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RESUMO 
 
 
A Hyundai é conhecida pelos seus automóveis tecnológicos e inovadores. Um deles é o Hyundai 

Veloster, que gerou uma inovação no mercado automobilístico no que se refere ao design 

esportivo. Assim, a proposta da presente pesquisa foi analisar o comportamento do consumidor 

no momento da compra do veículo em Santa Maria - RS, relacionando conceitos e averiguando 

as influências e motivações que resultaram na compra propriamente dita. Para tanto, buscou-se 

identificar qual o papel da imagem de marca e posicionamento, juntamente com o 

comportamento do consumidor na intenção e decisão de compra, e de que forma influenciaram 

nesta decisão. Deste modo, relacionados os consumidores e questionados sobre a compra, 

usando uma abordagem metodológica fundamentada em pesquisa bibliográfica, técnica de 

questionário e análise de conteúdo. Dando início a uma análise detalhada acerca do 

posicionamento da marca e o comportamento de compra dos consumidores do Hyundai Veloster 

em Santa Maria. 

 

Palavras-chave: Veloster; Hyundai; Posicionamento; Comportamento do consumidor. 

 

ABSTRACT 

Hyundai is known for its innovative technology and automobiles. One is the Hyundai Veloster, 

which generated an innovation in the auto market in relation to sporting design. The proposal of 

this research was to analyze consumer behavior when purchasing the vehicle in Santa Maria - 

RS, relating concepts and ascertaining the motivations and influences that resulted in the 

purchase itself. Therefore, we sought to identify the role of brand image and positioning, along 

with consumer behavior in the intention and purchase decision, and how it influenced this 

decision. Thus, consumers and related questioned about the purchase, using an approach based 

on literature research, technical questionnaire and content analysis. Beginning a detailed 

analysis about the positioning of the brand and buying behavior of consumers Hyundai Veloster 

in Santa Maria. 

 

Keywords: Veloster; Hyundai; Positioning; Consumer Behavior.
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

As marcas possuem um importante papel na sociedade de consumo, pois agregam 

valor aos produtos ou serviços que representam e com isso criam diferenciais relevantes em 

um mercado cada vez mais competitivo. O crescente desenvolvimento das práticas de 

consumo da atualidade faz com que as marcas busquem cada vez mais estratégias 

diferenciadas para se destacarem e atraírem a atenção, curiosidade e a fidelidade do 

consumidor.   

Deste modo, o ideal é construir uma marca bem posicionada e conceituada, investindo 

no setor de marketing e determinando o caminho que deve seguir. Como, por exemplo, quem 

será o púbico alvo, qual será o seu valor de mercado, onde se encontra e como ficará 

conhecida. 

A construção da uma imagem de marca exige uma combinação de investigação, 

pensamento estratégico, excelência em design e habilidade no gerenciamento de projetos. O que 

requer uma quantidade extraordinária de paciência, “uma obsessão por fazer as coisas do jeito 

certo e a capacidade de sintetizar grande parte de informação” (WHEELER, 2012, p.22.). 

A imagem de marca é usada atualmente como um dos principais ativos das indústrias 

automobilísticas e constituem uma parte importante nos seus negócios. Percebe-se que o 

processo de desenvolvimento de uma imagem, para chegar ao grande público, inclui 

investimentos em campanhas publicitárias. Nesse sentido, as empresas buscam atingir o 

consumidor criando um envolvimento que possibilite gerar a identificação deste com a marca.  

O consumidor quando procura “carros de conceito”
1
, busca nas marcas identificação com 

o seu perfil, criando um relacionamento de aproximação com as indústrias automobilísticas. 

Além disso, a marca é um fator decisivo de compra, um valor psicológico que faz com que o 

produto seja escolhido pelo consumidor também pela sua imagem em relação ao concorrente.  

Entre as grandes empresas que investem em imagem de automóveis com um apelo visual 

moderno e diferenciado estão às indústrias automobilísticas como a Hyundai. Segundo Cullen 

mencionado no livro de Wheeler: “O design desempenha um papel essencial na criação e na 

construção das marcas. Ele diferencia e incorpora os elementos intangíveis, como a emoção, 

contexto e essência que mais importam para os consumidores” (WHEELER, 2012, p.13). 

                                                 
1
 Carros conceito são geralmente apresentados pelas grandes montadoras como um veículo diferenciado, com 

características únicas e design avançado, que faz com que qualquer pessoa o identifique como um carro fora do 

padrão comum.  (Informação retirada do site Autozine disponível em <http://autozine.com.br/carro-conceito/50-

fotos-de-carros-conceitos> Acesso em 05 de outubro de 2012). 

 

http://autozine.com.br/carro-conceito/50-fotos-de-carros-conceitos
http://autozine.com.br/carro-conceito/50-fotos-de-carros-conceitos
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O lançamento do Hyundai Veloster em 2011 chegou com características de um “coupé” 
2
 

compacto, esportivo e com design diferenciado. O modelo é considerado inovador, 

especialmente por se tratar de um veículo com “apenas” três portas, que trazem segurança para o 

desembarque de passageiros.  

Dessa forma, o modelo do veículo se tornou um “carro conceito”, que desenvolveu uma 

imagem voltada ao design arrojado e à velocidade. No entanto, o nome Veloster, apesar de 

remeter à velocidade, apresenta o mesmo motor de um carro comum. E desta forma, pode-se 

inferir que o nome criado pelo automóvel não corresponde à realidade do produto, mas sim o 

seu visual.  

Assim, o Veloster como um “carro conceito”, trouxe a versatilidade da marca Hyundai, 

de forma inovadora, design diferenciado e agressivo, fazendo com que muitas vezes, esses 

fatores sejam decisivos para a aquisição do produto. Logo, o problema de pesquisa que 

pretende-se responder é: Quais fatores motivam o comportamento de compra do automóvel 

Veloster da Hyundai nos consumidores de Santa Maria - RS? 

Para encontrar a solução para o problema, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar os fatores que motivaram o comportamento de compra dos consumidores de Santa 

Maria com relação ao automóvel Veloster da Hyundai. Para tal, os objetivos específicos 

previamente elencados consistiram em: realizar junto à concessionária da marca em Santa Maria 

um levantamento dos consumidores do Veloster, identificar o perfil dos consumidores do 

modelo Veloster em Santa Maria, verificar como o consumidor estabeleceu a relação entre o 

nome do automóvel e os atributos oferecidos pelo automóvel, estudar as razões que 

influenciaram o comportamento da compra, identificar a imagem do produto perante os 

consumidores. 

É importante destacar que as características normais de um carro deste porte são ter 

opções em duas ou quatro portas, invariavelmente, somente sendo encontradas três portas no 

mercado mundial em veículos utilitários
3
. Sendo eles, a Kombi

4
 Vans ou Minivans. 

Entretanto, o automóvel deixa de apresentar vantagens de potência em relação a um 

carro convencional, apesar de ser este o apelo de venda implícito no nome, que remete à 

velocidade. De acordo com informações do site pekdek.com:  

                                                 
2
 Coupé: palavra francesa. É um desenho clássico, muito comum em carros esportivos, no qual a estrutura que 

envolve o veículo incorpora a janela traseira. (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9 Acesso 

em 05 de outubro de 2012). 
3
 Automóvel utilitário é um tipo de meio de transporte que serve para transporte de cargas ou pessoas, com 

finalidade comercial ou não. (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel_utilit%C3%A1rio 

Acesso em 05 de outubro de 2012). 
4
 A Kombi é um automóvel utilitário produzido pela Volkswagen. É considerada a precursora das vans de 

passageiros e carga. (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Kombi Acesso em 05 de outubro de 

2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_de_transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel_utilit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Kombi
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Embora seja muito mais uma estratégia de marketing do que uma grande necessidade 

e sofisticação, o Hyundai Veloster propõe algumas funcionalidades únicas em seu 

segmento, fazendo o consumidor acreditar que é possível arriscar e manter uma boa 

tecnologia com painel sofisticado e bancos confortáveis dentro do veículo. 

(http://pekdek.com/novo-hyundai-veloster-2012/. Acesso em 12/10/12) 

 

Portanto, são características estrategicamente pensadas e que podem acabar 

transformando-se em fator de decisão de compra. 

O incentivo inicial para o desenvolvimento dessa pesquisa foi pela afinidade com o 

objeto de estudo e também para compreender o processo de compra do Hyundai Veloster, 

pois, como abordado anteriormente, é um automóvel diferenciado dos demais, no que tange a 

tecnologia e design.  

Para o embasamento teórico da pesquisa, foram desenvolvidas quatro etapas: A 

primeira apresenta conceitos relativos à marca e seu trajeto evolutivo; a segunda etapa 

comtempla o referencial e são apresentados conceitos e características relacionados ao 

posicionamento. Já a terceira, desenvolve a imagem da marca, e tudo que está ligado à busca 

da percepção do consumidor. O quarto capítulo trata do comportamento dos consumidores, o 

processo de tomada de decisão e as influências no consumo, que são de suma importância 

para a compreensão do objetivo proposto no presente trabalho. 

 

 

 

http://pekdek.com/novo-hyundai-veloster-2012/
http://www.hyundai-motor.com.br/index.php
http://pekdek.com/novo-hyundai-veloster-2012/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 A MARCA E SEU PROCESSO EVOLUTIVO 

 
Com o aumento significativo das tecnologias, das exigências do público, do modo de 

produção e do consumo, as marcas se tornaram mais do que um elemento de diferenciação 

de produtos e serviços. Na atualidade, elas têm características importantes, em que estão 

envolvidos em uma representação simbólica que determina a preferência dos consumidores. 

A compreensão do poder das marcas e todo o seu processo evolutivo, tem uma 

importante origem histórica na qual, segundo Pinho (1996), iniciou a partir da Antiguidade 

(de 4.000 a.C até o século V) com a utilização de sinetes, selos, siglas e símbolos para 

identificação e diferenciação de animais, armas e utensílios pessoais, bem como, produtos 

agrícolas ou manufaturados, que, com suas marcas, garantiam a quem os consumia sua 

procedência. 

O conceito de símbolos também é encontrado em Nascimento e Lauterbon (2007), e 

segundo os autores: 

O símbolo, portanto, é apenas uma representação do verdadeiro valor da marca, 

daquilo que é realmente marcante para alguém. Este conceito revela o verdadeiro 

significado de convenção: para um grupo de pessoas aquilo (símbolo) é usado para 

representar o valor da própria causa. Isso ocorre devido a necessidade inerentemente 

humana de compartilhar algo com seus semelhantes (NASCIMENTO; 

LAUTERBON, 2007, p.12) 

 

Quando chegavam mercadorias na Roma Antiga, os romanos, que eram uma espécie 

de comerciante na época, escreviam onde a população poderia encontrá-las, mesmo a 

população, em sua maioria não sabendo ler ou escrever.  Assim, segundo Pinho (1996), placas 

com figuras na frente dos estabelecimentos comerciais eram colocadas para identificar os 

produtos que eram vendidos, como, por exemplo, a pata traseira de um boi indicava o 

açougue. 

Pinho (1996) também relata que nos séculos V ao XV, na Idade Média, as marcas 

individuais estavam em ascensão, ou seja, cada profissional que exercia sua atividade tinha 

que colocar seu nome como marca, assim, eram conhecidos os produtos, através do nome de 

família, que normalmente carregava a mesma profissão, em várias gerações. Definindo assim, 

um perfil aos consumidores da qualidade, origem e controle da produção.  

Ainda conforme Pinho (1996), nesse período as marcas criavam vínculos, uma 

espécie de fidelização, dos produtores com os compradores, já que as operações comerciais 

já não eram estabelecidas perto do centro produtor. Bem como, nesta época, já estavam 
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representando a excelência e atributos positivos aos produtos que mantinham a qualidade em 

uma época na qual não havia controle em relação a tal quesito. 

Além disso, o autor também menciona que a primeira marca utilizada como meio de 

diferenciação de produto foi no século XVII, que foi desenvolvida para indicar uma linha 

de uísque escocesa na qual tinha um processo de destilação especial, ou seja, era diferente dos 

demais e a marca sinalizava esta diferença.   

Assim, as marcas são nomes e/ou imagens, que envolvem associações e também 

significados, como afirma Aaker: 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um 

vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7). 

 

2.1.1 – O Processo Histórico da Marca  

 

Com o surgimento da Revolução Industrial, segundo Chiavenato (2001), houve 

mudanças tecnológicas com consideráveis impactos no processo produtivo, em nível 

econômico e social, em meados do século XVIII, de 1780 a 1914, no Reino Unido, houve a 

substituição de mão-de-obra manufaturada por máquinas, ou seja, substitui-se os trabalhadores 

por instrumentos mecânicos.  

