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RESUMO 

 

O que fazer para conquistar a confiança de um cliente com alto poder aquisitivo? A resposta 

pode estar no marketing de relacionamento. Atualmente, com a grande concorrência e 

demanda de produtos, é imprescindível investir em estratégias capazes de criar um 

relacionamento sólido e duradouro com os consumidores de luxo e aumentar os lucros da 

empresa. Pensando nisso, o presente estudo aborda se a empresa automobilística Superauto, 

utiliza-se do marketing de relacionamento para alavancar a venda dos seus produtos de luxo, 

bem como quais estratégias de relacionamento aplica e qual o perfil desse público, disposto a 

investir mais de oitenta mil reais em um carro.  

 

Palavras-chaves: marketing, marketing de relacionamento, produtos de luxo 

 

 

ABSTRACT 

 

What to do to get the trust of a client with high buying power? The answer may be in 

relationship marketing. Nowadays, with huge competition and demand for products, it is 

essential to invest in able strategies that create a strong and lasting relationships with luxury 

consumers and increase the profits of the company. Thinking about that, this study analyzes if 

the Superauto, one automobilistc company, uses the relationship marketing to increase the 

sales of their luxury products, as well as which strategies of relationship applies and what is 

the the profile of this public, willing to invest more than eighty thousand reais in a car. 

 

Keywords: marketing, relationship marketing, luxury products 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O marketing de relacionamento, que para Hoffman e Bateson (2003, p.436) “dá ênfase 

à importância da retenção do cliente e à preocupação com a qualidade”, é implementado por 

diversas instituições preocupadas em conquistar e fidelizar clientes. Cada vez mais, as 

empresas percebem a importância de investir em estratégias que sejam capazes de encantar e 

ganhar a confiança do consumidor.  

Diferente da comunicação realizada em curto prazo e capaz de atingir grande fatia da 

população, o marketing de relacionamento visa manter o cliente sempre próximo da empresa, 

torná-lo leal aos produtos ou serviços que a mesma oferece (KOTLER e ARMSTRONG, 

2006).    

Ries e Trout (1993) já afirmavam que nem sempre os fatores técnicos e visuais 

decidem o ato da compra. É por isso que o marketing de relacionamento faz a diferença. 

Atendimento único, entendimento sobre as necessidades do cliente e demonstrações de 

interesse pelas suas preferências pessoais são apenas alguns dos caminhos apontados pelos 

autores da área às empresas que querem se destacar no mercado.  

No âmbito das revendedoras de automóveis não é diferente. Com o avanço 

tecnológico que as grandes marcas apresentam, é difícil não deixar o consumidor em dúvida 

com funções e modelos inovadores. Ries e Trout (1993, p. 8) também afirmam que, “quando 

se trata de marca, os possíveis clientes ficam na defensiva. Todos se interessam pelo que é 

novo. Pouca gente interessa-se pelo que é melhor”. No segmento de automóveis, percebe-se 

que o marketing de relacionamento é muito importante na medida em que identifica 

elementos que podem interferir na escolha de quem quer comprar um carro.  

 Se é cada vez mais difícil fazer com que o consumidor opte por determinada marca de 

carros, mais complexo ainda se torna esse processo de escolha quando envolve um alto 

investimento, como nos automóveis de luxo. 

 O consumo de luxo assume um patamar destacado nos processos de venda. Para 

Castrède (2006, p.41), “o luxo remete um certo „estado de espírito‟, „estado de alma‟, a 

qualidade do comportamento”. Assim, as empresas investem na inovação, para que, inclusive 

os desejos latentes dos consumidores de luxo, possam ser satisfeitos de forma exclusiva.  

 Além de mais exigentes, esses consumidores têm características peculiares no modo 

de consumir. O alto poder aquisitivo desses clientes permite-lhes a aquisição de produtos e 
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serviços, normalmente ofertados por marcas consagradas que possuem renome mundial, 

restritos a um público seleto.  

Dessa forma, esta pesquisa tem como foco o marketing de relacionamento e sua 

importância para a venda de produtos de luxo de uma empresa. A delimitação foi feita a partir 

do estudo de caso da empresa Superauto, localizada em Santa Maria - RS, revendedora de 

produtos Ford.  

 No caso da marca Ford, Carlos Costabeber (2009), proprietário da Empresa, elencou 

alguns de seus produtos que são considerados de luxo, por sua diferenciação e seu preço 

elevado, como o Ford Edge, o Ford F-250 e o Ford Fusion, todos avaliados em valores acima 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na concessionária Superauto. Considera-se a possibilidade 

de que o marketing de relacionamento tenha influência na decisão de compra desses produtos 

de luxo. Porém, o marketing não é absoluto. Sabe-se que diferentes públicos exigem 

diferentes estratégias nesse sentido, ainda mais quando o público-alvo a ser atingido encontra-

se entre aqueles com maior poder aquisitivo. 

A partir da escolha do tema, o seguinte desafio foi estabelecido: a empresa 

Superauto utiliza o marketing de relacionamento para alavancar a venda de produtos de 

luxo? Para que esse problema fosse solucionado, verificou-se como a Empresa aplica o 

marketing de relacionamento por meio de identificação das estratégias empregadas, 

delimitou-se o perfil dos consumidores de luxo da Superauto e verificaram-se os fatores 

motivacionais de compra.    

A Superauto foi escolhida como objeto de estudo, porque é a maior representante da 

marca automobilística Ford na região central do estado, oferecendo ao consumidor os 

seguintes serviços: venda de veículos novos e seminovos, oficina, financiamento e seguros, 

consórcio e peças e acessórios. Há 25 anos no mercado, seu sucesso pode ser considerado 

uma consequência de estratégias de marketing bem aplicadas. Segundo Costabeber (2009), 

entre os públicos-alvo da empresa, encontram-se indivíduos da classe A, residentes no centro 

do estado e capazes de fazer altos investimentos em um carro luxuoso.  

  Atualmente, o destaque no mercado de produtos de luxo está diretamente relacionado 

à atuação do marketing na empresa. Para Yanaze (2007), toda organização possui um produto 

ou serviço para ser oferecido ao mercado, para determinado segmento e público-alvo, 

pressupondo a necessidade da implementação dos conceitos de marketing para traçar e 

alcançar seus objetivos. Dessa forma, o marketing de relacionamento torna-se importante para 

destacar-se no mercado em longo prazo. Segundo Swift (2005, p.13), “a utilização de 
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incentivos para gerar mais compras e diversos „obrigados‟ é importante para o crescimento e 

para a retenção do cliente”. E, para conquistá-lo, a empresa precisa entender e ser capaz de 

satisfazer as suas necessidades. Quando se trata de consumidores de luxo, essa busca é ainda 

mais intensa. 

 A realização dessa pesquisa, além da relevância para a empresa Superauto, soma 

grande importância no âmbito acadêmico, uma vez que proporciona aos alunos um estudo de 

caso de uma empresa santa-mariense e discorre sobre conteúdos visualizados no ambiente 

acadêmico.   

 Este trabalho encontra-se dividido em seis partes. Na introdução é apresentado o tema 

do trabalho, o problema, os objetivos e fundamento dessa pesquisa. Na sequência, o 

referencial teórico, com os assuntos marketing, subdividido em marketing de 

relacionamento e marketing de varejo; consumo de luxo e marca. Nesse capítulo, autores 

como Philip Kotler, Gary Armstrong, Denise Von Poser, Alexandre Luzzi Las Casas e André 

Cauduro D‟Angelo serviram de base para as fundamentações teóricas. 

