ECONOMIA UOL. 2011) 
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Em algumas partes do país as vendas totais de veículos recuaram 7,61% no mês de 

abril de 2011 em relação a março, embora ainda acumulem alta de 6,77% nos primeiros 

quatro meses de 2011. A velocidade menor do mercado de carros novos é efeito direto das 

medidas tomadas pelo Banco Central, em dezembro do ano passado. Além de reduzir prazos 

de financiamento e acabar com a venda sem entrada, o BC gerou um aperto no crédito. Tais 

medidas atingiram muito mais o mercado de populares, que respondem por quase 70% das 

vendas, do que o segmento de carros e utilitários esportivos de luxo. (REVISTA PENSE 

CARROS. 2011) 

Dentre o cenário dos carros de luxo a briga é boa entre marcas tradicionais 

como BMW, Mercedes-Benz e Audi. As vendas do Mercedes vem crescendo ao longo de 

2011 principalmente com a introdução do modelo C180 CGI . Dentre os modelos da BMW, a 

preferência dos clientes é pelo modelo X1 18i, com preço a partir de R$ 119 mil. Já os 

modelos da Audi tiveram aumento de encomendas em torno de 40% este ano. (REVISTA 

PENSE CARROS. 2011) 

FIGURA 5-  CARROS MAIS VENDIDOS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Pense carro. (2011) 
 
 

http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,bmw,,,,,,,,&uf=1#topolista
http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,mercedes-benz,,,,,,,,&uf=1#topolista
http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,audi,,,,,,,,&uf=1#topolista
http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,mercedes-benz,c-180,,,,,,,&uf=1#topolista
http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,mercedes-benz,c-180,,,,,,,&uf=1#topolista
http://www.pensecarros.com.br/veiculos/pages/anuncio/buscaanuncio.aspx?p=carro,bmw,x1,,,,,,,&uf=1#topolista
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FIGURA 6- NÚMEROS DE VENDAS EM CONCESSIONÁRIAS DE LUXO 

 
 

 
 
 
Fonte: Revista Pense carro. (2011) 
 

3.7 As Marcas Mais Vendidas 

 

Dados da Abeiva (associação das empresas importadoras de veículos) mostram os 

carros de mais de 200.000 reais que caíram nas graças dos consumidores brasileiros nos seis 

primeiros meses do ano. (REVISTA PENSE CARROS. 2011)  

 

Land Rover Range Rover 

 

Só no primeiro semestre deste ano 584 novos Range Rover ganharam as ruas 

brasileiras. Considerado um dos SUVs mais luxuosos do mundo, o carro é um dos veículos 

oficiais da família real britânica. Por aqui, quem quiser sentir a majestade do automóvel inglês 

deverá gastar o suficiente para comprar um apartamento. Pela tabela Fipe, o desembolso fica 

em torno de 270.000 reais na versão mais simples (Sport) e 405.000 reais na versão top de 

linha (Vogue), que conta com motor V8 5.0 turbo diesel com 510 cavalos de potência. Entre 

os atributos do SUV se destacam a combinação de sistemas de frenagem, painel de 

instrumentos interativo com 12 polegadas, telas de DVD independentes, sistema de câmeras 
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com visão de 360 graus, 8 airbags e som Harman-Kardon.(REVISTA QUATRO RODAS. 

2011) 

 

Porsche Cayenne 

 

O segundo lugar da lista também é de um utilitário de respeito. Nos primeiros seis 

meses do ano, 341 Porsche Cayenne foram comprados no Brasil. A versão reestilizada do 

carro chegou por aqui em junho do ano passado com faróis com sistema de inteligência 

artificial, sensores para mudança de faixa e acionamento automático dos freios na iminência 

de uma colisão. No teste da revista Quatro Rodas com a versão mais cara da linha (Turbo, 

545.000 reais), o motor 4.8 de 500 cavalos foi de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos. Com 

motor 3.6, a versão mais barata sai por 264.500 reais. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

BMW Z4 

 

Segundo a BMW, o Z4 liderou entre 2009 e 2010 o segmento de roadsters de luxo 

pelo mundo afora. Ao que parece, o sucesso continua em 2011, pelo menos por aqui: 184 

carros deixaram as concessionárias da BMW até o fim de junho. Usado para designar os 

veículos com apenas dois assentos e capota rebaixável, o termo roadster é usualmente 

associado aos carrões de luxo. Pelo preço mínimo de 221.000 reais (motor 2.5 de 204 

cavalos), o Z4 faz jus ao status de superesportivo com som de 14 alto-falantes, Bluetooth, 

entradas USB e para iPod. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

Audi Q5 

 