 Ainda para Chiavenato (2001), a ascensão das tecnologias de produção, por serem 

mais econômicas e ao mesmo tempo mais eficazes, para o produtor, fez com que se 

desencadeasse o sistema econômico capitalista, o qual investia nas produções em massa, 

descaracterizando produtos artesanais, por demandarem mais tempo e mais gastos com mão-

de-obra.  Neste mesmo período, as marcas individuais começaram a representar também as 

indústrias e comércio, ou seja, os produtos “nascidos” em fábricas onde a produção era em 

massa, começaram a ser identificados pela sua marca.   

Conforme Chiavenato (2001), a Revolução Industrial também provocou modificações 

na estrutura empresarial e econômica da época. Assim, houve a necessidade de administrar a 

nova realidade de mercado com o marketing, ainda acoplado à economia e administração 

clássica, que priorizava a logística e produtividade, resultando na maximização dos lucros. 

Afinal, os donos de fábricas investiam no aumento de produção, desvalorizando a mão de 

obra, obtendo mais lucratividade em menor espaço de tempo, além de lançar seus produtos 

industriais nos pontos de varejo locais. 
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Foi no século XX que as marcas ganharam efetivamente seu espaço,  e começaram 

a se consolidar com os nomes de seus produtos específicos e não apenas dos fabricantes. 

Assim, os produtos “sem-nomes” anteriormente comercializados de forma contínua e 

crescente, neste momento se encontram em outra realidade.  

As marcas cada vez mais ganhavam força no mercado, resistindo à recessão 

econômica de 1929, e após a Segunda Guerra Mundial, através dos esforços na área de 

marketing pelas empresas, formaram uma “importante manifestação da economia moderna, 

com o seu papel e efeitos sendo intensificados pelo uso dos instrumentos da comunicação 

mercadológica” (PINHO, 1996, p.14). 

Consequentemente, até o fim dos anos 50, as marcas ganham espaço em 

supermercados, onde até então, tinham como objetivo nomear, diferenciar e identificar seu 

produto, mostrando como utilizá-lo e de certa forma garantindo sua qualidade. Segundo 

Semprini (2006), a fácil adesão do artesanal para os produtos industrializados foi motivada 

pelo discurso social da época: 

Que valoriza estas mudanças e que, paralelamente estigmatiza os “arcaísmos” dos 

modos de consumo tradicionais, rurais ou artesanais.  As palavras mágicas são 

“modernidade”, “progresso”, “produção em massa”. Estes termos se tornam 

verdadeiras palavras de ordem, imperativos sociais sustentados por um forte consenso 

que ninguém sonha em colocar em discussão (SEMPRINI, 2006, p. 27). 
 
 
 

A partir disso, a economia capitalista foi ganhando força e consequentemente a 

sociedade de consumo foi criada, crescendo da diversidade de produtos e marcas, com a 

consonância daqueles que antes não se imaginavam em um novo sistema econômico e de 

produção. 

Com as crises econômicas da década de 70, as marcas ficaram em estagnação e a 

sociedade de consumo foi alvo de duras críticas, devido à exaltação do supérfluo. Apesar 

disso, o consumo dos produtos nesse período não diminuiu e o conceito instaurado pelas 

grandes marcas que era o de “vender a qualquer custo” acabou sendo modificado pelo 

conceito: “satisfação do cliente em primeiro lugar”. Para Chiavenato (2001), essa fase era 

considerada moderna e é marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias e materiais 

básicos para agregar diferenciação e sofisticação em produtos e consequentemente nas marcas.  

 
Este mesmo conceito, “satisfação do cliente em primeiro lugar”, ganhou força com a 

retomada da economia mundial, nos anos 80. Nesse período, o papel das marcas passa por 

grandes transformações, em razão, principalmente pelo maior desenvolvimento da 

comunicação publicitária e da área do marketing nas grandes empresas, ou seja, com a 
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ascensão da publicidade e sua valorização, que fazia com que as empresas investissem nos 

meios de comunicação, massivos como televisão,  rádio e jornal.  

Também em razão disso, foi percebido que a atitude do consumidor havia mudado em 

relação às marcas, como assegura Semprini 

Cansado de uma simples comunicação que exaltava esta ou aquela vantagem do 

produto, o consumidor parecia esperar da marca um discurso mais amplo, mais 

profundo, mais atraente, mais espetacular. [...] As dimensões que excedem a realidade 

do produto tomam a dianteira e tornam-se o núcleo constitutivo da marca, [...] 

(SEMPRINI, 2006, p. 29). 
 
 
 

Outrossim, fica clara a necessidade das marcas atenderem aos consumidores em 

relação a tudo o que pode leva-lo ao produto, podendo ser o estímulo, a  sedução e 

ultrapassar as barreiras da simples informação. Dessa forma, as marcas já influentes no  

mercado, que atendiam aos seus consumidores com uma comunicação instigante, se 

tornaram indicadoras de uma identidade pós-moderna, pois houve esta necessidade para o 

aprimoramento. Hoje o desenvolvimento das marcas, ainda está associado a esses fatores.  

Atualmente, com o sistema de oferta acentuado, com cada vez mais diversidade de 

produtos, as marcas necessitam representar mais papéis para os consumidores. Segundo 

Semprini o primeiro papel é: 

De preferência tradicional e contribui para legitimá-las. As marcas continuam a dar 

segurança, cumprindo sua função de referência, fator de identificação. [...] o 

consumidor pode decidir se orientar graças à clareza do discurso ou à familiaridade de 

uma marca conhecida (SEMPRINI, 2006, p. 41). 
 
 
 

O segundo papel, conforme o autor é a propagação da oferta, ou seja, a produção dos 

mesmos produtos com outras características, mesmo que irrelevantes. A solução está em 

pesquisas, planejamento e assessoria de marketing para diferentes recursos, plataformas e 

inovações perceptíveis para cada público alvo. 

O desempenho mercadológico de uma empresa e de sua marca depende diretamente 

de seu investimento no setor de marketing, pois para elas, onde houver necessidade, há 

uma oportunidade e sucessivamente a obtenção de valor de marca e lucratividade. Portanto, as 

marcas no contexto atual possuem poder simbólico, influência no espaço socioeconômico e 

necessitam de atenção redobrada para conseguir a obtenção do valor planejado. 

Como cita Kotler (2002, p. 75), “a observação de um objeto é altamente influenciada 

pelo contexto”, afinal, um produto sem marca é visto pelo consumidor como uma simples 

mercadoria, da qual se diferencia pela qualidade e pelo preço.  Possuir um nome bem 

planejado, que transmita o significado da marca e sua personalidade pode ser o melhor 
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caminho para a fidelização. 

 
Assim segundo Kotler (1998) para a construção de uma marca forte e significante no 

mercado, ela deve sugerir em seu nome suas qualidades, tais como: os benefícios e qualidades 

do produto como ação ou efeito. Também deve ser singular, único, de fácil pronúncia e 

memorização, bem como, não ter conotação pejorativa em outros idiomas. 

Igualmente, segundo o mesmo autor citado acima, as associações também são de 

inegável importância, pois se destacam na mente do consumidor. Importante salientar que, 

deve sempre ser trabalhado com cautela para que haja apenas associações positivas. Para 

isso, é necessária atenção a cinco dimensões para comunicar a marca de forma decisiva, 

são elas: atributos, benefícios, valores da empresa, personalidade e usuários. 

Do mesmo modo, Kapferer (2003, p.23), afirma que “uma marca forte então, se 

torna o mais eficiente indicador externo, esclarecendo ao consumidor suas características, 

atributos e benefícios que o seduzem sem precisar consumir o produto". Referencia o autor 

que além da marca existem outros indicadores externos, como: "o nível de preço, os selos 

de qualidade, a bandeira onde o produto é vendido e que o endossa, o estilo e o design” 

(KAPFERER, 2003, p.23). 

O autor ainda delimita que o produto também possui três classificações 

importantíssimas para o entendimento do seu consumo. A primeira trata das qualidades que 

são apreciadas anteriormente a compra do produto, em contato direto com ele, já a segunda, 

é sobre as qualidades percebidas apenas com a experiência de uso, ou seja, após a compra. 

A terceira está ligada ao íntimo do consumidor, como sentimentos de autenticidade, realização, 

sucesso pessoal, ou seja, mesmo o vendedor oferecendo tais benefícios psicológicos e 

subjetivos, não há garantias de que ela efetivamente ocorra. 

Outrossim, Kotler (1998) ressalta também que a marca deve condizer como que 

promete (preço, atributos, qualidade ou experiência de compra). Pois, é ineficaz transmitir um 

conceito de marca, seduzindo o público alvo, e posteriormente a etapa da compra, ser uma 

experiência desagradável. Por isso que um atendimento atencioso, diferenciado e com 

vendedores solícitos ajudam em uma experiência positiva, podendo desencadear a fidelização 

do consumidor com a marca. 

Definir os benefícios e expressá-los para o consumidor com atividades de marketing 

para enaltecer a marca no mercado também é de suma importância, pois, devido ao aumento 

da concorrência, nos dias de hoje, fica cada vez mais difícil diferenciá-las. Para Kapferer 

(2003, p.24) a marca é “um símbolo (portanto, externo) cuja função é revelar as qualidades 
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ocultas do produto, inacessíveis ao contato (visão, toque, audição, odor) [...]. Enfim, a marca 

- quando renomada - incute todo um imaginário de consumo”. 

Em razão de um processo evolutivo, tanto da sociedade consumidora como das 

exigências que ela demanda as marcas inseridas na atualidade, buscam mais atributos 

corriqueiros, elas desejam transmitir valores além do simbólico, do ideológico e do social, 

sendo decisivos no comportamento do consumidor pós-moderno em um mercado saturado de 

opções e múltiplas identidades. 

Assim, segundo Wheeler (2012, p.12) “uma marca forte se destaca em um mercado 

saturado. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas e acreditam em sua 

superioridade”. Por outro lado, a identidade usa de toda a forma visual, como as cores, a 

tipografia, o layout e o design diferenciado, dentre outros, para fazer uma ligação dessas 

características com a identidade de sua marca.  

Por esse motivo, o de obter a devida confiança com o consumidor, as grandes 

montadoras de automóveis, parecem estar preocupadas em sempre promover inovações nos 

modelos lançados, unindo a tecnologia e o design em cada novo produto criado ou até mesmo 

aperfeiçoado. Para isso, é necessário entender o posicionamento da marca com seus produtos, de 

maneira a delimitar seu público, suas metas e suas finalidades. 

 

2.2 POSICIONAMENTO  
 

Posteriormente a uma extensa trajetória, as marcas demandam de uma atenção 

redobrada para difundir-se em  seu espaço no mercado atual. Existem diversos fatores para 

elas terem seu valor percebido, mas o que inicia o caminho da construção de uma marca é o 

seu posicionamento. 

Atualmente, a sociedade recebe uma enorme quantidade de informações com 

propagandas de produtos que buscam se diferenciar de seus concorrentes. Desta forma, 

conforme afirmam Ries e Trout (2009), o posicionamento é um dos primeiros sistemas, que 

fazem a gestão de marca pensar em como suprir suas necessidades de se fazerem ouvir entre 

seus concorrentes, ou seja, o posicionamento diferencia as marcas das demais e cria uma 

atmosfera de aceitação e lembrança para o consumidor.  

Ao definir posicionamento, Kotler afirma que:  

É o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar de 

destaque na mente do mercado-alvo. O resultado final do posicionamento é a criação 

bem sucedida de uma proposição de valor concentrada no mercado, uma razão 

convincente para o mercado alvo comprar o valor (2005, p.220). 
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Para posicionar uma marca como a Hyundai no mercado, a empresa procura agregar 

valores sociais e econômicos a seus respectivos produtos, utilizando para isso estratégias de 

marca. A estratégia de marca eficaz segundo Wheeler (2012, p.22) proporciona uma ideia 

central unificadora em torno da qual se alinham os comportamentos, as ações e as 

comunicações. Ela funciona, por meio dos produtos e serviços, além de ser eficiente com o 

tempo. A autora afirma que as melhores estratégias de marca são tão diferenciadas e poderosas 

que driblam a concorrência. 

A estratégia de marca é construída a partir de uma visão, está em sintonia com a 

estratégia comercial, emerge dos valores e da cultura da empresa e reflete uma 

compreensão profunda das necessidades e percepções do cliente. A estratégia de marca 

define o posicionamento, a diferenciação, a vantagem competitiva e uma proposta de 

valor que é única (WHEELER, 2012, p.22). 