 A terceira parte apresenta a medotologia, onde são relatados todos os meios que 

justificam a pesquisa. Posteriormente, aborda-se a empresa estudada, Superauto, bem como 

os seus produtos de luxo, e o seu marketing de relacionamento e o que os consumidores 

de luxo da empresa pensam. Logo em seguida, o cruzamento da pesquisa com a teoria em 

prática versus teoria. Considerações finais e referências encerram o trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 MARKETING  

  

 A American Marketing Association – AMA, associação mais antiga dos profissionais 

e pesquisadores ligados a essa área, define o marketing como o processo de planejar e 

executar a concepção de uma marca, estabelecimento de preço, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e 

organizacionais (AMA, 2004). Assim, o marketing torna-se um acordo de investimentos 

internos e externos, além de mensurar e prever a conseqüência de sua aplicação, o retorno. 

 Kotler e Armstrong (2008) afirmam que a principal função do marketing é lidar com 

clientes e, consequentemente, saber administrar relacionamentos lucrativos, promovendo-lhes 

valor superior, além de manter e cultivar os clientes atuais, proporcionando-lhes satisfação. É 

por esse motivo que  os autores acreditam que o marketing está em toda parte.  

 Na visão de Forsyth (1993), o marketing é incompreendido por muitas pessoas, até por 

algumas que trabalham diretamente com ele.  É necessário esclarecer, também de acordo com 

Forsyth (1993, p. 11), que o marketing “não é um eufemismo para propaganda, nem para 

venda”. Esses elementos  

 

constituem apenas a ponta do iceberg do marketing. O marketing não deve ser visto 

no velho sentido de efetuar uma venda – “mostrar e vender” –, mas no novo sentido 

de satisfazer as necessidades do cliente. Se o profissional de marketing entender as 

necessidades dos clientes, desenvolver produtos e serviços que ofereçam valor 

superior e definir preços, distribuir produtos e promovê-los de maneira eficiente, 

esses produtos serão vendidos de maneira eficiente (KOTLER e ARMSTRONG, 

2008, p. 4).   

 

De acordo com esses autores, o entendimento do mercado e das necessidades dos 

clientes é apontado como o primeiro passo para executar o marketing. Para isso, são 

considerados alguns fatores como necessidades, desejos e demandas; ofertas de mercado 

(produtos, serviços e experiências); valor e satisfação; trocas e relacionamentos; e mercados. 

Kotler e Armstrong (2008, p. 4) ressaltam que “o conceito mais básico por trás do 

marketing é o das necessidades humanas.” Essas incluem necessidades fisiológicas, como 

alimentação, vestuário, abrigo e segurança; necessidades sociais, como fazer parte de 

determinado círculo de relacionamentos e necessidades pessoais, que variam de acordo com 

os pensamentos e ideias de cada indivíduo. 
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Os desejos são as necessidades pautadas pela sociedade, pela cultura e pela 

personalidade de cada ser humano. Por exemplo, determinado homem gaúcho precisa comer, 

mas deseja churrasco, arroz, salada de maionese, mandioca, pão, batata-doce e degustar uma 

cerveja da marca Polar
1
. Esses desejos tornar-se-ão demanda a partir do momento em que 

forem apoiados pelo poder da compra. Ou seja, avaliando seus desejos e recursos, as pessoas 

exigem produtos/serviços que lhes tragam o melhor conjunto de valor e satisfação.  

Ofertas de mercado, o segundo fator, satisfazem as necessidades e os desejos do 

cliente. Uma oferta de mercado é o conjunto de fatores como o produto/serviço, ideias, 

benefícios, experiências e informações que é oferecido ao consumidor. Como, por exemplo, o 

Banco do Brasil, que veicula comerciais publicitários – principalmente nos períodos 

olímpicos – para exaltar os atletas brasileiros. Neste caso, a oferta de mercado é aguçar o 

sentimento patriota e incentivar as pessoas para que torçam pelo Brasil.  

Kotler e Armstrong (2008, p.5) acreditam que “bons profissionais de marketing 

enxergam além dos atributos dos produtos e serviços que vendem. Orquestrando diversos 

serviços e bens, eles criam experiências patrocinadas pela marca para os clientes.” A marca de 

esponjas de aço Assolan não sugere que as panelas ficarão mais brilhosas e limpas, e sim que 

as consumidoras não estragarão as unhas ao usá-las. O mesmo acontece com a MasterCard: a 

empresa não indaga “como vamos facilitar o uso do cartão e do pagamento de nossos 

clientes?”, a pergunta certa é “como vamos fazer nossos clientes passarem por situações 

incríveis que só a MasterCard pode proporcionar?”.  

O terceiro fator, intitulado como “valor e satisfação para o cliente”, destaca justamente 

o diferencial do produto/serviço. Atualmente, os consumidores se deparam com uma grande 

quantidade de produtos/serviços que são capazes de lhes satisfazer certa necessidade de forma 

igual ou semelhante. 

Esses clientes escolhem determinada marca de acordo com as expectativas 

relacionadas à satisfação e ao valor que as várias ofertas prometem. O cliente satisfeito 

compra novamente e conta aos outros todas as qualidades do produto/serviço consumido. Já 

aquele insatisfeito, opta pela concorrência e pode denegrir a imagem da marca aos 

conhecidos. Para os autores: 

 

Os profissionais de marketing devem ter cautela ao definir o nível correto de 

expectativas. Se eles definem expectativas baixas demais, podem satisfazer os que 

                                                 
1
 De acordo com o site da Polar, a mesma é uma cerveja que revela-se uma paixão entre os gaúchos e tornou-se 

mais uma tradição do Rio Grande do Sul. Disponível em http://www.polarexport.com.br/. Acesso em 24 jun 

2009. 

http://www.polarexport.com.br/
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compram, mas deixarão de atrair compradores suficientes. Se eles elevarem demais 

as expectativas, os compradores ficarão insatisfeitos. O valor para o cliente e a 

satisfação dele são componentes fundamentais do desenvolvimento e gestão de 

relacionamento com o cliente (KOTLER e ARMSTRONG, 2008, p. 5). 

 

O quarto fator, determinado como “trocas e relacionamentos”, tem como base oferecer 

algo em troca da satisfação dos desejos e necessidades de alguém. É obter do consumidor um 

feedback – resposta/retorno na linguagem comunicacional – pela oferta de mercado oferecida. 

Essa resposta vai além da troca ou compra de produtos, bens ou serviços: uma igreja procura 

fiéis, um músico, plateia, um projeto ambiental busca adeptos, um ator, a aceitação do seu 

trabalho. 

O marketing, segundo Kotler e Armstrong, também “consiste em ações que levem à 

construção e manutenção de relacionamentos de troca desejados com um público-alvo em 

relação a algum produto, serviço, ideia ou outro objeto” (2008, p. 6). Os profissionais de 

marketing querem construir relacionamentos fortes e duradouros, e não só atrair novos 

clientes. 

O último fator, “mercado”, vem ao encontro das trocas e relacionamentos. Mercado é 

o grupo de compradores reais e potenciais de um produto/serviço, esses consumidores têm em 

comum algum desejo ou necessidade que podem ser supridos por meio de trocas e 

relacionamentos.  

Tudo o que está ligado ao produto/serviço influenciará o mercado. Por este motivo, o 

relacionamento em longo prazo com o consumidor torna-se complexo. É necessário procurar 

compradores, identificar suas necessidades, elaborar ofertas, determinar seus preços, 

promovê-las, armazená-las e entregá-las. 

É importante ressaltar que o sucesso de uma empresa não depende só de suas ações, 

mas também da maneira como todo o sistema supre e satisfaz as necessidades do seu público-

alvo. Kotler e Armstrong (2008) citam que a Ford não poderia oferecer carros de alta 

qualidade aos seus consumidores se seus revendedores não ofertassem vendas e serviços de 

excelência.   

