
Baixa fidelidade
Lealdade do consumidora marca é menor no setor automotivo do que em outros segmentos

Quando o assunto é automó-
vel, além dos vários itens de or-
dem prática que contam pontos
na hora da decisão de compra
(preço, custo de manutenção,
desempenho, design) entra em
cena também a questão da fide-
lidade a determinadas marcas.
Um problema especialmente
delicado para os fabricantes,
visto que a lealdade do consumi-
dor à marca de seu automóvel é
mais baixa que o padrão encon-

trado em outros segmentos de
mercado já estudados - 19%
contra 27% (ver quadros l e
2). Menor lealdade implica maior
esforço para "recomprar" os
clientes, mas por outro lado abre
oportunidades de crescimento
para os players mais agressivos
(quadro 3}.

A TNS InterScience já condu-
ziu diversos estudos para enten-
der a lealdade dos consumidores
em áreas distintas. No ano passa-

do, realizou um amplo trabalho,
com base na metodologia Con-
version Model, que abordava a
lealdade e o comprometimento
dos consumidores no varejo. De
acordo com a teoria que sustenta
esse modelo, há quatro fatores
que contribuem para esse com-
prometimento do público com as
marcas, a saber:

1. Necessidades providas - - o
consumidor está satisfeito com as
marcas que usa atualmente?

2. Envolvimento na categoria
é importante a escolha da

marca nessa categoria?
3. Atitude em relação aos

players do mercado - - as marcas
dos concorrentes são atraentes?

4. Vulnerabilidade até
que ponto os consumidores se
sentem divididos entre os atra-
tivos de diferentes produtos e
marcas?

Ao aplicar esses conceitos
descobre-se que o público tem

um baixo nível de comprome-
timento/lealdade com as em-
presas. Por isso, as companhias
devem ter como objetivo con-
quistar a lealdade dos clientes
para não ter que recomprá-los
continuamente.

No caso do setor automo-
tivo, as mulheres se mostram
mais fiéis às marcas de seus
carros, padrão de compor-
tamento já «identificado em
outros segmentos de mercado
(quadro 4). Considerando as
diferentes faixas etárias, o ní-
vel de lealdade é muito próxi-
mo. A fidelidade aos produtos
tende a aumentar com a idade,
muito embora o maior índice
seja verificado entre os mais
jovens, que experimentaram
um número menor de marcas
{quadro 5).

METODOLOGIA
Pesquisa quantitativa

pelo método Conversion
Model (utilizado para ava-
liar a lealdade do consu-
midor), com questionário
estruturado e entrevistas
via internet.

Universo investigado:
homens e mulheres de to-
das as classes sociais, com
18 anos ou mais, proprietá-
rios de automóveis.

Amostra: 834 pessoas,
moradoras das regiões Sul,
Sudeste e Nordeste.

A EMPRESA

A TNS InterScience tem
se destacado pela utilização
de metodologias de ponta
aplicadas em pesquisas de
mercado e por colocar à
disposição das empresas
ferramentas que auxiliam
na tomada de decisões. Faz
parte do grupo TNS, maior
rede mundial de pesquisa
ad-hoc, e está presente em
mais de 70 países com cerca
de 15 mil funcionários. O
"core business" do instituto
é a pesquisa capaz de ante-
cipar o futuro e desvendar o
universo dos consumidores,
transformando dados em
informações estratégicas.
www.interscience.com.br
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