 

Os produtos são oferecidos aos consumidores através de propagandas, que usam de 

estratégias e conceitos organizacionais, determinados pela própria marca, sinalizando ao 

consumidor o tipo de produto que ele pode vir a adquirir. 

Existe uma estratégia de posicionamento por trás de toda marca de sucesso, 

impulsionando o planejamento, o marketing e as vendas. O posicionamento é 

desenvolvido para criar aberturas em um mercado que está sempre mudando, um 

mercado no qual os consumidores estão saturados com produtos e mensagens 

(WHEELER, 2012, p.24). 

 

A partir dessa ideia, o posicionamento deve comunicar de forma eficiente a proposta 

de valor de marca, utilizando todos os componentes da marca que é a imagem, as cores, a 

tipografia e o layout, dentre outras. Neste processo, conforme a ideia de Kapferer (2004, p. 

36), “posicionamento usa a comparação como ferramenta. Tem a função de indicar em qual 

categoria a marca estará situada e a sua razão de ser, comparada a outros produtos ou 

marcas da mesma categoria” (KAPFERER, 2004, p.459).  

Outra forma de definir o posicionamento é dada por Aline Wheeler, que pontua: 
 

Ries e Trout (2009) definiram o posicionamento como a plataforma sobre a qual as 

empresas constroem suas marcas, criam estratégias de planejamento e ampliam o 

relacionamento com os clientes. O posicionamento leva em conta o mix de preço, 

produto, promoção/divulgação e praça/distribuição, os quatro “Ps” que dimensionam e 

afetam as vendas (WHEELER, 2012, p.24). 

 

Os autores acima citados afirmam que as empresas precisam determinar sua posição na 

mente do consumidor, de modo a considerar as suas necessidades, avaliando seus pontos fortes e 

os fracos, juntamente com os do cenário competitivo. Dessa maneira o posicionamento 

permanece sendo um princípio fundamental “na comunicação de marketing, na gestão de marcas 

e na publicidade” (WHEELER, 2012, p.24).  
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O quadro informativo abaixo (Figura 1) mostra diferentes caminhos que precisam ser 

controlados para que o posicionamento da marca possa ser gerenciado. O quadro foi 

desenvolvido pela Brand Engine, agência de publicidade americana, que lida com 

posicionamentos de marcas, pesquisas de mercado e avaliações de grupos consumidores, para a 

melhor aferição de marca em determinados espaços.  

 

 

Quadro 1 - Diferentes caminhos que precisam ser controlados para que o posicionamento da marca possa ser 

gerenciado. 
Fonte: WHEELER, A. Design de identidade de marca: guia essencial para toda a equipe de gestão de marcas. 

3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

Esse quadro é uma plataforma sólida, serve para articular bem o valor da marca, 

estipulando uma espécie de “fórmula” a ser seguida, ou pelo menos verificada como suporte 

para posicionar a marca (WHEELER, 2012, p.24). 

 Também no que se refere ao posicionamento da marca e a importancia de seu processo 

para com ela, Quessada determina: 

Neste processo de posicionamento da marca é importante que a publicidade, então gere 

o amor à marca como amor ao “nome de um”. Coletividades veem-se formadas por um 

conjunto de operações constitutivas do fato político: os consumidores compõem grupos 

que respondem a características políticas clássicas. Numerosos elementos relativos à 

marca são específicos da “modernidade”, mas, ao contrário, como vimos, encontram 

seu lugar numa continuidade muito homogênea desde a Idade Média (QUESSADA, 

2003, p.62). 

 

Entretanto, esses grupos que são constituídos pela forma que chamam atenção do 

consumidor usando em muitos casos o nome da marca, assim como nome do automóvel 
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Veloster (QUESSADA, 2003). O autor ainda destaca que se trata de desejo de consumo e de 

uma autoafirmação, por parte do consumidor e afirma que se pode levantar a hipótese de uma 

transferência gerada pelas marcas, e ao redor da qual ela se constrói. 

O discurso publicitário é importante, favorece a consolidação e o posicionamento de 

marcas no mercado competitivo, permitindo gerar a constituição de um coletivo, corpo ou 

corporação que une os clientes dessa marca como um grupo. “De fato a clientela de uma marca, 

por maior que seja não pode abranger a totalidade de uma população” (QUESSADA, 2003, 

p.64). 

Assim, o uso da marca pela população ou mesmo por um grupo a que pertence, classifica 

o modelo de consumidor. De maneira que, a cada produto que as empresas colocam no mercado, 

novos conceitos são criados e novos consumidores podem surgir. “A medida que as empresas 

crescem, seus propósitos se tornam mais lúcidos; seu posicionamento, mais refinado, e o que está 

em jogo muda quando surgem novos mercados” (WHEELER, 2012, p.92). 

Quanto maior uma empresa e quanto maior o tempo no mercado melhores as oportunidades 

e avaliações quanto ao mercado de consumo e mesmo quanto ao público alvo. Para obter um 

posicionamento correto e coerente, além do discurso publicitário já citado, é preciso saber que 

existem critérios presentes no próprio nome que permitem a formação de associação com a 

marca por seu público, o que significa manter uma ideia central de qualidade de produto, que 

leva o nome da marca é sempre relevante.  

Segundo Keller (1998, p.131), de maneira geral, existem cinco critérios para se 

determinar a importância de um nome bem-sucedido em um ou em vários mercados, como a 

memorabilidade, o significado, a capacidade de transferência, a adaptabilidade e a capacidade de 

proteção. 

Os dois primeiros são caracterizados como “brand building”, que significa que o valor da 

marca pode ser criado através de escolhas de julgamento pelo público em função do nome. Os 

três restantes são critérios “defensivos”, vistos que alavancam e preservam o valor diante das 

oportunidades e restrições existentes no mercado (KELLER, 1998, p.92). 

Ainda, segundo os autores acima citados, o nome pode ter vários significados e estes 

devem ser formatados corretamente, tanto de forma descritiva, como de forma persuasiva. Duas 

particulares dimensões do nome ou mesmo aspectos do significado dele são a extensão que 

contém informações gerais sobre a categoria de produtos, informações gerais sobre a categoria 

do qual está sendo executado, e informações específicas sobre atributos e benefícios da marca.  
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As estratégias utilizadas a fim de posicionar uma marca, empresa ou produto para os 

consumidores fazem com que o anunciante adquira uma imagem diferenciada com relação a 

seus concorrentes. Essa imagem é chamada de posicionamento competitivo, garantindo que as 

marcas instaurem-se em um segmento de mercado e possam brigar pela atenção de seus 

consumidores a partir de seus diferenciais, afirmam Holley, Piercy e Nicoulaud (2011).  

Assim, para os autores a posição competitiva pode ser construída em todas as extensões 

dos produtos ou serviços, produzindo benefícios para o usuário no mercado, mas ela tem que ter 

uma relação imediata com a percepção dos clientes para com o anunciante, fazendo com que se 

crie uma imagem para a marca.  

Consequentemente, o posicionamento consiste em ser uma estratégia de construir uma 

imagem de marca única na mente do consumidor, ou seja, criar o conceito dela perante a ideia 

do consumidor. E a percepção dele, conforme afirma Lupetti (2007) começa com o consumidor 

e o seu processo de compra no momento da decisão por um produto em detrimento de outro 

produto. Essa escolha se dará a partir de um processo de significação e adequação de valores, 

originado pela comunicação das marcas, completando um caminho que passa pela mente do 

consumidor, que enfim realiza a escolha e a compra. 

Portanto, ligados ao posicionamento da marca, há sempre divergências de opiniões e 

conceitos, ligadas a cada grupo que é alvo de determinada marca. De modo a trazer as principais 

diferenças da imagem que cada marca pretende ter, bem como a aceitação do público. Em razão 

disso há a procura da imagem da marca, que é de extrema importância para a sua fixação do 

mercado de consumo. 

 

2.3 IMAGEM DE MARCA 

As marcas sempre desenvolveram um papel importante na sociedade de consumo, na 

economia, no comportamento, na cultura e na identidade dos sujeitos pós-modernos. Com 

essa saturação, as promessas, sempre feitas pelos bens de consumo, foram substituídas pelos 

discursos de sedução das marcas, com o objetivo de manter o sujeito com constante desejo por 

meio da cultura dos bens imateriais. 

Concernente a isso, Lipovetsky afirma que “a sociedade centrada na expansão das 

necessidades é, antes de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a 

lei da obsolescência, da sedução e da diversificação (LIPOVETSKY, 2001, p. 159)”. Ou seja, 

as marcas, a partir do desenvolvimento da sociedade de consumo, que é ditada pela 

renovação constante e seu discurso sedutor, desencadeia a cultura de buscar a satisfação 
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individual por meio de valores imensuráveis e sensações subjetivas, que vão além dos atributos 

reais de um produto. 

Ao tratar da obsolescência, o autor conceitua a atual sociedade de consumo dentro de 

parâmetros que vão além da necessidade real. Hoje as necessidades não são somente para os 

produtos básicos e de necessidades imediatas, sabendo disso ou mesmo criando isso, os 

fabricantes buscam fazer com que haja a procura por bens, que mesmo que o indivíduo já 

tenha, queira sempre o mais arrojado, mais atual. Em razão disso, existe a obsolescência, que 

faz com que o produto se torne obsoleto com uma rapidez maior do que a sua vida útil, trazida 

com novas tecnologias e novos designs. 

Segundo Passarelli, “uma marca forte agrega valor imaterial ao produto, além de 

funcionar como avalista de produtos de lançamento” (2012, p.45). Com isso o autor afirma 

que não basta apenas ser criada uma marca, ela deve ser forte e ter um conceito válido, que 

convença o consumidor e que afirme pela imagem que ela traz, a qualidade do produto. 

Assim, ao obter um novo produto, o consumidor na maioria de suas aquisições, busca 

o mais novo, mais tecnológico. A marca que firma esse posicionamento, certamente se 

sobrepõe no mercado, e firma a sua marca, pelo conceito do novo e tecnológico, que 

consequentemente irá influenciar em próximas aquisições, apelando para a satisfação e 

emoção do consumidor. 

A imagem da marca é a pertinência de como o consumidor percebe a empresa, ou seja, 

de que forma ele vê a marca lançada por determinada empresa. Conforme os conceitos de 

Wheeler, “a imagem e a percepção ajudam a criar valor; sem imagem, não existe percepção” 

(WHEELER, 2012, p.10). 

Sendo assim, a criação da imagem da marca busca a percepção do consumidor, vindo 

este, a usar da imagem que percebe para a escolha na hora da aquisição do produto que a marca 

apresenta. “À medida que a concorrência cria uma infinidade de opções, as empresas passam a 

buscar formas de estabelecer uma ligação emocional com os clientes, tornarem-se 

insubstituíveis e desenvolver relações duradouras” (WHEELER, 2012, p.12). Significa que as 

empresas que visam fidelizar um cliente buscam sempre um apelo visual e emocional. 

Para tanto, estas empresas buscam em sua imagem de marca uma excelência visual, que 

é o caso das indústrias automobilísticas, como exemplo a Hyundai que lançam automóveis como 

“carros conceitos”, tanto pela sua tecnologia, como pelo seu apelo visual.  

Quessada (2003) como um crítico afirma que as marcas efetuam a promoção do 

imaterial, da ideia, do conceito, do inteligível como valor superior, na linha do platonismo. 
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Assim, algumas marcas exprimem uma quantidade maior de “ser” do que outras por se tratar de 

imagem ou mesmo ideia superior a outras encontradas no mesmo setor de mercado. Para Nunes 

e Haigh (2003) “associação da marca” é tudo o que conecta o consumidor à marca, podendo 

incluir imagens, atributos do produto, situações de uso, associações organizacionais, 

personalidade da marca e símbolo utilizado. A lealdade da marca é o ponto central do valor da 

marca.  

Consumidores que sempre buscam a mesma marca, ou seja, têm lealdade com esta, tem 

grande valor para com a empresa. Por isso, a marca tem que ter a capacidade de aglutinar em si 

o andamento intangível das empresas, de modo a focar sempre no perfil do grupo desses 

consumidores. Dessa forma, à medida que compreendemos como, onde e quanto de impacto ela 

causa no valor criado para seus “stakeholders”
5
 e consumidores, menor será a diferença entre o 

valor de mercado de uma empresa e o valor de seus tangíveis. Os ativos tangíveis são 

rapidamente reproduzidos e podem tornar-se obsoletos facilmente, diante do avanço tecnológico 

(NUNES; HAIGH,2003).  

Em razão disso, a marca deve sempre investir nas inovações tecnológicas, e não 

permanecerem inertes, pois elas é que trazem a sensação de atualização ao consumidor, de modo a 

além de fidelizar pelo produto que o satisfez anteriormente, haver a satisfação quanto a inovação. O 

conceito do novo é visto da maneira mais agradável pelo consumidor, pois o que foi ultrapassado 

dá a ideia de antiquado
 6
.  