Assim, outro passo determinante para a implantação do marketing em uma empresa é 

a definição de quem será seu público-alvo. “Ela faz isso dividindo o mercado em segmentos 

de clientes (segmentação de mercado) e selecionando os segmentos que focará (alvo de 

marketing)” (KOTLER e ARMSTRONG, 2008, p. 7). 

Da mesma maneira, torna-se importante escolher uma proposição de valor. Proposição 

de valor é o diferencial que a empresa possui perante seus concorrentes, como se posicionará 

no mercado. É a definição do conjunto de benefícios ou valores que a empresa promete ao 
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cliente para satisfazer sua necessidade. “As empresas devem elaborar proposições de valor 

fortes que lhes proporcionem a maior vantagem em seus mercados-alvo” (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2008, p. 7). Para Forsyth (1993, p. 16) “a essência do marketing consiste 

antes de mais nada em criar um diferencial. (...) Isso tanto pode amedrontar os concorrentes 

quanto conquistar consumidores.” 

Kotler e Armstrong ressaltam também a importância da preparação de um programa e 

plano de marketing integrado:  

 

A estratégia de marketing da empresa determina a quais clientes a empresa vai servir 

e como criará valor para esses clientes. Em seguida, o profissional de marketing 

desenvolve um programa de marketing que realmente proporcionará o valor 

pretendido aos clientes-alvo. O programa de marketing desenvolve relacionamentos 

com o cliente transformando a estratégia de marketing em ação. (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2008, p. 10) 

 

 Essas ações consistem no conjunto de ferramentas – mix de marketing – que a empresa 

utiliza para colocar sua estratégia de marketing em prática. Também chamado de composto de 

marketing, este mix envolve o conjunto de ferramentas de marketing e táticas controláveis que 

a empresa combina para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2008, p.42). Enfim, é tudo aquilo que a empresa pode fazer para influenciar 

na demanda do seu produto/serviço. 

 Agrupadas em quatro grandes variáveis, essas ferramentas constituem os chamados 

4Ps do marketing: produto, preço, praça e promoção. Nesse estudo será explorado o P de 

promoção, que nada mais é do que a comunicação propriamente dita. É o P de promoção que, 

visando à venda, comunica ao consumidor-alvo todos os pontos positivos que o 

produto/serviço possui. Para Corrêa (2004), o P de promoção nada mais é que um conjunto de 

estratégias de comunicação traduzidas em propaganda, promoção de vendas, relações públicas 

e venda pessoal. A Ford Motor Company, por exemplo, “gasta aproximadamente 2,4 bilhões 

de dólares por ano em propaganda, mais do que 600 dólares por carro vendido, para falar aos 

consumidores sobre a empresa e seus produtos” (KOTLER e ARMSTRONG, 2008, p.43). 

 Contudo, um programa de marketing eficaz deve ser integrado, combinando o mix de 

marketing para que eles ajam em sintonia e com o mesmo objetivo: agregar valor ao cliente e 

gerar lucros para a empresa. Para destinar ainda mais atenção para o cliente, e, também, para 

o público interno, é importante utilizar o marketing de relacionamento. 
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2.1.1 Marketing de relacionamento 

 

 O marketing de relacionamento refere-se ao trabalho de marketing voltado para o 

relacionamento da empresa com clientes e fornecedores, ou seja, é a construção de 

relacionamentos para sustentar e fidelizar clientes. Babin et. al (2005) reforçam esse conceito 

quando afirmam que o marketing de relacionamento enfatiza as interações a longo prazo entre 

uma empresa e seus clientes internos e externos. Os autores ainda afirmam que   

 

o marketing de relacionamento procura identificar trocas mutuamente benéficas em 

que ambos (empresa e clientes) maximizem o valor. Um dos componentes do 

marketing de relacionamento é a compreensão de que uma empresa não pode ser 

tudo para todos. Isto é, uma empresa reconhece que nem todo cliente, nem todo 

funcionário e nem todo acionista representa uma combinação para um 

relacionamento de longo prazo (BABIN ET. AL, 2005, p. 38). 

. 

 Para Silva e Azevedo (2006), saber com que se está lidando – conhecer profundamente 

o cliente – é a principal exigência a ser cumprida para efetivar um bom marketing de 

relacionamento. Os autores acreditam que, para entender mais intensamente o significado da 

palavra “cliente”, dentro do mundo dos negócios, é importante saber os diferentes papéis que 

eles podem representar e citam a seguinte definição: 

 

Cliente designa uma pessoa ou unidade organizacional que desempenha papel no 

processo de troca ou transação com uma empresa ou organização. (...) O termo 

cliente refere-se a pessoas que assumem diferentes papéis no processo de compra, 

como o especificados, o influenciador, o comprador, o pagante, o usuário, ou aquele 

que consome o produto (BRETZKE apud DIAS, 2003, p. 38).  

 

 Swift (2001) acredita que a maneira como o cliente é atendido e tratado é um 

importante diferencial competitivo. Poser (2005) também acredita que o marketing de 

relacionamento está diretamente ligado a alguns fatores que se revelam determinantes: o 

consumo como uma atitude emocional; a comunicação personalizada a cada cliente; a 

importância do banco de dados; estratégias que valorizem os melhores clientes, consumidores 

e usuários; o que os consumidores realmente valorizam, as estratégias operacionais; e a 

identificação de quais fatores estabelecem as decisões de compra. Em seu livro “Marketing de 

relacionamento: maior lucratividade para empresas vencedoras”, Poser (2005) elege trinta e 

sete “regras de ouro” a serem seguidas para alcançar o êxito no marketing de relacionamento. 

Entre essas regras, foram selecionas as mais importantes de acordo com esse estudo, como é 

possível ver na tabela abaixo.  
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Tabela 01 – Título Regras de Ouro de Denise Von Poser 

Regras de ouro Exemplos 

1 - Não adquirimos produtos ou serviços. Adquirimos 

soluções e elas são altamente emocionais.  

Não se compra um tênis pensando somente na sua 

funcionalidade, mas sim no que esteticamente ele 

pode representar para os outros. 

2 - Precisamos analisar a necessidade e o desejo do 

cliente e não tentar dar a ele o que achamos que ele 

quer.  

Dar um presente de aniversário que gostaríamos de 

receber nem sempre funciona. Escolha perguntar ao 

aniversariante o que ele gostaria de ganhar. 

3 - Nenhuma estratégia profissional, comercial ou 

corporativa terá resultados se não pudermos traçar um 

paralelo com nossas vidas pessoais, pois estamos 

lidando com gente, e gente é emoção pura.  

Fazer uma viagem para visitar os familiares em outro 

estado e “matar” a saudade exige programação: 

revisão do carro, economia para gastos extras, e 

principalmente, planejamento. 

4 - As pessoas precisam sentir-se importantes para as 

empresas. 

Um relacionamento não dura quando não há surpresas 

agradáveis e demonstrações de afeto. Isso faz com que 

a pessoa amada se sinta única. 

5 - Não importa “quanto custa” um produto ou 

serviço, o que importa é “quanto vale”. 

Na correria do dia-a-dia não interessa quanto custa o 

preço do Kg no restaurante self service, nem se a 

comida é boa. Vale pagar pela comodidade e pela 

facilidade de não perder o horário de folga do almoço 

cozinhando. 

6 - A diferença é feita por gente. Seu chefe precisa urgente terminar uma tarefa, pois 

tem prazo. Ofereça ajuda e cumpra o que prometer. 

Certamente irá conquistar sua confiança. 

7 - Produtos com a melhor qualidade e preços 

competitivos são hoje apenas commodities. 

É preciso oferecer ao cliente muito mais que qualidade 

e preço bom, isso se tornou apenas “matéria-prima”. 

