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Existe um consumidor cuja meta, ao comprar um veículo, é sempre alcançar o melhor 
custo/benefício. Há pessoas que se ligam na praticidade e vê num carro apenas um meio de 
transporte. Há quem use o veículo como objeto de prestígio. Mas existe também aquele que se 
sente mais jovem só de entrar no carro que escolheu.  

A indústria automobilística começou a perceber que não dá mais para separar o consumidor 
apenas em grupos de faixa etária e poder aquisitivo. Principalmente no Brasil, onde praticamente 
todos os compradores enquadram-se nas faixas A e B.  

A Volkswagen decidiu fazer uma pesquisa para saber exatamente em quantas categorias se 
dividem os compradores de automóveis no país. Durante dois meses, o Instituto Ipsos fez uma 
enquete com 3 mil pessoas. As exigências para participar do trabalho: ter mais de 18 anos de 
idade, ter comprado um carro nos últimos 18 meses e pretender trocá-lo nos próximos 24 a 36.  

Por causa dessas exigências, a renda desse universo se concentrou nas camadas mais altas. A 
classe A representou 44% dos entrevistados. A B ficou com 51%.  

Foram identificados quatro tipos: o essencialista, o guiado pela imagem, o comprador sensato e o 
que busca status (verifique a tabela). A partir disso, a empresa vem montando toda a estratégia 
de propaganda e marketing.  

A maior montadora do Brasil, que há dois anos perdeu a liderança do mercado de automóveis de 
passeio e comerciais leves no país, deparou-se com algumas pecualiaridades.  

Uma delas foi a constatação de que o quesito design/modernidade apareceu no primeiro lugar, 
para todos, em todas as enquetes sobre o item mais valorizado. Inclusive para os consumidores 
que compram modelos básicos, chamados pela indústria automobilística de "carros de entrada".  

O ítem design/modernidade foi disparadamente o primeiro colocado, com 23% a 25% das 
respostas. A valorização do conforto, desempenho e durabilidade, em posições seqüenciais, 
apareciam com percentuais distantes do primeiro colocado, entre 14% e 15%  

A reputação do fabricante e o custo/benefício - qualidades propagadas há décadas no mercado 
como preferências de peso do brasileiro - dividiram posições entre quinto e sétimo lugar na 
pesquisa.  

Segundo o diretor de marketing da Volkswagen, Paulo Sérgio Kakinoff, que a partir dos resultados 
tem se debruçado sobre essa pesquisa para definir estratégias, a idéia é identificar exatamente os 
motivadores de compra. Kakinoff explica que boa parte dos carros mais antigos no mercado se 
posicionam bem entre os consumidores mais conservadores.  

As novas montadoras tentaram fugir disso porque, segundo lembra o próprio executivo, "é muito 
difícil conquistar o consumidor fiel a uma marca". As novas marcas partiram, então, para o 
lançamento de novidades, com grande apelo à imagem. São os modelos chamados de charmosos.  

Há no entanto um bom espaço para pessoas que dão valor à praticidade, durabilidade e conforto. 
É por isso que a cada dia surgem mais lançamentos de vans e veículos versáteis. Além destes 
perfis, o mercado mantém o eterno comprador de carros que valoriza o status antes de tudo. é 
nesse segmento que predominam modelo que nem são feitos no Brasil.  



"Não adianta conquistar o consumidor com o carro que ele não pode comprar", destaca Kakinoff. 
Segundo ele, a pesquisa vai servir para delinear a propaganda do veículo. "A propaganda é a arte 
de comunicar o que o carro é e não apenas destacar o tempo todo características que são óbvias", 
afirma o executivo. Não adianta, desta forma, repetir que uma Ferrari é potente.  

Num mercado altamente congestionado, como é o brasileiro hoje, o maior desafio da indústria, 
segundo Kakinoff, será atender a esse anseio que grande parte dos entrevistados apontou - a 
valorização da imagem. E sem que isso signifique fabricar modelos caros. Porque nesse caso o 
consumidor brasileiro médio não vai adquirir os veículos. E a propaganda não servirá para nada. 
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