A imagem de marca, afirma Schiffman e Kanuk (2000) define-se como um conjunto de 

associações ligadas à marca que os consumidores possuem em sua memória. Imagem na qual 

está associada à fidelidade do consumidor, crenças do consumidor acerca de valores positivos da 

marca e um desejo de procurar a marca. Uma imagem positiva de marca ajuda o consumidor a 

se inclinar favoravelmente para promoções e lançamentos da marca e a resistir às atividades de 

marketing dos concorrentes (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

As marcas fazem parte de nosso universo visual e têm a sua imagem formada a partir da 

recepção que temos delas. “Essa imagem é construída principalmente pela união de três fatores: 

experiência pessoal, meios de comunicação de massa e nossas relações pessoais, ou seja, 

imagem pode ser entendida como o que a empresa aparenta ser, como ela é percebida pelas 

pessoas” (NUNES; HAIGH, 2003, p.65). 

                                                 
5
Stakeholders: É qualquer pessoa ou organização que tenha interesse, ou seja, afetado pelo projeto. (Informação 

retirada do site < http://ogerente.com/stakeholder/2007/02/23/o-que-e-um-stakeholder/>. Acesso em 12 de outubro 

de 2012.) 
6
Antiquado: Ação, fato, ideia ou objetivo antigo, que já foi modernizado há tempos.  (Informação retirada do site < 

http://www.dicionarioinformal.com.br/antiquado/>. Acesso em 12 de outubro de 2012.) 

http://ogerente.com/stakeholder/2007/02/23/o-que-e-um-stakeholder/
http://www.dicionarioinformal.com.br/antiquado/
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Desde modo, o valor de uma marca segundo Nunes e Haigh (2003) é criado na relação 

da empresa com o seu mercado de consumidores, ou ainda, o valor é criado nas relações da 

marca com o seu público ou seus stakeholders, seja ele interno ou externo à empresa.  

Entender as causas e os efeitos nessa dinâmica de relacionamento com os stakeholders 

de uma marca no processo de criação de valor é a tarefa essencial de uma boa gestão de marca. 

Os autores ainda afirmam que essa medição se dá através da criação de indicadores de 

desempenho, que possam avaliar consistentemente esse processo de criação de valor, o qual 

deve servir também como um guia para a formulação e implementação de estratégia da empresa. 

Neste processo de valorização de uma imagem de marca e de como alcançar os seus 

objetivos é importante descrever determinadas estratégias de marketing, para que esta imagem 

se torne uma realidade. É possível considerar como um Processo Integrado de Estratégia da 

Marca (PIEM), uma vez que a organização toda é responsável por ela, não somente o marketing 

(NUNES; HAIGH, 2003).  

É possível perceber no processo descrito dois caminhos que estão coordenados. Os atores 

acima citados afirmam que o primeiro é o da compreensão da performance atual da marca, objeto 

de análise em seu mercado e em criar valor para seus públicos em face a seus concorrentes. “A 

melhor estratégia de marca é desenvolvida como uma parceria criativa entre cliente, estrategista 

e designer” (WHEELER, 2012, p.22). 

O segundo momento é o da criação de um caminho alternativo para que, com base nesse 

entendimento e nas oportunidades encontradas para determinada marca em termos de criação de 

valor para seus públicos, seja possível fortalecê-la, criando mais valor e, portanto, melhorar a 

performance do próprio negócio, em termos de crescimento e rentabilidade (NUNES; HAIGH, 

2003).  

Para uma melhor compreensão sobre o PIEM, é preciso entender cada uma das cinco fases 

mencionadas pelos autores acima citados, que são o pensamento estratégico em torno da marca; a 

escolha estratégica; o planejamento estratégico da marca; a implementação estratégica e o “brand 

value trackers”. O pensamento estratégico em torno da marca se define de como se avalia seu 

desempenho ou como ela auxilia no processo de tomada de decisão e alocação de recursos. Outros 

fatores importantes são a essência e identidade, associações de produto, associações com a 

organização, associações com a pessoa, personalidade da marca e associações com símbolos 

(NUNES; HAIGH, 2003).  

A escolha estratégica se define com a arquitetura de marcas, extensão de linhas, alianças 

estratégicas e posicionamento. Já o Planejamento estratégico da marca é a criação de programas e 
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ações necessárias da marca, de forma que possam refletir a proposta de valor. A implementação 

estratégica é avaliar e adaptar a estrutura organizacional e as pessoas para que se viabilizem em 

estratégias, programas e ações (NUNES; HAIGH, 2003). 

Conforme Nunes e Haigh (2003) o “brand value trackers” é a mesma coisa que avaliação 

de desempenho da marca e para que a estratégia de marca seja desenvolvida é necessário o 

envolvimento de uma equipe de profissionais, o que permite uma complementação do trabalho e a 

possibilidade de agregar conhecimentos diversos. Assim, Wheeler (2012) afirma que, “as empresas 

globais frequentemente contam com estrategistas de marcas externos: analistas e autoridades 

independentes, empresas de estratégia de marketing e consultores de marcas. Muitas vezes é 

necessário trazer alguém de fora que seja experiente e criativo para ajudar a articular o que já existe 

na empresa” (WHEELER, 2012, p.23). 

Já para Vieira (2001) “A ética é a base que coloca a marca em pé, o esqueleto 

fundamental, o norte que dá à sua comunidade as condições para conduzir-se com segurança” 

(VIEIRA, 2001, p.95). Assim, é possível perceber que as grandes marcas parecem ter como 

objetivo envolver emocionalmente os consumidores e promover uma aproximação com a marca.  

Portanto, a marca é elemento fundamental para haver a fidelização, diferenciação e 

negociação para o benefício do fabricante. Pois, é através da marca que os consumidores podem 

escolher os produtos ou serviços, dentre diversos outros existentes no mercado. Outrossim, a 

marca agrega o principal valor econômico para a empresa, em razão da diferenciação, pois 

permite uma avaliação financeira da mesma, por causa de seus produtos ou serviços, tornando a 

marca mais importante ou não em relações a outras marcas constituídas no mercado. 

Ligada a imagem que a marca busca a ter, está a intenção dela em relação ao tipo de 

consumidor que tem como alvo. A busca fica mais definida sabendo o comportamento e a 

diversidade entre as classes que cada produto visa atingir. Razão pela qual é importante buscar 

as peculiaridades deste comportamento e seus conceitos. 

 

2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
 

O consumidor já possui um conceito perante o mercado de consumo, quando e como vai 

tomar suas decisões. As bases de decisões que definem as suas escolhas é o passo principal para 

o acerto no momento em que o consumidor irá tomar a sua decisão de compra. Para isso, as 

marcas devem estar sempre preparadas às mudanças do mercado, que diretamente afetam o 

comportamento do consumidor. 
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 Os instrumentos primordiais delimitados para isso são a imagem que a marca tem 

perante a sociedade de consumo. Seus valores, preceitos, conceitos e qualidades, são os fatores 

marcantes para a cogitação de determinadas marcas e sua escolha, perante as opções. 

A imagem do consumidor se estende além do preço percebido e imagem de loja para os 

próprios fabricantes. Segundo Schiffman e Kanuk (2000) os fabricantes que gozam de uma 

imagem favorável geralmente descobrem que seus novos produtos são aceitos mais rapidamente 

do que os fabricantes que têm uma imagem menos favorável ou até mesmo “neutra” 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Os pesquisadores descobriram que os consumidores geralmente têm percepções 

favoráveis de marcas pioneiras (a primeira na categoria de produtos), mesmo depois de 

marcas seguidoras tornarem-se disponíveis. Eles também descobriram uma correlação 

positiva entre a imagem de marca pioneira e uma autoimagem ideal de um indivíduo, 

que sugere que percepções positivas em relação a marcas pioneiras levam a intenções 

positivas de compra (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p.129). 

 

Assim, a relação que o consumidor faz de uma marca em relação a determinado produto 

vem em consequência de um processo de imagem da marca ligado à sua publicidade e boa 

recepção pelo mercado consumidor. Para isso é necessário o investimento dos fabricantes em 

publicidade, para melhorar o conceito que o consumidor tem em relação a marca. 

Por tanto nesse processo de criação de valores a publicidade desempenha um papel 

importante no estabelecimento de uma imagem de marca favorável. 

A publicidade foi criada fundamentalmente para ajudar a viabilizar a relação entre 

empresas e seus consumidores e convencê-los de que a empresa entende suas 

necessidades e pode atendê-las. Portanto, os consumidores devem comprar dela e não 

dos concorrentes. Ou, ainda, as empresas procuram, com as ações de publicidade e 

outras, criar uma imagem conforme a desejada por seu consumido (NUNES; HAIGH, 

2003, p.68). 

 

Os autores referenciados acima afirmam, ainda, que embora a publicidade em si tenha 

papel fundamental na construção de valor de uma marca, a forma e o uso dela nesse cenário 

apenas realça a predominância transacional que distinguia a relação entre empresa e mercado, 

especialmente com os consumidores.  

Ainda, segundo Nunes e Haigh (2003), o fato é que as ações de publicidade eram criadas 

com base no princípio de construção de imagem idealizada da marca, com base naquilo que o 

consumidor dizia que queria e por isso entendida como idealizada. Os autores citam um 

exemplo em que tal situação fica evidente, que, se a pesquisa revelava que o consumidor 

preferia um produto tecnologicamente mais avançado, com design moderno e com maior 

segurança, então seria comum a empresa criar ações altamente criativas que pudessem associar 

ao produto esses atributos.  
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E assim fazia-se, mesmo que a estrutura, os processos, a produção e os canais de venda, 

dentre outras partes importantes da empresa, não tivessem condições ou mesmo não estivessem 

preparados para “entregar” o que a publicidade e outras ações de marketing estavam prometendo 

ao consumidor (NUNES; HAIGH, 2003). 

Nunes e Haigh (2003) observavam que tal situação gerava inconsistência muito grande 

entre o que a empresa prometia e o que realmente entregava a seus consumidores. No momento 

da experiência do consumidor com o produto, ou seja, no momento da venda e do uso do 

produto no dia-a-dia, é comum o desencanto com ele e o consumidor sente-se então “roubado” 

e “enganado”. Ferindo dessa maneira o conceito que o consumidor tinha da marca, 

modificando o seu comportamento em relação a ela. 

Para Ries e Trout (1987), “o nome é o gancho que sustenta a marca na escadinha do 

produto na mente do consumidor. Nesta era de posicionamento a decisão de marketing mais 

importante que você tem de tomar é escolher o nome de seu produto” (RIES; TROUT, 2009, 

p.02). Significa dizer que a marca se sustenta com o consumidor, bem como com o seu 

posicionamento quanto a ela, para isso é necessária à boa utilização dos meios para sua melhor 

percepção.  

Não podemos pensar que o passado nos ensina alguma coisa e escolher o nome de um 

carro francês de corrida (Chevrolet), ou da filha do seu representante em Paris 

(Mercedes). O que deu certo no passado não vai dar só por isso no presente ou no 

futuro. No passado, quando existiam muito menos produtos, e o volume das 

comunicações era baixo, o nome não tinha tanta importância como se têm hoje. Hoje, 

no entanto, um desses nomes preguiçosos que não dizem nada já não serve para marcar 

a mente. É preciso procurar um nome no qual já comece a deslanchar o processo do 

posicionamento, um nome que diga ao consumidor qual é o melhor benefício que o 

produto lhe traz (RIES; TROUT, 2009, p.56). 

 

Escolher um nome segundo Ries e Trout (1987) é como “dirigir um carro de corrida”. 

Para vencer, deve-se sempre enfrentar alguns riscos de maneira a escolher os nomes que possam 

quase, mas não completamente, serem genéricos, ou seja, que se diferenciem, mas não busquem 

o impossível. Por isso esses autores observam que um nome forte, descritivo, que seja próximo 

ao genérico, implica em limitar a concorrência. Além disso, a utilização de um bom nome é o 

melhor seguro para um sucesso prolongado. Por isso no momento da criação de um nome toda 

ação deve ser bem observada, para não causar problemas para as empresas, bem como, para que 

o consumidor entenda de forma correta.  