8 - Quando a emoção está totalmente envolvida, o 

preço não é o fator determinante de escolha de 

consumo. 

Uma mulher de classe B não deixará de pagar mais 

pelos xampu e condicionador que acredita que 

deixarão seus cabelos mais sedosos e brilhosos. 

9 - Nossas decisões de consumo baseiam-se em 

apenas dois segmentos: necessidade e desejo. 

Eugênio necessita vestir-se, porém deseja roupas da 

marca Triton. 

10 - O conjunto de sua postura, gestos e linguagem é o 

seu principal cartão de visita. 

Dificilmente alguém se sentirá confortável em um 

restaurante onde os garçons vestem trapos, falam 

palavras de baixo calão e demonstram atitudes 

impróprias. 

11 - As comunicações telefônicas devem ser 

precisamente objetivas. Não faça uso do tempo dos 

outros. Ele não é seu. 

Geralmente os “0800” ocupam muitos minutos do 

tempo e muita paciência. 

12 - Não faça aos outros o que não gostaria que fosse 

feito a você. 

Respeitar para ser respeitado, ouvir para ser ouvido, 

entender para ser compreendido. 

13- Lidera quem enxerga o óbvio. O óbvio muitas vezes fica esquecido e dá lugar a 

pensamento mirabolantes, só que esses pensamentos 

nem sempre satisfazem desejos e necessidades. 

14 - Para obter respostar certas e objetivas, pergunte 

corretamente. 

Se for ao forno uma receita de bolo de chocolate, não 

ficará pronto um assado de frango.  

15 - As análises estratégicas precisam ser muito bem 

conduzidas para termos os mesmos padrões em 

resultados. Se plantarmos tomates, não podemos 

colher alfaces. 

Se um aluno não estuda o suficiente para determinada 

prova, é provável que a sua nota seja condizente ao 

nível de estudo. 

16 - Precisamos dar atenção especial a quem nos traz 

lucro. 

Produtos com custos elevados são adquiridos por um 

público altamente segmentando. É necessário cativá-

lo. 

17 - Conheça seus melhores clientes, consumidores e 

usuários, utilizando todas as ferramentas que estão ao 

seu dispor. 

Ferramentas como Orkut, Twitter e Facebook revelam 

muito sobre interesses pessoais.  

18 - No presente e no futuro, em nossas escolhas de 

consumo, vamos sempre optar por produtos ou 

serviços que realmente sejam uma solução para 

desejos e necessidades. 

Um indivíduo de classe A necessita trocar seu fogão. 

Viu em determinada loja um modelo recém lançado 

que o encantou. Certamente irá comprá-lo. 
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19 - É absolutamente imprescindível conhecer os 

desejos e necessidades dos grupos internos de valor 

potencial maiores, para lhes conferir a assistência 

necessária e receber em troca, o apoio de que 

precisamos. 

Agradar que mais nos dá valor pode garantir 

reciprocidade. 

20 - As emoções são decisivas nas negociações. Comprar roupas de mau humor não é um bom 

negócio, nem para quem compra e nem para quem 

vende. 

21 - Conheça profundamente seus cenários. Descubra 

as necessidades e os desejos dos clientes internos mais 

valiosos. (...) Você terá mais resultados com muito 

menos esforço, pois a sedução e a relação de 

confiança já estarão construídas. 

Conhecer bem um grande amigo e oferecer a ele todo 

o apoio possível: certamente ele confia em você. 

22 - Ganha a negociação quem tiver os melhores 

argumentos. “Melhores argumentos” são aqueles que 

convencem os outros. 

De nada adianta um produto belíssimo, se não souber 

vendê-lo.  

24 - A tecnologia é um meio de alavancar nossa 

estratégia. É ferramenta e não solução em processos. 

Receber um e-mail de uma pessoa querida é bom. 

Mas, ouvir sua voz no telefone é muito melhor. 

25 - Ampliar a carteira de clientes, mais do que um 

simples desejo, deve ser uma estratégia muito bem 

pensada e planejada. 

A cantina de determinado colégio abriu uma filial em 

outra escola. Mas, não tem alimentos suficientes para 

a demanda das duas instituições. Claro que não dará 

certo. 

26 - Seja no call center, web ou balcão, a linguagem 

da empresa no atendimento aos nossos clientes deve 

ser uma só. O cliente precisa ser atendido da mesma 

maneira em todos os canais.  

Funciona como manter a unidade de uma campanha 

publicitária. Se tiver um tom humorístico, o mesmo 

deve ser seguido em todas as peças e meios.  

32 - As necessidades de nossos mais lucrativos 

clientes são a nossa prioridade. Precisamos estar 

sempre atentos e preparados para suas solicitações e 

expectativas em relação ao que nossa empresa possa 

oferecer. 

Dar menos atenção a quem mais traz lucros só 

incentiva o cliente a procurar a concorrência e 

decepcionar-se com a empresa. 

35 - Satisfação em produtos e serviços + altos valores 

agregados + valorização dos melhores clientes = 

maior e crescente lucratividade da empresa. 

Joana adora determinada marca de cosméticos por 

causa da qualidade que possuem, do sentimento de 

beleza e independência da mulher moderna que 

transmitem e toda semana vai à loja tomar um 

cafezinho com as vendedoras, mas não resiste e 

compra pelo menos um batom. 

36 - Relacionamento é uma estratégia que nos conduz 

fortemente para uma meta, a fidelização de nossos 

clientes, oferecendo a eles o que querem de nossa 

empresa. É preciso fortalecer constantemente esse 

canal, para aumentar o valor e a freqüência de 

consumo desses clientes em relação aos nossos 

produtos e serviços. 

Em qualquer tipo de relação, é necessário renovar 

votos e estar sempre atento. Assim, os laços se 

estreitam cada vez mais. 

Fonte: Adaptado de Poser (2007, p. 01 a p. 135) 

 

Percebe-se que o marketing de relacionamento é aplicado em diversos segmentos 

mercadológicos, inclusive no varejo, que tende a dar uma atenção especial ao cliente, devido à 

grande concorrência, e possui algumas peculiaridades no que diz respeito ao marketing. 

 

 

 

 



18 

 

2.1.2 Marketing de varejo 

 

 Varejo, segundo Ritcher apud Las Casas (2004, p. 17), é “o processo de compra de 

produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros 

fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final”. Ou seja, torna-

se varejista a empresa que é responsável por levar ao consumidor os produtos que ele deseja.  

 Las Casas (2004) também ressalta que, independente da definição que o varejo tenha, 

trata-se da comercialização de produtos para o consumidor final. O autor ainda afirma que, se 

a venda é feita por meio de loja, é denominado varejo lojista e, se a venda é direta, varejo não-

lojista.  O varejista age como um intermediário, através de uma série de processos anteriores à 

venda ao consumidor final, como a compra de mercadorias.  

 Dentro do comércio varejista destacam-se as franquias, caso da empresa analisada 

neste estudo.  De acordo com Las Casas (2004, p. 286) franquia é 

 

um sistema de comercialização que visa facilitar as vendas. Existe um franqueador 

que dá toda ou as mais variadas assistências a seus franqueados, que recebem 

produtos e know-how em troca de um pagamento de taxas e contribuições mensais, 

dependendo, é lógico, das condições de contrato. No inglês, franquia equivale a 

franchising, franqueador a franchisor e franqueado a franchisee. 

 

 Contudo, independente do tipo de varejo, o papel do marketing nesse contexto é 

impressionar o cliente em tudo que envolva a empresa, e revela-se necessário que todas as 

pessoas dessa empresa estejam envolvidas nesse processo.  