Com plataforma adaptada do A5, o SUV médio da Audi foi comprado por 165 

brasileiros no primeiro semestre. Por um preço inicial de 210.700 reais, o Q5 com motor 2.0 

oferece um pacote tecnológico de encher os olhos, com sistema de auxílio em descida, tração 

integral permanente e possibilidade de ajuste da direção, suspensão e câmbio em três modos: 

esportivo, confortável e intermediário. O motorista também leva uma chave eletrônica que 
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armazena funções personalizadas, como a reclinação do banco, posição dos espelhos e 

temperatura regulada pelo ar-condicionado. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

BMW X6 

 

Na parte da frente, as linhas do X6 são de um típico SUV da BMW. Na traseira, são as 

características de um cupê que ganham evidência. Não por acaso, a montadora alemã define o 

X6 como o primeiro utilitário cupê do mundo. E de luxo. A versão XS 3.0, a mais barata da 

linha, custa em torno de 328.600 reais. De série, o carro já vem equipado com o sistema 

inteligente de tração e com o chamado Controle Dinâmico de Desempenho. Volante esportivo 

com borboletas para troca de marcha, DVD para o banco de trás e câmera para auxílio de 

estacionamento também integram os itens de fábrica. No primeiro semestre, 139 X6 foram 

emplacados no Brasil. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

BMW X5 

 

A BMW abocanha o sexto lugar da lista com as vendas de 113 unidades do X5 no 

primeiro semestre do ano. Revitalizado no ano passado, o SUV alia um bom espaço interno 

(com a terceira fila de assentos, o carro acomoda até sete pessoas) a um desempenho de 

superesportivo. Segundo a montadora, a versão top de linha (xDrive50i) vai de 0 a 100 km/h 

em apenas 5,5 segundos. Pela bagatela de 369.100 reais, o motorista conta ainda com faróis 

bi-xenon, sistema de frenagem independente, câmera de ré e head-up display, que projeta as 

informações de velocidade e os dados de navegação diretamente no pára-brisa. Segundo a 

Tabela Fipe, a versão de entrada do carro custa cerca de 225.200 reais. (REVISTA QUATRO 

RODAS. 2011) 

 

Porsche Boxster 

 

Com motor boxer na posição central, o roadster da Porsche ganha equilíbrio entre os 

eixos com um centro de gravidade mais baixo. A primeira geração do carro foi lançada no fim 

de 1996. De lá para cá, o esportivo passou por algumas cirurgias plásticas e ficou bem mais 
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leve. A traseira foi redesenhada e recebeu um novo conjunto ótico com LEDs. E o interior 

ganhou sistema de som BOSE com 11 alto-falantes. A versão mais barata do carro, com 

motor 2.9 de 255 cavalos, chega aos 263 km/h e custa cerca de 265.000 reais. Até junho deste 

ano, foram vendidos 82 Boxster no país. .(REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

Porsche Panamera 

 

Também da Porsche, o Panamera ocupa a oitava posição do ranking com 76 vendas no 

Brasil até agora. Lembrado por seus quatro assentos, o veículo ganha espaço no 

compartimento de bagagem quando os dois bancos traseiros são rebatidos, chegando a 

acomodar até 1.268 litros. Com um motor 3.6 V6 que gera até 300 cavalos de potência, a 

versão de entrada do superesportivo sai, em média, por 382.900 reais. Quem leva o carro para 

a garagem leva de série controle automático de climatização e sistema que coloca o motor em 

stand-by para redução do consumo de combustível. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

Audi Q7 

 

A nova versão do Audi Q7 chegou ao mercado brasileiro em fevereiro deste ano com 

motor 3,0 TFSI e transmissão tiptronic de oito marchas. Com preço mínimo de 300.200 reais, 

como mostra a média apontada pela Tabela Fipe, o veículo conta com teto solar panorâmico, 

saídas de ar condicionado individuais, sistema de auxílio de estacionamento, seis airbags e 

sistema de som com entrada USB e para iPod. Em 2011, foram vendidos 56 unidades do Q7 

no país. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

 

Porsche 911 

 

Do Carrera ao Sport Classic, são muitos os modelos do Porsche 911. Na versão Turbo 

S Cabriollet, o motor de seis cilindros de 530 cavalos vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 

segundos, chegando a impressionantes 312 km/h. A performance cobra seu preço: o carro 

custa nada menos que 934.700 reais. Entre as versões que quase alcançam os sete dígitos às 
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que ficam na casa dos 200.000 reais, foram vendidos 51 Porsche 911 de janeiro até agora. 

(REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 

A perspectiva para esse mercado é de crescimento – mais do que já está. Os 

consumidores estão ansiosos para o lançamento de novos modelos para comparar, conhecer e 

futuramente comprar. Os automóveis de luxo só tendem a melhorar com o tempo. Potência, 

segurança, conforto e estabilidade. A única coisa que falta é ter esse tipo de veículo mais 

disponível à população, pois mesmo com a oferta de crédito, a população ainda não tem 

acesso a esse tipo de luxo. (REVISTA QUATRO RODAS. 2011) 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir com este trabalho que uma decisão de compra está ligada tanto às 

necessidades assim como a fatores motivacionais. 

A visão dominante na área de comportamento do consumidor persiste em abordá-la 

exclusivamente como fenômeno psicológico. A idéia de satisfação do consumidor abrange, 

porém, um desafio muito mais amplo. Não se trata apenas de identificar e dominar fatores 

suscetíveis de proporcionar a satisfação de desejos individuais, mas sim da participação da 

empresa e do consumidor na busca de uma equação mais favorável para a solução do dilema 

experimentado por uma sociedade que, diferentemente das que a antecederam, delegou à 

lógica da economia o poder de organizar sua existência. 

O nível de motivação do consumidor é determinado na procura de informações a 

respeito do produto ou serviço. Os sinais são os estímulos que direcionam os motivos. O 

preço, o estilo, a embalagem e a propaganda podem servir de sinais para auxiliar aos 

consumidores a satisfazerem suas necessidades. O modo como os indivíduos reagem a um 

sinal é a resposta. As motivações pelas marcas não acontecem separadamente da 

aprendizagem cuja avaliação é essencial. O aprendizado é uma conduta futura aprendida em 

decorrência dos resultados de experiências passadas.  

Uma forma de satisfazer necessidades é comprar produtos ou serviços. Neste caso, o 

indivíduo pode ser chamado de consumidor. O consumidor é influenciado externamente e 

altera o comportamento com o tempo.  

Portanto, a influência de fatores externos sobre o comportamento do consumidor 

coincide com as afirmações de que as necessidades são reflexos desses fatores.  

Em relação a relevância da construção da marca no mercado de luxo pode-se apontar 

que o  procedimento de construção da marca permitiu concluir que para existir um bom 

gerenciamento e manutenção da marca é necessário saber administrar as dificuldades e as 

intervenções ligadas a ela e saber quais são as características e fatores das marcas fortes e de 

sucesso para poder aplicá-las. 

Uma das maneiras de criação e concretização de marcas consiste na transmissão de 

imagens positivas por meio da comunicação. Foi no estudo da construção destas imagens que 

esse trabalho se baseou, propondo a verificação de associações entre atributos de produto e 

conceitos de marca. 
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Portanto, pode-se concluir que a marca é o diferencial das empresas e de seus 

produtos. Os métodos e as ações na construção da marca guiam para a administração de 

dificuldades e influências, assim como para as propriedades e os fatores das marcas fortes. 

Quanto ao problema de pesquisa sobre quais os fatores determinantes que influenciam 

na escolha de automóveis no mercado de luxo, levantamentos apontaram que neste mercado a 

compra está primeiramente ligada à qualidade do produto; posteriormente vem a 

exclusividade, fundamental para o comércio do público AAA. O consumo de luxo não é 

apenas uma compra, representa um novo universo, dá status àqueles que possuem 

determinado artigo. 

Quanto aos objetivos apontados, concluiu-se que em relação ao mercado de 

automóveis de luxo o mesmo apresenta um crescimento contínuo no Brasil; os números 

apontam que este mercado teve um crescimento muito mais expressivo que o mercado total, 

até porque as classes A, AA e AAA são menos afetadas na postura de compra do que outras 

classes nos momentos de recessão. 

Por fim, visando atingir os objetivos dete trabalho, também se apontou neste estudo 

que o público consumidor de automóveis premium embora em sua grande maioria seja 

formado por empresários e profissionais liberais acima de 35 anos, teve sua composição 

aumentada por mulheres que conquistaram posições mais altas no mercado de trabalho e por 

jovens bem-sucedidos. 
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