Um exemplo de má interpretação e falta de pesquisa quanto ao bom uso do nome da 

marca é encontrado na obra de Rodriguez (2011), que elenca um fato real ocorrido na indústria 

automobilística. 
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O nome Pajero, por exemplo, causou problemas para a empresa Mitsubishi. A palavra é 

uma gíria usada em países de língua hispânica para designar “masturbador”. A solução 

foi utilizar outro nome, Montero, para os países hispânicos. Podemos citar também o 

caso do automóvel Chevy Nova, fabricado pela General Motors nos Estados Unidos na 

década de 1960. Na época de seu lançamento, a campanha publicitária sofreu um 

grande problema de inserção na comunidade hispânica daquele país e virou alvo de 

piadinha. Pois para quem a fonética do nome Funcionava como “Chevy no va”, ou seja, 

“Chevy não vai, não anda”, com certeza uma associação bastante negativa para um 

carro (RODRIGUEZ, 2011, p.90). 

 

Deste modo, Rodriguez (2011) explica que um nome de marca, se concebido de forma 

cuidadosa, devidamente pesquisado e idealizado dentro do ideal de mercado, pode ajudar na 

identificação do segmento em que a empresa ou o produto atuam e contribuem para a geração de 

associações positivas para marca, fazendo com que o consumidor entenda a expressão real, 

mesmo que genérica, do conceito de forma clara, de modo a contribuir para comportamento da 

compra. 

Já o oposto pode confundir e trazer dificuldades na fixação ou mesmo manutenção de 

uma empresa ou produto em determinado mercado de consumo. Portanto, para entender esse 

comportamento do consumidor, é preciso interagir com as diversas teorias a respeito do nome 

propriamente utilizado e na ideia central da marca, pois o nome é, sem dúvida, um dos pontos de 

contato mais importantes para uma marca e pode contribuir positivamente na construção da 

identidade e ser uma forte arma competitiva (RODRIGUEZ, 2011). 

A partir de ver a importância do nome como sendo um processo decisório na hora da 

compra, é importante ver como o comportamento do consumidor poder ser visto nesse contexto, 

embora a decisão de compra pareça desorganizada e casuística, precisamos percebê-la como um 

processo lógico e estruturado de tomada de decisão em que a demanda exerce um papel 

preponderante no comportamento do consumidor (SAMARA; MORSCH, 2005). 

 Esse envolvimento e o processo decisório segundo Samara e Morsch (2005) estão 

intimamente relacionados, como o envolvimento pode ser baixo ou alto, a tomada de decisão 

do consumidor poderá ser relativamente passiva ou muito ativa, sempre afetada pelos fatores 

que influenciam o comportamento do consumidor. 

 

2.4.1 O processo de tomada de decisão  

 

As compras de alto envolvimento fazem referência tipicamente a produtos e serviços que 

refletem o status social do indivíduo, seu estilo de vida, o autoconceito ou a participação no 

grupo de referência. Por tanto um produto como automóvel têm alto valor simbólico e tendem 

despertar um alto envolvimento (SAMARA; MORSCH, 2005). Assim, a compra de um 
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automóvel, além do envolvimento com a decisão, também irá interferir no conceito padrão 

que o indivíduo traz consigo, pois seus padrões sociais e econômicos refletem diretamente ao 

veículo escolhido. 

 Para isso, além da verificação do público alvo, que normalmente é um setor 

diversificado da economia, devem as empresas sempre buscar a melhor satisfação para com o 

público que busca, principalmente em razão da concorrência. Esta por sua vez, faz com que 

haja melhoramentos dentre os produtos oferecidos, para que se escolha um em decorrência do 

outro, razão que é fundamental para a tomada de decisão. 

A tomada de decisão e o seu processo até o seu fim, como Schiffman e Kanuk (2000) 

citam, “uma decisão é a escolha de uma opção entre duas ou mais alternativas. Em outras 

palavras, para uma pessoa tomar uma decisão, é preciso que mais de uma alternativa esteja 

disponível”. Dessa forma, o processo de tomada de decisão para com o consumidor, vige 

sempre a alternativa, ou seja, a comparação entre produtos semelhantes para a escolha de um.  

 
Por que a competitividade tornou obrigatório um diferencial no atendimento e o 

ponto alto do atendimento é justamente o momento da compra. Mais do que colocar 

serviços/produtos no mercado, a ordem agora é encantar o consumidor, tratá-lo 

como rei, dar-lhe todas as vantagens, não só para que ele se torne um cliente, mas 

também um influenciador. (GIGLIO., 2002, p.155). 

 

Assim, deve a concorrência sempre ter um papel fundamental na tomada de decisão, 

principalmente no que se referem aos resultados pós venda. Em razão de ter como um de seus 

preceitos fundamentais a influência para com outros consumidores. Esse comportamento é 

facilmente identificável no momento da compra. 

 Dessa forma, pode ficar difícil o comportamento que se diferencia da compra e venda, 

para os vendedores, pois estes são treinados para essa situação. Ocorrendo situação diversa, 

pode haver um lapso de tempo entre o acontecer e a possível solução do problema 

acontecido, conforme Giglio (2003). Podendo assim nascer diferentes situações entre 

fornecedor e comprador, como uma possível negligencia para com o cliente e insatisfação 

deste. 

 Para a decisão de compra, é importante cada etapa que acontece entre o planejar e o 

comprar. Cada etapa, mal ou bem sucedida vai influenciar intimamente na decisão de 

compra. Chegando a etapa de reunir as informações, suprir dúvidas, relativizar as pesquisas, 

o consumidor incorpora o conhecimento obtido e avalia a compra do produto (SAMARA, 

MORSCH, 2005). 
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 Também para os autores Samara e Morsch, “O ato de compra abrange três subetapas: 

a identificação da alternativa referida, a intenção da compra e a implementação da compra.”  

(SAMARA, MORSCH, 2005, p. 35). Exemplificando, segue o quadro abaixo. 

 

 

Quadro 2 – O ato de compra e suas sub etapas. 

Fonte: SAMARA, B.S.; MORSCH, M.A. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São Paulo: 

PearsonPrenticeHall, 2005. 
 

Vindo assim, a exemplificar cada passo que o consumidor possa vir a vivenciar, 

quando da aquisição de um bem de consumo. Primeiramente, identifica a necessidade ou 

mesmo a oportunidade, posteriormente a pesquisa sobre o produto e preços, depois as sub 

etapas que estão representadas no quadro acima surgem, até a decisão final. 

 Assim, quando da identificação da alternativa preferida, de maneira a se diferenciar 

quando se trata de bem de consumo de maior porte ou valor, cada etapa difere no que se 

refere a bens de consumo diferentes, ou seja, dependendo do produto irão variar as etapas do 

ato de compra.  

Quando finalmente identificada a melhor alternativa, vem a surgir a intenção da 

compra. Vindo com esta as oportunidades de aquisição, melhor preço e condições, ou seja, as 

negociações para a aquisição, que pode ser a principal e decisiva etapa, dependendo do bem 

que se almeja. E posteriormente à implementação da compra, que é a aquisição final do bem 

já definido anteriormente (SAMARA E MORSCH, 2005). 

 

2.4.2 Influências no consumo  

 Antes da definição final de qual bem de consumo deve ser escolhido, há inúmeras 

condições e fatos que podem influenciar a aquisição ou mesmo a desistência dela. Dentre as 

mais importantes, pode-se enumerar a social, a econômica, emocional, dentre outras. 

 

Praticamente toda sociedade possui alguma forma de estrutura de classes sociais e 

todas as pessoas que a compõem possuem uma posição especifica dentro dessa 

sociedade. O comportamento de compra dessas pessoas, com frequência, é fortemente 

influenciado pela classe à qual elas pertencem ou desejam pertencer. (SAMARA, 

MORSCH, 2005, p. 65 e 66). 

 

 As classes sociais normalmente são divisões ordenadas e de certa forma permanentes de 
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uma sociedade, na qual são elencados os seus membros de maneira a possuírem valores, 

comportamentos e interesses próximos, ou seja, similares (SAMARA E MORSCH, 2005). 

Tais classificações sociais podem ou não ter o condão econômico, pois este não tem uma 

divisão exata, mas é possível usá-lo até certo ponto, em razão de aquisições de bens de 

consumo. 

 Apesar da linha tênue entre o social e o econômico, ainda é possível essa diferenciação, 

incluindo nela o condão emocional, pois neste se enquadram as idealizações e as realizações 

que o consumidor possa vir a experimentar. Essas por sua vez podem trazer a tona o principal 

motivo ou influência para o consumo propriamente dito. 

 Neste mesmo sentido Giglio 2003, exemplifica o carro, que tem a sua principal função o 

transporte de maneira mais rápida, mas não é esse o argumento de venda. O uso do veículo 

como certo patamar de status é transmitir que o carro torna um sujeito mais atraente dentro 

dele. Não que o sujeito que o tenha seja mais atraente, mas o carro é passa a ser atraente. 

 Assim, o autor ainda define “o carro é, nas últimas décadas, um exemplo ímpar de toda 

a sorte de idealizações, como conquista amorosa, sucesso profissional, liberdade e 

independência. Para um modelo da motivação, todas as paixões movem-se em planos 

inconscientes.” (GIGLIO, 2003, p.61). Dessa forma, fácil a demonstração de influência que o 

emocional pode ter sobre o consumidor, pois a importância de alguns parâmetros, sempre se 

sobrepõe a outros, como encontrar a razão para este e não aquele carro. 

 De outra forma, como a satisfação, a sensação que se tem quando há estímulos externos, 

como cheiro, som, tato, etc., ativam a memória a outras lembranças que podem vir de muito 

tempo, ou curto tempo, dependendo da experiência vivida. A sensação pode vir acompanhada 

de boas ou más lembranças, às vezes apenas, ela pode ser boa ou ruim, sem que a lembrança 

venha à tona (SCHIFFMAN, KANUK, 2000). 

 Dessa forma, a sensação quando é positiva, ou seja, quando mesmo que não traga à 

memória exata de uma lembrança, ela traz a boa sensação, importando em influenciar a 

percepção de satisfação com determinada ação. Pode ocorrer no simples tocar algo ou mesmo 

ouvir um som.  

 Estímulos externos como a imagem para a visão também são influenciadores poderosos. 

A informação visual é um importante influenciador, principalmente para quem busca o melhor 

em tecnologia e design. Para isso, os meios de comunicação são os mais procurados para a 

divulgação de imagens referentes a produtos, bem como a opinião geral causada pelo bem de 

consumo. 
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Em países cujos habitantes tem fácil acesso a jornais e a uma variedade de revistas e 

canais de televisão de interesse geral e especial, os consumidores veem-se 

constantemente expostos a novas ideias, produtos, opiniões e anúncios. Esses meios de 

comunicação de massa fornecem uma importante fonte de informação que influencia a 

formação das atitudes do consumidor (SCHIFFMAN, KANUK, 2000, p. 186). 

  

 Dessa forma, a propaganda e o marketing, utilizados nos meios de comunicação, são 

informações que se unem a possível satisfação, podendo assim ser um influenciador peculiar 

no que se refere à decisão de compra. Em países onde a mídia prevalece isso ocorre mais 

continuamente e de maneira mais natural, onde a informação se prolifera mais rapidamente do 

que de fato a satisfação. 

 Portanto, ao surgir o mercado consumidor, surge com ele a diversidade de ofertas unida 

a concorrência, de maneira a beneficiar o consumidor. Assim, as necessidades dos 

consumidores inevitavelmente variam, a partir das regras preexistentes somadas à necessidade 

de diferenciação dos produtos. Ao criar um novo produto, as empresas devem sempre fazer a 

correta analise de seu público alvo, para a produção de bens que agrade seus consumidores, e 

para melhores resultados deve sempre buscar efetivar a marca e seu produto no âmbito 

consumerista.  
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3 METODOLOGIA 
 
 

Esta pesquisa apresenta primeiramente natureza qualitativa, de nível exploratório. “A 

pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, 

campos e temas. Em torno do tema pesquisa qualitativa, encontra-se uma família interligada e 

complexa de termos, conceitos e suposições” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.16). 

Dessa forma, é utilizada a pesquisa qualitativa no sentido de investigar a maneira que 

cada consumidor expôs suas escolhas em relação ao veículo. Também há a natureza 

quantitativa, em menor escala, mas não menos importante. A fim de atingir os objetivos 

predefinidos, serão identificados quais fatores contribuíram para a decisão de compra do 

automóvel Veloster por parte de consumidores da cidade de Santa Maria/RS.  

Foram utilizadas diversas formas para coletar dados em pesquisas a mais usual é a 

entrevista aplicada coletiva ou individualmente. Também se utiliza o questionário, sobretudo 

quando o universo a ser pesquisado é constituído por grande número de elementos (GIL, 1999, 

p.129). 

Assim, para viabilizar o estudo e pesquisa com uma gama de elementos concernentes ao 

veículo e seus consumidores, será realizada uma pesquisa com pessoas que possuem o 

automóvel na cidade, a fim de saber o que motivou a decisão de compra na hora de escolher 

este automóvel.  