De acordo com Las Casas (2004), além dos 4P‟s, o marketing de varejo pode utilizar-

se de outras estratégias. O autor afirma que “o composto de marketing varejista pode ser 

tratado por seis áreas de decisão, conhecidas como 6P‟s do marketing varejista, conforme 

Larry Redinbaugh, que são os seguintes: produto, preço, ponto-de-venda, promoção, pessoal e 

perfil das lojas. Redinbaugh apud Las Casas (2004, p. 318) discorre sobre “a necessidade de 

elaborar-se um plano de desenvolvimento pessoal, bem como o de um clima geral da loja, 

ambos em coerência com os demais elementos do composto mercadológico.” 

Hoje, considerável quantia do mercado varejista corresponde às marcas de luxo, que 

necessitam das estratégias do marketing de varejo para se destacarem perante os 

consumidores e se tornarem únicas. 
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2.2 CONSUMO DE LUXO 

 

De acordo com o dicionário Michaelis (2009, p.1) luxo significa “magnificência, 

ostentação, suntuosidade; pompa; qualquer coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que 

agrada aos sentidos sem ser uma necessidade; tudo que apresenta mais riqueza de execução 

do que é necessário para a sua utilidade”; ou ainda, “tudo aquilo que apresenta especial 

conforto, capricho, extravagância, fantasia, vigor, esplendor”. Kapferer também contribui com 

este conceito ao afirmar que: 

 

Luxo vem de lux, luz. Isso explica as características típicas dos objetos de luxo. 

Assim, o luxo brilha e tem uma queda pelo ouro, as pedras e os brilhantes; por 

extensão, cada objeto torna-se uma jóia em si. O aspecto visível do luxo é também 

essencial: o luxo precisa ser visto, ao mesmo tempo, por si e pelos outros. (2003, p. 

73) 

 

Produtos de luxo são elevados ao nível da perfeição, são considerados superiores aos 

assemelhados, são traduzidos como objetos de desejo. Restrito a uma parte da sociedade, 

caracterizada pelo alto poder aquisitivo, o luxo vai além da funcionalidade do produto. Na 

visão de Kapferer (2003), o luxo é, sem dúvida, uma fonte de prazer, na qual todos os sentidos 

são satisfeitos de uma só vez.  

Pressupõe-se que produtos considerados de luxo são sinônimos de alto requinte, bom 

gosto e elevado valor monetário. No contexto econômico, Kapferer (2003) define os objetos 

de luxo como aqueles que possuem a relação preço-qualidade mais alta do mercado em 

relação aos produtos que possuem funcionalidades comparáveis. Kapferer (2003, p.73) ainda 

ressalta que “o luxo enobrece o objeto e seu portador”. Esses objetos de luxo faturam mais de 

US$ 400 bilhões de dólares por ano no mundo
2
.  

No Brasil, o mercado de luxo está em constante crescimento. Porém, segundo 

D‟Angelo – especialista no consumo de luxo brasileiro –, em um ritmo menos acelerado em 

comparação há alguns anos atrás. O professor e estudioso atribui o fato, principalmente, à 

estagnação da economia brasileira, “o que limita a incorporação de novos consumidores a este 

mercado e, por conseguinte, sua atratividade para as marcas mundiais” (D‟ANGELO
A
, 2007, 

p.1) 

Contudo, o autor afirma que o luxo está sempre em alta, pois atua na esfera do desejo. 

Diferente de marcas populares, as marcas de luxo oferecem muito mais ao consumidor que 

                                                 
2
 Disponível em http://blog.youcomunicacao.com/2007/07/31/luxo/. Acesso em: 29 mai 2009. 

http://blog.youcomunicacao.com/2007/07/31/luxo/
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uma simples peça para cobrir o corpo, no caso de roupas, ou um meio de transporte, no caso 

de carros. O luxo oferece estética, ostentação, satisfação plena, sobretudo prazer. É importante 

ressaltar que “prazer” é uma sensação variável de indivíduo para indivíduo. Nem sempre 

determinada pessoa com alto poder aquisitivo sente prazer em possuir objetos de luxo, da 

mesma forma como os produtos populares também oferecem prazer. 

Em relação ao comportamento do consumidor de luxo e seu perfil psicográfico, 

D‟Angelo
A
 (2007, p.1) ressalta que “o brasileiro não difere tanto dos consumidores de outros 

países. Ele tende a associar ao luxo características semelhantes àquelas que europeus e 

americanos associam: qualidade superior, prazer estético, auto-recompensa, status.”  

Entretanto, o autor aponta que a principal diferença do consumidor brasileiro é o 

aspecto distintivo do luxo, ou seja, o luxo como uma diferenciação social. Não se trata do ato 

de possuir os produtos, mas da idealização que o consumidor faz em sua mente. D‟Angelo
A
 

(2007, p.1) diz que “a diferenciação, para estas pessoas, situa-se no „como‟ compra, e não „no 

que‟ compra - pois, afinal de contas, os consumidores de luxo compram praticamente os 

mesmos produtos e marcas.” 

Outro fator relatado pelo autor é que os indivíduos que não consomem produtos de 

luxo condenam moralmente aqueles que consomem. Por exemplo, os que não compram 

acreditam que é inaceitável desembolsar altas quantias em produtos supérfluos enquanto 

existem pessoas que passam fome no mundo, justamente por falta de dinheiro. Já os que 

compram, distinguem o consumo da responsabilidade social, ou seja, comprar algo não exclui 

o senso solidário, que pode ser executado de outras maneiras como doações e trabalhos 

voluntários.  

D‟Angelo
B
 (2009, p.1) também aborda as influências que os clientes de mercados de 

luxo recebem, e as divide em três principais. A primeira é o meio social em que o consumidor 

transita. São seus amigos, conhecidos, lugares que frequenta, pessoas e ambientes os quais 

tem afinidade. Ou seja, se o indivíduo vive em uma cidade cosmopolita como São Paulo e 

vive em um círculo social onde as pessoas consomem e valorizam produtos de luxo, 

certamente será influenciado em consumi-los também. Além disso, possuir determinados 

luxos pode ser um pré-requisito para estar em determinados grupos, uma vez que objetos 

funcionam como instrumento de aproximação e comunicação entre as pessoas.  

A segunda revela-se o ambiente de trabalho. Na correria do dia-a-dia, caracterizado 

por obrigações profissionais e horas extras, muitas vezes o ambiente profissional e o ambiente 

social tornam-se um só. Além disso, D‟Angelo
B
 (2009, p.1) ressalta que “o luxo pode ser um 
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pré-requisito para atuar em determinadas áreas profissionais; consumi-lo – e até ostentá-lo – 

pode sinalizar a ambição de ascender na carreira ou, simplesmente, de adequar-se ao meio em 

que se trabalha.” 

Por fim, a terceira é a influência familiar, que muitas vezes é uma prévia do 

comportamento de consumo adulto por ser o primeiro contato com os produtos de luxo ou 

valores associados ao luxo. O autor apresenta o depoimento de uma senhora apreciadora de 

joias: "Eu herdei muitas jóias do meu pai, que gostava e colecionava jóias, então acho que 

isso me influenciou muito desde criança".  