Para tanto, é importante considerar, conforme propõem Nunes e Haigh (2003), que o 

desenvolvimento de um modelo de “automóvel conceito” incorpora o entendimento do impacto 

da marca, no volume e no preço de maneira a auxiliar esse tipo de tomada de decisão, a de 

aquisição pelo consumidor. 

Como se trata de uma novidade da empresa, geralmente adotam-se premissas para 

desenvolver um modelo de avaliação de um novo produto. Como base no exposto acima, houve 

a necessidade de um questionário (apêndice B), que foi elaborado com perguntas baseadas em 

uma entrevista estruturada, como forma de descobrir os critérios utilizados pelos consumidores 

para tomar a decisão de compra do Veloster.  

A entrevista estruturada é um assunto sobre o qual designamos um roteiro com 

perguntas principais, segundo Manzini (1990/1991, p.154), complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, o modelo de 

entrevista pode fazer insurgir informações de forma mais aberta e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Uma importante fonte para consulta de informações foi à própria concessionária da 
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Hyundai em Santa Maria. Foi realizado um levantamento para mapear os consumidores dos 

veículos que residem na cidade. E a partir desta identificação foi realizada, com cada um dos 

consumidores identificados, a partir de contato prévio e de verificada a disponibilidade do 

mesmo em fazer parte da amostra, uma pesquisa que abrangeu desde o perfil de cada um deles, 

até as razões que influenciaram a compra do produto.  

Portanto, foi elaborado pelo pesquisador um instrumento de coleta das informações 

necessárias, conforme os objetivos específicos definidos previamente (apêndice A). As 

respostas coletadas, juntamente com os conceitos levantados na pesquisa bibliográfica foram 

analisadas com o intuito de buscar respostas que passaram a ajudar o pesquisador a resolver o 

“problema de pesquisa”. Com isso, pretendeu-se conhecer o comportamento do consumidor do 

automóvel Veloster em Santa Maria. Consequentemente, foi possível entender se o 

posicionamento condiz com a realidade presente na vida dos proprietários. 

Assim, o problema da pesquisa será estudado e  respondido através das análises 

apresentadas através do processo evolutivo, posicionamento e imagem da marca e o 

comportamento do consumidor, com o levantamento documental, levantamento bibliográfico 

e da coleta de dados e m  entrevistas, livros, artigos científicos que tratam do objeto de 

estudo e análise de sites da internet.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 HYUNDAI E SUA TRAJETÓRIA
7
 

 

A indústria automobilística Hyundai teve seu início oficialmente no dia 29 de dezembro 

de 1967, mas já havia sido fundada há 20 anos atrás, em 1947. O criador foi o Sul Coreano 

Chung Ju-Yung, com a ajuda de seu irmão mais novo, Se-Yung Chung. Neste meio tempo a 

Coréia do Sul ainda se recuperava da guerra, e tentava achar um caminho em meio a uma 

economia global em fase de crescimento.  

Para poder se diferenciar e competir com as grandes indústrias de automóveis europeias, 

americanas e japonesas, a Hyundai (palavra proveniente do coreano Hyeondae, que significa 

“modernidade”) teria que absorver tecnologias de outras marcas e se desenvolver em tempo 

recorde. Essa trajetória começou em 1968, quando a indústria obteve a licença para montar 

alguns modelos da americana Ford, mas apenas para o mercado interno.  

O Primeiro deles foi o Ford Cortina, seguido pelo Ford Granada. O primeiro carro 

desenhado e concebido em exclusivo pela marca Hyundai foi construído em 1974, o pequeno 

modelo Pony, que foi apresentado oficialmente ao público no Salão de automóveis de Turim na 

Itália e direcionado para segmentos de baixa renda. 

 

Figura 1: Primeiro Carro da Hyundai  

Fonte: Imagem disponível em< http://pt.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company>.Acesso em 16 de abril de 

2013. 

 

                                                 
7
 As informações encontradas foram retiradas do site Mundo das marcas, encontrado no endereço 

<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/hyundai-driving-is-believing.html>. Acesso em 16 de abril de 

2013. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company%3e.Acesso
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/hyundai-driving-is-believing.html
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O pony utilizava tecnologia dos japoneses da Mitsubishi, como o motor, a trasmissão, e 

o eixo traseiro e a suspensão; além disso foi desenhado pelo estúdio de design italiano de 

Giorgetto Giugiaro. No ano seguinte a esse a Hyundai lança seu modelo Excel e também faz a 

inauguração de uma nova fábrica na Coréia do Sul, capaz de produzir 300 mil veículos por ano.  

Em 1976, o primeiro automovel é exportado e com 1.042 unidades o modelo Pony 

começa a ser enviado para o exterior. Seis anos depois, a segunda geração do Pony foi 

apresentada, já com um design mais moderno e acabamento mais sofisticado, e em 1984 atingiu 

um total de 500 mil unidades produzidas. No mesmo ano foi apresentado o modelo Stellar, um 

sedã compacto que veio para substituir o Ford Cortina. Um ano depois a industria atingiu o total 

de um milihão de carros produzidos e apresentou seu primeiro modelo de luxo, o Grandeur. 

Já no ano de 1986, a marca começou a exportar para os Estados Unidos o modelo Excel, 

enfim ingressando no maior mercado consumidor do mundo. O modelo foi bem aceito 

inicialmente pelo mercado, mas após sua tentativa frustrada de baixar o preço, acabou reduzindo 

junto sua qualidade, o que acabou trazendo uma imagem negativa para Hyundai no que se diz a 

respeito de qualidade perante os consumidores exigentes. O modelo Excel estava sujeito a 

problemas de controle de qualidade e a troca de peças era frequente. 

 Em 1987, a Hyundai entra no ramo dos mini carros  e de caminhões, onde quase no final 

da década montou uma fábrica destinada a construir motores V6 e lançou o seu primeiro cupê 

esportivo Scoupe e o luxuoso modelo Sonata. Em 1991 a Hyundai apresenta seu primeiro motor 

de fabricação própia, que foi batizado pelo nome de Alpha. A indústria acabava de traçar seu 

caminho para a indepedência tecnológica, dando origem a uma familia de motores invejáveis, 

com alto niveis de desempenho e economia. Neste mesmo ano a indústria começou a exportar 

motores para a Mitsubishi, ocasionando orgulho para empresa. 

O ano de 1996 foi de extrema importância para a Hyundai, pois acabava de completar a 

construção da planta em Asan, uma das mais modernas fábricas de automóveis do mundo, 

superando a marca de 10 milhões de veículos produzidos em sua história. Em 1997 a indústria 

se fixava definitivamente na Europa, com a inauguração de uma fábrica na Turquia. 

Em fase de grande expansão em 1998 a indústria lança o esportivo Tiburon e o Sonata 

III, e o carro de luxo Dynasty. A grave crise econômica vivida pela Coréia do Sul ocorrida nesse 

mesmo ano, acabou desencadeando uma série de fusões no país, e foi no meio dessa crise que a 

Hyundai acabava de comprar a KIA MOTORS, formando o grupo Hyundai Kia Automotive 

Group. No entanto a Hyundai sempre manteve diferenças em relação aos modelos entre as duas 

marcas. 
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No final desta década a Hyundai para alcançar o sucesso esperado, decide apostar 

fortemente na qualidade e design de seus automóveis, onde grandes investimentos em marketing 

acabaram rendendo bons resultados após alguns anos. Neste mesmo tempo, precisou inovar 

ainda mais para atrair consumidores, onde uma das inovações foi oferecer 10 anos de garantia 

para os carros. Na época, foi a mais longa da indústria automobilística, porém conquistou de vez 

a confiança em seus automóveis e seus consumidores. E para competir ainda mais com outras 

marcas consagradas, começou a inserir acessórios que muitos de seus concorrentes vendiam 

como itens opcionais. 

Em 2003 reforçou seu título de melhores fabricantes de automóveis ao ganhar o prêmio 

“Global Automative Shareholdes Value Award”, entregue pela Price Waterhouse Coopers e 

Automotive News, pelo segundo ano seguido, obtendo sucesso absoluto na Pesquisa de 

Satisfação do Consumidor, feita pela J.D Power and Associates. Esta mesma pesquisa 

classificou o automóvel Sonata em primeiro lugar na pesquisa de qualidade de 2002 e 2003 que 

foi um grande passo para indústria. 

Em 2004 para se tornar um competidor global, a Hyundai acelerou seu desenvolvimento 

aprimorando seu gerenciamento e estabelecendo sistemas de suporte no mundo todo. Portanto 

expandir suas fábricas para outros países e exportar sua capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento fazia parte do crescimento da indústria. 

Para que se aprimore ainda mais seu desenvolvimento redefiniu sua identidade como um 

fabricante de veículos altamente sofisticados e com muita tecnologia, agregando assim mais 

valor à sua marca. Assim, melhorou seu sistema de desenvolvimento de produtos maximizando 

seu valor corporativo. Para agregar mais ao seu desenvolvimento a Hyundai procurou manter 

suas capacidades de gerenciamento sustentáveis e se comprometeu com suas responsabilidades 

sociais ao desenvolver veículos mais seguros e ecológicos. 

Para fechar esse ciclo de desenvolvimento e crescimento, a indústria deu maior 

importância ao setor de recursos humanos. Assim, expandiu o recrutamento de engenheiros e 

especialistas globais, com indivíduos talentosos e das mais variadas nacionalidades. O resultado 

dessas medidas pode ser comprovado nos dias de hoje onde a Hyundai é a montadora que mais 

cresce no enorme mercado americano e em todo mundo, oferecendo aos seus consumidores 

veículos excepcionais, como Hyundai Veloster, Sonata, Azera e Elantra.  

Além desses automóveis a indústria desenvolveu uma versão mais ecológica, chamada 

de Blue Drive para carros com motores 1.4 como o modelo i20. Blue Drive serve para reduzir o 

consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. 
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No Brasil desde 1999, o Grupo Caoa é o importador exclusivo da marca Hyundai.  Com 

um trabalho de reposicionamento da marca e investimentos em pós-venda, em poucos anos, seus 

veículos alcançaram um bom desempenho no mercado brasileiro. Esses resultados motivou o 

empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade a construir sua primeira montadora com capital 

totalmente nacional. 

Em 2007 é inaugurada a Hyundai Caoa Montadora, na cidade de Anápolis (GO), e assim 

começa a produção da caminhonete HR. Em 2010, passou a fabricar o Tucson com 

exclusividade em todo mundo.  No ano de 2011 deu início a fabricação e a venda do comercial 

leve HD78 ampliando a participação no mercado de caminhões. 

As vendas no Brasil crescem a cada ano, ainda no ano de 2011 a montadora subiu uma 

posição no ranking nacional de vendas em relação aos seus concorrentes, ficando em 6° lugar. O 

desempenho excelente pode ser observado pela grande vantagem que a montadora obteve, pois 

neste período a marca vendeu 15 mil unidades a mais que a 7° colocada. 

Para a Hyundai chegar a esse sucesso tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro, criou-se 

uma identidade única, onde todos seus carros parecem obras vivas de arte e também modernos e 

tecnológicos. Com esses diferenciais, o slogan da Hyundai que diz: “Um novo pensamento. 

Novas possibilidades” se adaptaram muito bem com a concepção de seus automóveis e os 

objetivos da empresa.  

 

4.1.1 Hyundai Veloster
8
 

 

 O Hyundai Veloster se encaixa muito bem no foi falado anteriormente, sobre carros que 

parecem obras de arte produzidas pela Hyundai. Como está descrito no site da Caoa o Veloster 

possui uma estrutura fluida e esculpida, o carro também propõe transmitir sensação de 

movimento e equilíbrio.  

                                                 
8
As informações encontradas foram retiradas do site oficial da Caoa, encontrado no endereço 

<http://www.caoahyundai.com.br/veiculo/40-hyundai-vesloster>. Acesso em 14 de maio de 2013. 

http://www.caoahyundai.com.br/veiculo/40-hyundai-vesloster
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Figura 2 – Imagem do Hyundai Veloster. 

Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

O Veloster é um cupê esportivo ágil e controlado, seu motor 1.6 DOHC com acelerador 

eletrônico, 4 cilindros, 16 válvulas, 140cv que proporciona muita economia de combustível. Sua 

suspensão lhe proporciona uma viagem confortável e suave. Tem lugar para quatro pessoas e 

com sua inovação de apenas três portas, traz segurança para desembarque de passageiros pelo 

lado direito. A frente do automóvel possui incríveis faróis em led, possui escape duplo e 

acabamento em cromo incorporado ao para choque traseiro e possui teto solar panorâmico.  

 

 

Figura 3 – Imagem divulgação Hyundai Veloster. 

Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

No interior do automóvel possui muita tecnologia, segurança e muito conforto. O 

Veloster possui painel de instrumentos e console central do painel com iluminação por leds 

azuis. O computador de bordo vem com tela de LCD (hodômetro parcial A e B, consumo 

http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
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instantâneo, autonomia e velocidade média). Seus bancos são elétricos em couro onde 

proporciona muito conforto. 

 

 

Figura 4 – Imagem divulgação parte interna Hyundai Veloster 

Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

 

 
 

Figura 5 – Modo telefone, painel Hyundai Veloster 

Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

 
 

Figura 6 – Bancos Hyundai Veloster 

http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
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Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

O Hyundai Veloster tem entrada para ipod/usb/auxiliar e bluetooh com comando de 

atendimento do celular no volante, piloto automático e transmissão de 6 velocidades controlada 

eletronicamente com shiftronic. O grande diferencial no interior do automóvel é seu teto solar 

elétrico com cortina. Além de muita tecnologia o carro da Hyundai traz muita segurança, que 

conta com seus 6 airbags. 

 

 

Figura 7 – Teto solar Hyundai Veloster 

Fonte: Site oficial da Caoa Hyundai (http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster). Acesso em 15 

de junho de 2013. 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

4.2.1 Entrevista com o gerente de vendas da Hyundai Santa Maria 

 

  Inicialmente, o pesquisador buscou contato com a empresa Hyundai em Santa Maria, 

para a realização de uma entrevista com o gerente de vendas, bem como outras informações 

sobre o automóvel e suas características, também foram obtidas através de sites na internet. Para 

assim saber mais sobre o automóvel Veloster, concessionária e seus consumidores. Portanto, o 

primeiro contato com a Hyundai foi realizado no dia 18 de março de 2013, por telefone, com a 

finalidade de marcar um encontro para a realização de uma entrevista com o gerente de vendas.  

A resposta foi positiva e a entrevista marcada para o dia 21 de março de 2013, na própria 

concessionária. Conforme o que havia sido agendado, a entrevista foi realizada com o gerente de 

vendas da Hyundai Santa Maria e após uma breve explanação dos objetivos do presente 

Trabalho Final de Graduação, o roteiro da mesma pode ser encontrado no apêndice A. Logo 

após a entrevista, o gerente de vendas apresentou o automóvel, suas tecnologias e diferenciais 

http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
http://www.caoahyundai.com.br/galeria/40-hyundai-veloster
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através de um veículo que se encontrava na concessionária. Após conhecer o automóvel, o 

pesquisador fez o teste drive no veículo para conhecer seu desempenho nas ruas e aspectos 

como freio, aceleração, som e outros acessórios relativos ao automóvel. 

As informações obtidas após a realização da entrevista com o Gerente da Hyundai Santa 

Maria foi analisada através de alguns parâmetros, referentes ao automóvel Veloster, como a 

divulgação, chegada do automóvel em Santa Maria, a receptividade do consumidor, principal 

motivo de compra do automóvel, a quantidade já vendida, satisfação dos consumidores, dentre 

outras, conforme segue abaixo. 

 Quando questionado sobre a divulgação do automóvel na cidade, o gerente de vendas da 

Hyundai relatou que quem cuida da divulgação do Veloster e de todos automóveis da Hyundai é 

a agência da marca que se localiza em São Paulo, então quando se tem um lançamento de algum 

automóvel ou campanha isso vem diretamente da agência CAOA Matriz. Assim, a parte 

publicitária que cuida da divulgação nacional, serve também para todas as revendas e filiais pelo 

Brasil. Importante salientar que nenhuma ação publicitária foi feita nas cidades do Rio Grande 

do Sul, quando da chegada do automóvel no país.  

Também foi questionado, quando foi à chegada do automóvel em Santa Maria, relatando 

assim que foi no ano de 2012, ou seja, mesmo ano de lançamento do veículo no Brasil. As 

concessionárias da Hyundai trabalham assim, com todos os seus modelos de automóveis, 

portanto no momento do lançamento de algum modelo, o carro vai para todas as filiais. 

Questionado quanto da receptividade dos clientes, a primeira palavra que o gerente de 

vendas respondeu foi “Entusiasmo”, pois relatou que é um carro diferente, um carro conceito e 

que foi projetado para o salão de automóveis, onde a maioria dos carros expostos não são 

colocados na rua. “Mas como foi um sucesso na feira, o Hyundai Veloster, para a felicidade de 

uns e desgosto de outros, ele veio para as ruas”. Relatou que existem muitas críticas em relação 

ao Veloster, por ele não ter um motor muito potente.  

Assim, conforme afirma Kotler (2000, p. 321) o posicionamento da marca “é o ato de 

desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar de destaque na mente do 

mercado-alvo”. Fazendo assim com que um carro chame a atenção e possa permanecer na 

memória do consumidor, de modo a fazê-lo cogitar a aquisição. 

O principal motivo de compra pelos consumidores, segundo o gerente de vendas, foi o 

design, “pois se trata de um design agressivo”, afirmou ele. Tendo até agora, vendidos em torno 

de 30 automóveis Veloster. O fato de o design influenciar a compra do veículo tem sentido no 
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que se refere aos elementos que nela se encontram como afirma Wheeler (2012) “elementos 

intangíveis, como emoção, contexto e essência que mais importam para os consumidores”. 

Sobre o questionamento relacionado à satisfação dos clientes, o gerente de vendas, 

relatou que a primeira coisa que o cliente fala ao chegar à revenda é: “Eu quero conhecer o 

automóvel de três portas”. O gerente afirmou que os clientes que buscam conhecer o automóvel 

de três portas, ficam surpresos quando apresentados a eles todas as características do automóvel, 

pois o carro além de seu design diferenciado possui muita tecnologia e segurança. Conforme o 

gerente, a satisfação dos clientes chega em torno de 90%. 

Foi questionado qual a média de idade dos consumidores do Hyundai Veloster em Santa 

Maria, bem como o sexo dos consumidores. O gerente garante se tratar de um carro eclético, 

pois seu público se inicia com 18 anos e não há uma idade limite, ficando o gênero dos 

consumidores também bem dividido, pois se trata de mais ou menos o mesmo número de 

mulheres e homens que buscam o automóvel. 

 

4.2.2 Entrevistas com os consumidores 

 

  As entrevistas foram aplicadas com sete proprietários do Hyundai Veloster em Santa 

Maria - RS, no período de março até abril de 2013. A busca e contato com os proprietários, 

integrantes da amostra, foram realizados pelo próprio pesquisador. Este teve acesso aos 

mesmos de várias formas. 

  Inicialmente foram realizadas buscas nas redes sociais, e posteriormente contato por e-

mail com os proprietários, também houve a indicação de colegas e amigos. Da mesma forma, 

foram feitas abordagens mais diretas, de modo que o pesquisador ao encontrar um proprietário, 

o abordava e se identificando, explicando o seu trabalho de graduação e posteriormente o 

questionário através de e-mail, informado pelo proprietário. 

  Os entrevistados são
9
:  

MV, masculino, oficial do exército, de 30 a 35 anos. 

LP, feminino, estudante do curso de Direito, de 18 a 23 anos. 

FN, masculino, estudante do curso de Direito, de 18 a 23 anos. 

LM, feminino, Médica, de 24 a 29 anos. 

JK, masculino, Professor, de 36 a 40 anos. 

FF, masculino, estudante do curso de medicina, de 18 a 23 anos. 

                                                 
9
 O uso de iniciais serve para preservar os nomes dos proprietários. 
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AJ, masculino, corretor de imóveis e proprietário de uma imobiliária, de 30 a 35 anos. 

  As entrevistas foram aplicadas de forma qualitativa e quantitativa, para delimitar o perfil 

dos consumidores e definir os preceitos para a decisão de compra do veículo Hyundai Veloster. 

  Quando questionados sobre onde costumam sair com os amigos, dos sete, seis 

responderam que basicamente vão a bares e restaurantes, AJ respondeu que não costuma sair 

com os amigos. 

  Do local que costumam viajar, que também foi questionado, MV respondeu que viaja 

bastante e que seus destinos são em sua maioria, Passo Fundo, Gramado e litoral catarinense 

nas férias; LP costuma visitar sua cidade natal com frequência, que é Santa Cruz do Sul; FN 

geralmente vai a Porto Alegre e Passo Fundo; LM costuma visitar a região metropolitana e 

norte do Estado; JK viaja para praias e cidades turísticas; FF viaja para vários lugares e AJ 

geralmente viaja para Venâncio Aires e países vizinhos. 

  Foi questionado aos entrevistados qual o carro que teve antes de adquirir o Veloster, as 

respostas são variadas: MV tinha um New Civic 1.8 LXL/2010; LP era proprietário de um 

automóvel Ford Ka; FN e FF dizem ser o Veloster o seu primeiro carro; LM era proprietária de 

um Renault Sandero; JK tinha um Ford Focus e AJ tinha um Golf GT. Também foi 

questionado se foi o primeiro carro da marca Hyundai de cada um, e a resposta foi unanime, é o 

primeiro Hyundai de cada um. 

  A primeira vez que cada um dos entrevistados viu o Hyundai Veloster foi: segundo MV 

foi na rua, decidiu ir conhecê-lo de perto na própria concessionaria; já LP viu na televisão o 

comercial; FN viu nos Estados Unidos enquanto de suas férias de verão; LM viu a propaganda 

do carro na revista Veja; JK e FF viram na Internet em sites automotivos, posteriormente na 

televisão e ao vivo somente em Santa Maria, AJ também viu nas ruas em Santa Maria. 

  Confirmando assim o que é sugerido por Kapferer (2003), sobre as qualidades que são 

apreciadas anteriormente a compra do produto, quando em contato direto com ele. Qualidade 

importante, pois se trata de uma das classificações para o entendimento do seu consumo, 

segundo o autor. 

  Houve somente uma pergunta fechada na pesquisa, na qual havia a questão de qual foi a 

principal escolha, quando da decisão de adquirir o Hyundai Veloster. Nela havia cinco opções 

de escolha, na qual são: Valor, Marca, Design, Tecnologia e Atendimento. Foi unânime a 

escolha quanto ao Design, pois todos marcaram esta opção. Além disso, dos sete entrevistados 

quatro também marcaram a Tecnologia como um fator de decisão e FF, além de marcar as 

anteriores também marcou o Valor, como decisivo para a aquisição. 
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  Segundo Wheeler (2012), “o design desempenha um papel essencial na criação e na 

construção das marcas”. Assim, ao criar mecanismos diferenciais, que se encontra em veículos 

conceito, de modo a chamar a atenção para seu design, há a construção de uma ideia arrojada, 

fazendo com que se escolha o produto por essa razão. 

  Sobre o questionamento quanto a uma palavra que defina o automóvel Veloster, para 

cada um dos entrevistados, foi respondido, conforme MV, sua palavra foi “estilo”; já para LP, 

sua palavra foi “status”; FN usou da palavra “excelente”; para LM foi “arrojado”; para JK, 

“diferente” foi a sua palavra; FF foi “inovador” e por fim AJ usou da palavra “conforto”.  

  Schifffman e Kanuk (2000) definem a imagem da marca como um conjunto de 

associações ligadas à própria marca que os consumidores possuem na memória. Assim, 

fazendo uma espécie de juízo de valor quanto ao produto que adquirem, tendo assim a imagem 

positiva ou negativa. No caso em tela trata-se de imagens positivas, qualidades pertinentes ao 

veículo. 

  Sobre qual o carro que cada um dos entrevistados gostaria de ter, além do Hyundai 

Veloster, foram variadas as respostas, das quais: MV respondeu que pretende ter a Santa Fé 

2013; já LP gostaria de ter uma Land Rover; FN gosta da BMW 125i, bem como, LM uma 

BMW X6; JK um Sonata também da Hyundai; FF está muito satisfeito com Hyundai Veloster 

no momento, não almejando nenhum outro veículo atualmente, mas AJ gostaria de ter um 

Camaro. 

  Sobre o fato de o veículo Hyundai Veloster ter três portas, a opinião de cada um dos 

entrevistados foi questionada. Assim, responderam: MV acha interessante, mas alega que se 

tivesse quatro portas seria melhor; LP acha diferente; FN diz que para ele foi o que menos 

importou no momento de aquisição, pois não achou relevante o fato de ter três portas, acha que 

foi apenas uma estratégia de marketing, para atrair a curiosidade do público; para AJ e LM é 

um fato indiferente, pois usam pouco a terceira porta; já JK diz que, “falar que é somente um 

carro três portas é minimizar totalmente a grande sacada e a audácia do projetista, que foi 

fazer um carro ser totalmente assimétrico em algumas partes, como as portas e janelas, 

tornando esporte de um lado e mais comportado do outro. Não conheço outro carro assim”; 

FF acredita que poderia ser mais prático se o carro fosse simétrico, ou seja, se tivesse a quarta 

porta, pois dificulta para os caroneiros. 