Além desses, outros fatores são influenciadores, como a mídia. De acordo com o site 

propmark.com
3
, outras facetas sobre o consumidor de luxo brasileiro foram reveladas em uma 

recente pesquisa feita pela Ipsos, multinacional francesa de pesquisa, junto com o Luxury 

Marketing Council (LMC), organização internacional que possui mais de 800 empresas 

associadas, personificadas por representantes de marcas líderes do mercado de luxo em todo o 

mundo. A pesquisa, chamada de  “Perfil do consumidor de luxo no Brasil”, apontou os 

seguintes itens: 

- 88% dos consumidores esperam qualidade superior ao comprarem produtos 

considerados de luxo;  

- 85% querem garantir a autenticidade do produto;  

- 80% buscam inovação; 

- 78% querem desfrutar de serviços personalizados; 

- 74% buscam viver uma experiência inesquecível; 

- 64% buscam desfrutar de uma relação especial com a marca; 

 - Em relação aos produtos e serviços  associados à palavra “luxo”, em 64% das 

citações dos entrevistados os automóveis aparecem em primeiro lugar (para os homens, das 

oito marcas mais citadas, quatro são marcas de carro); 49%, roupas, e joias, com 33%; 

 - 75% dão muita atenção ao país de origem do champagne, 68% dos vinhos e 66% dos 

destilados, seguidas por automóveis (65%), relógios (60%) e perfumes (58%). 

- Consumidores de luxo têm em primeiro lugar como fonte informação dicas de 

pessoas próximas, antes mesmo da Internet, da TV e de catálogos, ou seja, o boca a boca tem 

destaque; 

                                                 
3
 Disponível em http://www.propmark.com.br. Acesso em: 29 mai 2009. 

http://www.propmark.com.br/
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- Para os brasileiros, o luxo  também significa hedonismo e estilo, pois para 77% dos 

entrevistados, luxo é uma recompensa pessoal e uma maneira de viver com estilo e design e 

para 71% é puro prazer e um modo de expressar estilo e personalidade. (Ver figura 01) 

 

Figura 01: Luxo no Brasil 

Fonte: disponível em <http://www.dcomercio.com.br/Materia.aspx?id=9521> Acesso em 15 

set 2009 

 

Através destes dados, é possível perceber as diferentes motivações que atuam no 

comportamento de compra do consumidor de luxo brasileiro. A constatação de que 64% 

destes clientes buscam uma relação especial com a marca, torna necessária uma abordagem 

mais aprondada sobre este tema. 
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2.3 MARCA 

 

 Marca é a representação de uma organização através da simbologia, algo que permite 

identificá-la de um modo imediato. Uma empresa, por meio de seu nome fantasia e da sua 

representação gráfica, comunica a "promessa" de um produto, seu ponto forte frente aos 

concorrentes que o faz especial e único. Nunes e Haigh (2003) destacam que as marcas são 

construídas por meio de aspectos subjetivos encontrados no coração e na mente do 

consumidor final; e ainda afirmam que reduzir uma marca aos seus aspetos tangíveis (nome, 

logotipo, embalagem, logística, preço) propiciados pela comunicação e pelo marketing revela-

se um erro. 

As marcas que um indivíduo consome são consideradas um fator decisivo para traçar a 

sua personalidade, pois são carregadas de significados implícitos, os quais influenciam de 

forma direta nos produtos/serviços que representam. Sob a visão de Semprini (2006, p. 25), 

 

as marcas nos oferecem um espelho formidável, nos reenviam uma visão ora 

charmosa, ora impiedosa de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos desejos. 

Elas nos mostram sem disfarce e, às vezes, com rispidez, nossas qualidades, mas 

também nossas fraquezas, nossas virtudes, mas também as inclinações menos 

admissíveis de nossos valores e de nossas condutas. Enfim, as marcas nos oferecem 

um espelho em que somos obrigados a nos olhar tais como somos e não como 

gostaríamos de parecer. 

 

 Por isso, as marcas, além de estarem em um contexto comercial e econômico, também 

são inseridas no contexto histórico e cultural. Atualmente, com a crescente demanda de 

produtos/serviços e das constantes mudanças comportamentais da sociedade, a marca revela-

se uma das principais maneiras de se destacar no mercado. Kotler apud Oliveira (2005, p. 5) 

esclarece ao afirmar que “uma marca existe primordialmente para alavancar um produto por 

meio da identificação junto ao consumidor e da diferenciação dos concorrentes”.  

Desta forma, construir uma imagem de marca revela-se tão importante quanto os 

produtos ou serviços que são oferecidos. Segundo Torquato (2004, p. 104), “a imagem, por 

sua vez, é a projeção pública (o eco) da identidade do produto, que equivale ao território 

espacial em que circulam as mais diferentes percepções sobre o produto, (...)”. Ou seja, as 

empresas e instituições utilizam-se da imagem – construída por meio da comunicação e do 

marketing – que os consumidores possuem de suas marcas para vender produtos e serviços.  

Já Vicent (2005) destaca alguns fatores que não influenciam na construção para uma 

boa imagem de marca: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_fantasia
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 o tamanho – grandes marcas nem sempre vendem mais, porém podem ter 

marcas mais valiosas; 

 o tempo de existência – o número de aniversários que a empresa possui não 

influencia, uma vez que existem empresas novas que poussem mais sucesso 

que as antigas; 

 a geografia e a distância – estar perto dos consumidores fisicamente não é 

importante se a qualidade e o produto despertarem o interesse do público; 

 a propaganda e o desgin – de nada vale anunciar se a marca não possui clientes 

fiéis.  

 Ou seja, para garantir o seu espaço, é necessário consolidar a marca no mercado e no 

coração do cliente, sobretudo no caso de marcas de luxo. Segundo Moliterno (2009, p. 52) “a 

marca que não fizer comunicações dirigidas para cada um de seus públicos estará condenada à 

pior das maldições: ficar esquecida para sempre.” 

 A partir desse ponto de vista é visivelmente importante que as marcas de luxo 

executem um marketing de relacionamento adequado aos seus clientes de luxo, pois a 

comunicação de massa já não atinge mais a todos os segmentos. Moliterno (2009) também 

afirma que o horário nobre
4
, por exemplo, já não é mais nobre: a evolução das mídias 

fragmentadas, como internet e celular, possibilitam que os consumidores sejam impactados 

em qualquer lugar e a qualquer hora, possibilitando mais rentabilidade para empresa. 

Portanto, conhecer o perfil do consumidor de luxo de determinada marca torna-se 

imprescindível para conquistá-lo a cada dia, por meio dos canais adequados a esse público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 De acordo com o site visualy.com, horário nobre é o “período de maior índice de audiência nas emissoras de 

rádio e TV. Em televisão, considera-se das 19h00 às 22h00. Os períodos imediatamente anteriores e posteriores a 

estes horários são chamados de horários marginais.” Disponível em 

<http://www.visualy.com.br/dicionario.asp?letra=h>. Acesso em: 12 nov 2009. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa foi realizada nos níveis exploratório e descritivo. Para Gil (1991, 

p. 45) pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema”. Este estágio da pesquisa torna-se ideal para o conhecimento pleno do marketing 

de relacionamento e sua atuação na venda de produtos de luxo da empresa Superauto. Gil 

(1991, p. 45) ainda afirma que esse nível “aprimora ideias e estimula a descoberta de 

intuições”. Já o nível descritivo tem como objetivo principal “a descrição das características 

de determinado fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1991, p. 

46). Assim, permitiu uma análise mais profunda do objeto em questão, bem como a 

verificação na prática do emprego do marketing de relacionamento na Superauto.  

Também foi utilizada a técnica bibliográfica, que, de acordo com Gil (1991), serve 

para aprofundar teoricamente o assunto e identificar as diversas posições acerca do problema. 

Como método, optou-se pelo de estudo de caso, desenvolvido na empresa Superauto. 

Na concepção de Yin (2005, p. 19):  

 

os estudos de casos representam a estratégia preferida quando se colocam questões 

do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inserido em 

algum contexto da vida real. 

 

Esse método permite ao pesquisador aprofundar-se no objeto estudado, possibilitando 

o entendimento de determinados fatos e características dos segmentos sociais, a partir de 

várias técnicas de coleta de dados. 