  Quando questionado sobre a influência do motor no momento da aquisição do veículo, 

os entrevistados MV, AJ, LP, e JK o motor não influenciou na compra, mas MV e JK 

salientaram que o motor é completamente inverso ao nome, disse ser um motor muito pesado, 
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JK ainda salienta que ele é tão veloz quanto um Focus 2.0, e consequentemente é melhor, pois 

consome menos. Já para FN, FF e LM influenciou um pouco a compra, pois para LM poderia 

ser 2.0, já FF “como seria meu primeiro carro, não queria nada muito forte mesmo”, FN 

considera um carro de motorização normal. 

  O nome de uma marca pode ajudar na identificação do produto, assim, quando 

Rodriguez (2011) faz menção a sua construção, atribui à escolha a identificação de suas 

características. O que não deve ser abrangido de maneira literal fazendo ligação com o nome do 

veículo, pois no Brasil o nome Veloster dá a falsa impressão de velocidade.  Mas essa escolha 

do nome está relacionado ao design do automóvel, pois seus traços laterais dão a impressão de 

velocidade.  

  Por fim, os entrevistados responderam à pergunta que questionava se o carro dos sonhos 

tem as características do Hyundai Veloster, tendo como respostas: MV alega que somente o 

design interno e externo, mas falta conforto e potência; para LP não tem; já para FN afirma que 

no design sim, mas no que se refere a motor não; LM diz que algumas características sim; para 

FF, tem as características como o design, conforto e tecnologia; AJ diz que só no que se refere 

ao conforto e design. As características do carro dos sonhos para JK são do Hyundai Veloster, 

pois “quando vi já gostei na hora, tenho certeza que ele é daqueles carros que marcam época. 

Ele atrai o olhar de muita gente, o que acho interessante é que ele atrai a atenção das 

crianças, o que tem lógica, pois ele parece um Hot Wheels grande” e termina a sua entrevista 

com uma frase “Nunca deixamos de ser criança, o que muda é o preço dos brinquedos”. 

  Assim, a partir do pensamento proposto como reflexão citado acima é possível 

compreender o sentido de satisfação de um consumidor, o que é corroborado por Giglio (2003) 

bem como define o carro como um produto que pode ser considerado como sendo “um 

exemplo ímpar de toda a sorte de idealizações, como conquista amorosa, sucesso profissional, 

liberdade e independência”. Desta maneira, é possível destacar que estar dentro de um carro 

diferenciado, como o Hyundai Veloster, acaba refletindo no sucesso profissional e a 

independência, que são dois fatores importantes e que permitem uma sensação de satisfação e 

prazer, pelo simples fato de poder comprar aquilo que deseja.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O consumidor em sua busca por melhores produtos e tecnologias, precisa passar por um 

processo de tomada decisão bastante complexo, que envolve procura, escolhas, decisões, entre 

outros questionamentos. Primeiro, em razão da necessidade da aquisição do produto, a busca por 

informações com relação ao bem, o que envolve pesquisa de valores, benefícios do produto, 

ponderações sobre os ‘prós’ e ‘contras’, e ainda uma avaliação do que está disponível no 

mercado atual ou ainda pode ser acessado de alguma maneira. Além desses processos o 

consumidor pode ser atraído por uma imagem de um produto que chame sua atenção e se 

destaque perante aos outros produtos, de maneira que provoque a procura do mesmo e até sua 

compra. 

 Posteriormente, o consumidor, depois de identificar a imagem do produto já pesquisado, 

como adequada aquilo que busca ou supostamente aquilo que atraiu o seu olhar, e com 

conhecimento sobre a marca, passa também a identificar diferenciais que são oferecidos pelo 

produto além do que ele imagina. A partir destas constatações iniciais, o que se espera é que 

realmente aconteça o processo de satisfação com produto. No momento em que é possível 

relacionar a efetiva satisfação da expectativa com a realidade do produto, ou seja, o consumidor 

se satisfaz com o que encontrou, o próximo passo poderá ser a efetivação da compra 

propriamente dita. 

 Em razão dessa sistemática, a pesquisa ora intentada, teve o escopo de analisar o 

comportamento do consumidor em relação ao Hyundai Veloster, em Santa Maria. Dessa forma, 

a maneira de verificar os conceitos e preceitos que ele tem as razões que o fizeram escolher e 

decidir pelo veículo. Portanto, a melhor fórmula para atingir os objetivos quanto ao problema de 

pesquisa, foi à realização das entrevistas, quantitativas e qualitativas, com os consumidores. 

Com a pesquisa em forma de questionário, para com os consumidores do Veloster, foi possível 

identificar cada ponto necessário para a definição e resolução do tema. 

 Foi verificada primeiramente, a premissa de que o design influenciou o processo de 

decisão de compra, enquanto criou, para o consumidor, uma imagem positiva e de status que 

ficou atrelada ao Hyundai Veloster. Assim, a imagem que a marca criou, foi de um veículo 

conceito, diferenciado e arrojado, destacando-se em relação aos demais. 

 De forma geral, entre várias tecnologias e inovações, o Hyundai Veloster construiu uma 

imagem inconfundível, capaz de fazer parar a atenção das pessoas, por onde passa, só para 

apreciar seu design inovador. Algo que influenciou muito a compra pelos consumidores, pois 
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ficou claro, nos questionários, a ideia da satisfação unida ao reconhecimento de terceiros, da 

graciosidade que o carro possui.  

 Também foi evidenciado nas entrevistas realizadas, a satisfação quanto ao custo benefício 

que o carro tem. Pois, trata-se de um carro esportivo, que não custa o valor de um carro 

esportivo. Razão que, fez com que o motor fosse a menor das preocupações, pois o valor de um 

carro esportivo, com motor superior, é significativamente maior. 

 A aquisição do veículo pelos seus consumidores, também se deu em razão do status social, 

ou seja, a imagem que as outras pessoas tem dos donos de veículos como o Hyundai Veloster. 

Uma das entrevistadas deixou clara a sua pretensão, enquanto os outros preferiram não ser tão 

diretos. 

 O carro de forma geral é uma espécie de atrativo para com as pessoas, de modo a chamar 

mais a atenção estando dentro de um veículo mais “glamoroso”, do que de um carro considerado 

popular. Assim, não é o fato da pessoa ficar mais atraente dentro de um veículo, e sim o fato do 

veículo ser atraente. 

 As determinações da classe social e econômica também influenciaram o consumo do 

veículo. A imagem que a marca tem não apenas em questão de status e atrativos para com os 

proprietários, mas também no que se refere à sensação e satisfação do “ter”, estando ligados 

intimamente ao emocional da pessoa. 

 As influências externas advindas da própria marca, ou empresa, também incentivaram de 

forma positiva todo o “ser” e “estar” do veículo, principalmente no que tange ao diferencial que 

o veículo possui, ou seja, ser um carro esportivo de três portas, além do fato primordial, um 

carro conceito no que diz respeito ao design. 

 No nome Hyundai Veloster, não condiz exatamente com o conceito de velocidade que ele 

atribui ao sentido, como já mencionado. Mas de certa forma acabou criando uma harmonia com 

o carro, pois chamou a atenção, não no sentido literal, mas com relação ao design, de modo que 

as linhas contidas em todo o veículo remetem a velocidade, sem que ela seja o fator principal do 

carro, mas dão a ideia no visual que ele possui. 

 Também foi questionado quanto a outro fator que os consumidores buscam em um veículo 

como o Hyundai Veloster. Sendo esse fator a tecnologia que ele possui, tendo o resultado 

positivo em sua satisfação e influenciador em sua aquisição. 

 Portanto, a presente pesquisa, que teve o propósito de contribuir para a identificação do 

posicionamento da marca e do comportamento do consumidor perante o veículo Hyundai 

Veloster em Santa Maria, tendo como premissas os fatores que influenciaram na compra, a 
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busca por informações e tecnologia atrelada ao veículo. As etapas de decisão também foram 

avaliadas e estudadas em conformidade com as informações que o veículo proporciona, criando 

assim o interesse, a necessidade, a satisfação para com o produto apresentado. Ficando assim, 

atrelada a sua imagem o posicionamento principal para com o consumidor. 

 Para mim, esse trabalho foi uma união de útil com o agradável. A relevância maior foi ter 

a chance de fazer um trabalho de pesquisa sobre algo que gosto e que realmente me deu prazer 

em realizar. Conhecer as peculiaridades do automóvel, na chegada à concessionária da Hyundai 

Santa Maria, foi surpreendente, pois não tinha percebido o fato do carro ter um lado diferente do 

outro, justificada em questão de ter duas portas de um lado e uma do outro. O que mais me 

chamou atenção além de seu design foi à tecnologia, segurança e economia.  

 Portanto, o automóvel Veloster é um carro que foi muito bem projetado, não falta nada, 

principalmente quando se fala em design externo e interno. Sua tecnologia e segurança 

completam uma obra de arte, que por onde passa chama muita atenção e acaba se diferenciando 

dos demais. Concluindo, este trabalho foi de extrema importância para minha formação 

acadêmica, bem como, admirar ainda mais o carro que já me cativava. Um dia pretendo comprar 

o carro dos “sonhos”: o Hyundai Veloster. 
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APÊNDICE A – Perguntas aplicadas ao Gerente de vendas da Hyundai Santa Maria. 

 

As questões que foram abordadas nas entrevistas foram as seguintes: 

 

1. Existe uma agência publicitária ou responsável que cuida das campanhas de divulgação 

ou feiras de seus automóveis pela cidade? 

 

2. Que ano o automóvel Veloster chegou à cidade? 

 

3. Como foi a recepção dos clientes que tinham o interesse e curiosidade de conhecer o 

Hyundai Veloster? 

 

4. Qual foi o principal motivo dos clientes que compraram o Veloster? Valor / Marca / 

Design / Motor / Atendimento.  

 

5. Quantos Veloster foram vendidos até o momento na cidade? 

 

6. No ano de 2012 o Hyundai Veloster estava na exposição de automóveis na Feisma, como 

foi essa ação? 

 

7.  O número de automóveis aumentou depois da Feisma, isso é correto afirmar? 

 

8. O que os clientes mais falam ou comentam quando vem até a Hyundai para conhecer o 

Automóvel? 

 

9. Qual foi a relação pós venda do automóvel?  

 

10.  Os clientes chegaram a vim na Hyundai pra elogiar, ou de outra forma vocês ligaram 

para saber como eles estavam se sentindo com o Veloster? 

 

11.  Vocês já fizeram algum tipo de pesquisa de satisfação com os clientes do Veloster? 

 

12.  Qual a média de idade e sexo dos consumidores do Veloster? 

 

13.  O que se “perde” no Veloster por ele ter três portas? 
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APÊNDICE B – Perguntas aplicadas aos proprietários do automóvel Veloster em Santa Maria. 

 

As questões que foram abordadas nas entrevistas foram as seguintes: 

 

 

1) Gênero 

 

(  ) Masculino 

 

(  ) Feminino 

 

2) Idade:  

 

(  ) 18 a 23 anos (  ) 24 a 29 anos (  ) 30 a 35 anos (  ) 36 a 40 anos   

(  ) 41 a 45 anos (  ) 46 a 50 anos (  ) 51 a 55 anos (  ) + de 56 anos 

 

3) Qual sua profissão e sua formação? 

 

4) Onde costuma sair com os amigos? 

  

5) Você viaja? Onde? 

 

6) Que carro você tinha anteriormente? 

 

7) Qual foi a primeira vez que viu o Hyundai Veloster? Onde? 

 

  

Gostaríamos de saber sobre a sua escolha por o Hyundai Veloster: 

 

8) Qual foi a sua escolha? 

 

Valor  

Marca 

Design 

Tecnologia 

Atendimento 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                          

 

9) É o seu primeiro automóvel da Hyundai? 

 

(  ) Não (  ) Sim. Qual possuía antes?  

 

10)  Uma palavra que define o Veloster para você? 

 

 

11)  Qual carro que você gostaria de ter além do Veloster? 
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12) O que você acha do Hyundai Veloster ter três portas? 

 

  

13) Você considera o Hyundai Veloster um carro veloz, o motor influenciou a compra? 

 

 

14) O carro que você sempre sonhou, tem as características do Hyundai Veloster? 

 

   

 

 

 

 