 Desta forma, a pesquisa possui tanto caráter quantitativo quanto qualitativo, para que 

as exigências do problema possam ser atendidas. O objeto em questão necessita de um estudo 

objetivo, que “valoriza a ideia de intensidade em detrimento da ideia de quantidade” (LIMA, 

2004, p.30) e, também, de uma experimentação empírica, com análises detalhadas, 

abrangentes, consistentes e coerentes, decorrente do método quantitativo (MICHEL, 2005).  

 Primeiramente foram realizadas entrevistas em profundidade (Gil, 1991) com o 

proprietário da empresa, Carlos Costabeber, e com um dos profissionais responsáveis pelo 

departamento de marketing, Cezar Gehn, visando descrever a empresa e averiguar quais são e 

como são aplicadas as estratégias de marketing de relacionamento. A entrevista com o Cezar 

Gehn foi realizada dia dez de abril de 2009 e com Carlos Costabeber dia dezoito de abril do 

mesmo ano (ver apêndices A e B). Complementando ainda a análise qualitativa, Deise 

Bevilaqua, coordenadora do QCP – Qualidade, Compromisso e Participação e responsável 
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pelo marketing de relacionamento da empresa, respondeu algumas questões sobre estratégias 

e suas aplicações, também por meio de entrevista em profundidade, a qual ocorreu no dia sete 

de outubro de 2009 (ver apêndice C).  

Para esta análise quantitativa, Lakatos e Marconi (2003) indicam a técnica de 

questionário como o procedimento mais adequado para se obter dados. Desta forma os 

instrumentos (ver apêndice D) foram aplicados em 15 (quinze) compradores das marcas de 

luxo
5
 Ford Edge, Ford F-250 e Ford Fusion, para verificar a atuação do marketing de 

relacionamento no processo de compra. Essas 15 pessoas foram selecionadas entre o número 

total de consumidores desses veículos no período de julho de 2008 e julho de 2009 e essa 

seleção deu-se por conveniência (todos possuem e-mail e telefone). A escolha também foi 

aleatória somando 11 questionários respondidos por compradores do Fusion, 3 da F-250 e 1 

do Edge, sendo que o número de carros vendidos é respectivamente proporcional ao de 

questionários.  

É importante destacar que essas 15 pessoas foram as primeiras e as únicas que 

retornaram, sendo que inicialmente foram enviados mais de 30 e-mails solicitando a 

colaboração dos clientes para a pesquisa. Ressalto, também, que obtivemos esse corpus, 

depois de muitas ligações, inúmeros e-mails reenviados e o uso do nome do proprietário da 

Empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Carros entre os veículos de valores mais elevados da Empresa Superauto, todos acima de R$ 80.000 (oitenta 

mil reais) 
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4 A EMPRESA SUPERAUTO 

 

A Superauto Comércio de Veículos Ltda é uma empresa do ramo automobilístico
6
 

situada em Santa Maria, RS. Foi fundada em sete de janeiro de 1983, com o objetivo de 

comercializar automóveis, pick-ups e caminhões da marca Ford – além de peças e prestação 

de assistência técnica especializada.  

No segmento de automóveis, a Empresa possui sede localizada na BR 158, em Santa 

Maria, RS, e contempla uma arquitetura funcional e arrojada
4
, pois concentra todos os seus 

departamentos em apenas uma loja. Existem, também, cinco subfranquias – representantes da 

Empresa; as quais estão localizadas em Bagé, Livramento, Alegrete, São Gabriel e Rosário do 

Sul.  

 Atualmente, além de automóveis novos, possui um showroom de seminovos de 

variadas marcas, oficina, loja de peças e acessórios, consórcio e oferece também 

financiamentos e seguros. Para sustentar esse mix de produtos e serviços, a Superauto conta 

com cem colaboradores, das mais diversas áreas e setores, incluindo o proprietário da 

Empresa, Carlos Costabeber. 

 Costabeber (2009) afirma que sua empresa tem como público-alvo a região centro do 

Estado, com predomínio de faixa etária entre 35 e 55 anos. Porém, as classes sociais variam, 

uma vez que são oferecidos produtos de diversos valores, entre os carros populares e usados 

até os carros de luxo.  

  Costabeber, administrador de empresas pós-graduado pela FGV (Fundação Getúlio 

Vargas–SP), exerce o cargo de diretor geral da Superauto e faz parte do departamento de 

marketing do estabelecimento, que ainda conta com Cezar Augusto Gehm Filho - 

administrador de empresas pós-graduado pela FGV e Diego Godoy, publicitário graduado 

pela UNIFRA (Centro Universitário Franciscano, RS). Segundo Costabeber (2009) o 

diferencial da empresa é o marketing. O administrador também investe muito no 

relacionamento com o cliente: “nós contatamos todos os clientes, a gente monitora a 

satisfação de todos os clientes” (COSTABEBER, 2009, p. 1). 

 Em relação à comunicação, as campanhas publicitárias da Empresa são feitas pela Due 

Desgin & Propaganda (Santa Maria, RS) e já estiveram sob o encargo de agências como 

Art/Meio Propaganda e 4SC Assessoria. Segundo Gehm (2009), o mercado no qual estão 

inseridos é bastante dinâmico e a procura por fornecedores está sempre alinhada com o 

                                                 
6
 Disponível em http://www.fordsuperauto.com.br/. Acesso em 23 nov 2008. 
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momento que a empresa passa, assim buscam agências capazes de suportar as operações 

necessárias rapidamente.  

Os 25 anos de experiência da empresa mostram um real comprometimento com os 

clientes, onde o atendimento personalizado e a qualidade dos serviços que oferece tornam-se 

destaques. Hoje, revela-se o distribuidor Ford com o melhor atendimento ao cliente do sul do 

País, reconhecido por três vezes com o agraciamento do troféu Chairman‟s Award, prêmio 

máximo concedido pela Ford Motor Company para as melhores concessionárias do Brasil.  

Segundo Costabeber (2009), no mês de janeiro de 2009, a empresa alcançou um índice 

de satisfação dos clientes de 98%. Outros números também comprovam a liderança de 

mercado da Superauto. De acordo com os dados fornecidos por Costabeber (2009), no 

primeiro trimestre de 2009, a empresa obteve um aumento de 111% nas vendas de 

automóveis, enquanto nacionalmente o crescimento foi de 3%. O empresário também destaca 

que, além do investimento em marketing, é necessário saber observar, ter experiência e captar 

as oportunidades de mercado para que haja sucesso em um empreendimento.  

 

 

4.1 PRODUTOS DE LUXO DA SUPERAUTO 

 

4.1.1 Ford Edge 

 

 O Ford Edge pertence à categoria dos Crossover
7
 e de acordo com a Ford

8
 (2009, p.1) 

trata-se de um veículo “completo, moderno e sofisticado”. Exteriormente, possui uma marca 

registrada que é a grade cromada do radiador, com três barras horizontais. Também possui 

capô longo, faróis de dupla parábola e faróis de neblina cromados.  

Interiormente, acomoda 5 pessoas confortavelmente e oferece um porta-malas com 908 litros 

de capacidade de carga (com os bancos traseiros rebatidos, a capacidade sobe para 1.970 

litros).  

                                                 
7
 Os crossovers são modelos que mantêm plataforma mais elevada e tração nas quatro rodas, somadas ao estilo 

de um carro de passeio, mais ágil, confortável e fácil de estacionar. Disponível em: 

<http://www.newslog.com.br/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=715052&Te

mplate=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=820020&Titulo=Crossover%2C%20o%20carro%20da%20moda

%20nos%20Estados%20Unidos%2C%20chega%20ao%20Brasil>  Acesso em: 19 nov. 2009. 
8
 Disponível em <https://www.ford.com.br/showroom.asp> Acesso em: 19 nov. 2009. 
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Possui motor Duratec 3.5L V6, a gasolina e transmissão automática de seis 

velocidade, tem potencia de 269 cv e custa a partir de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil 

reais). 

Figura 02: Ford Edge 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

Figura 03: Edge e suas dimensões 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

É possível perceber que trata-se de um carro com características diferentes dos carros 

populares e com traços bastante sofisticados. 

 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 04: Interior Edge 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 Internamente oferece espaços amplos e são os detalhes do automóvel, como o 

câmbio, o computador de bordo e o teto solar que o tornam um produto de luxo 

 

Figura 04: Exterior Edge 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp


31 

 

4.1.2 Ford Fusion 

 

 Segundo a Ford
9
 (2009), o Fusion revela-se a união da modernidade, esportividade e 

sofisticação. Possui faróis com lentes escurecidas, tampa do porta-malas com régua cromada, 

luzes de freios integradas, rodas de liga leve de 17" e está disponível nas motorizações 2.5L 

16V e 3.0L V6, nas versões com Teto Solar e Sem Teto Solar. Entre os seus atrativos estão: 

banco do passageiro dobrável, acendimento automático dos faróis, porta-malas de 530 litros, 

descansa braço traseiro com porta-copo integrado e console dianteiro central com porta-objeto 

e descansa braços. Atualmente custa a partir de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e 

novecentos reais). 

 

Figura 06: Ford Fusion 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Disponível em <https://www.ford.com.br/showroom.asp> Acesso em: 19 nov. 2009. 

 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 07: Fusion e suas dimensões 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 O Ford Fusion também revela-se um carro sofisticado. Seu design é bastante 

atual e os detalhes cromados dão charme ao veículo. 

 

Figura 08: Interior Fusion 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 09: Exterior Fusion 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 Assim como o Ford Edge, possui uma série de detalhes que fazem o carro luxuoso, 

destacando-o dos demais automóveis.  

 

 

4.1.3 Ford F-250 

 

 O veículo F-250 encontra-se na categoria das pick-ups, possui duas versões: cabine 

simples e cabine dupla. De acordo com a Ford 
10

(2009, p.1) “a F-250 possui a maior 

capacidade de carga do segmento” e é capaz de oferecer muito conforto para seus ocupantes, 

pois dispõe de console central multifuncional nas suas versões. O motor dessa pick-up é 

chamado MaxPower, e foi desenvolvido para oferecer “o máximo de performance com o 

mínimo de ruídos e missões
11

”. A versão cabine simples está no mercado a partir de R$ 

92.780 (noventa e dois mil e setecentos e oitenta reais) e a cabine dupla a partir de R$ 

112.805 (cento e doze mil e oitocentos e cinco reais. 

                                                 
10

 Disponível em <https://www.ford.com.br/showroom.asp> Acesso em: 19 nov. 2009. 
11

 Disponível em <https://www.ford.com.br/showroom.asp> Acesso em: 19 nov. 2009. 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 10: Ford F-250 Cabine Simples 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

Figura 11: F-250 Cabine Dupla 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 12: F-250 dimensões 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

Por tratar-se de uma pick-up a F-250 tem contornos menos suáveis, mas 

também possui alguns detalhes que a destacam e a tornam, em sua categoria, com o 

custo mais elevado comparada a outros modelos. 

 

Figura 13: F-250 Cabine Simples interno 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
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Figura 14: F-250 Cabine Dupla interno 

 

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

Figura 15: F-250 Cabine Simples externo 

              

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

 

Figura 16: F-250 Cabine Dupla Externo 

             

Fonte: https://www.ford.com.br/showroom.asp Acesso: 19 nov. 2009 

https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
https://www.ford.com.br/showroom.asp
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4.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO DA SUPERAUTO 

 

 De acordo com Bevilaqua (2009), algumas estratégias de relacionamento são 

executadas pela Empresa para fidelizar os clientes, as quais são as seguintes: 

1° Pós serviço e pós vendas – Contato por meio de telefone, no máximo em sete dias após a 

compra ou reparo do veículo, para perguntar sobre a satisfação no atendimento, desde a 

recepção até a entrega do veículo. Dentro dos requisitos estão atendimento da recepção, 

consultor ou vendedor, procedimento na hora do reparo ou no processo de compra e entrega 

técnica, tanto na oficina quanto nas vendas. Através deste canal, também são feitas as 

alterações de cadastro. 

2° Aviso de revisão – Aviso por meio de telefone, e-mail ou carta para todos os clientes que 

estão entrando no período de revisão dos seus veículos, que acontece 6, 12, 18, 24, 30 e 36 

meses depois da compra.     

3° Feliz aniversário – São efetuadas ligações para parabenizar os aniversariantes, todos os 

dias. Caso o contato por telefone não dê certo, são enviados cartões virtuais para todos os 

clientes que tem e-mail cadastrado. 

4° Ouvidoria – Existe também o serviço de ouvidoria. Quando o cliente está descontente 

com o atendimento, produto ou algum processo é feito um relatório, onde as partes atingidas, 

seja nas vendas ou no serviço, serão cobradas e monitoradas até que este cliente tenha certeza 

que o seu problema tenha sido esclarecido e resolvido. Desta forma, tem-se um exemplo a não 

ser seguido, e todos passam a se preocupar com o processo completo de compra ou serviço. A 

prioridade é reduzir o máximo possível o descontentamento do cliente. 

 Além dessas estratégias elaboradas e desenvolvidas pela equipe Superauto, algumas 

estratégias de relacionamento são repassadas diretamente pela Ford Brasil, como aplicação de 

questionário pós-venda e programas de vantagens internos (premiações para os melhores 

vendedores e cursos profissionalizantes). Foi possível perceber, durante as visitas a Empresa, 

outros aspectos capazes de fidelizar os clientes: excelente atendimento, demonstração de boa 

vontade, ambiente agradável com sofás, máquinas de café e achocolatado, cyber e motorista 

disponível para buscar os clientes que deixaram seus carros para algum serviço na oficina. 

 Essas estratégias também não são segmentadas por público. De acordo com Bevilaqua 

(2009) a Empresa entende que todos os consumidores têm o mesmo direito, e, por isso, não 

existem estratégias voltadas especialmente para os clientes de maior poder aquisitivo. No 

entanto, alguns pontos diferenciais no relacionamento com o público de luxo da Superauto se 
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destacam: muitas vezes o contato é feito diretamente pelo proprietário e maior cautela no 

atendimento. 

 Bevilaqua (2009) também afirma que o público elitizado da Empresa presa pelo pronto 

atendimento, exclusividade na hora do atendimento, transparência em relação a custos e 

valores e encantamento na entrega do produto; e ainda complementa “estamos aqui para 

encantar e satisfazer nossos clientes!”. 

  

 

4.3 O QUE OS CONSUMIDORES DE LUXO PENSAM 

  

 De acordo com a tabulação das respostas obtidas pelos questionários (ver apêndice E) 

é possível afirmar que a maioria, 80%, dos clientes de luxo da concessionária são homens e 

possuem uma faixa etária, a partir dos 20 anos, bastante variada. 

 Entre as profissões citadas, destacam-se as de advocacia, agropecuária e empresariais. 

Mas, também observam-se as seguintes: comerciante, diretor de empresas, juiz de Direito, 

médico, militar e professor. A pergunta sobre como costumam fazer comprar, sozinho ou 

acompanhado, ficou bastante dividida: 46,7% optaram pela resposta “sozinho” e 53,3% por 

“acompanhado”. Das pessoas que afirmaram fazer comprar com alguém, quase a totalidade 

respondeu que essa pessoa é o cônjuge, apenas uma é acompanhada do namorado(a).  

 No lazer, a maioria prefere viajar. Depois, estar com os amigos e a família e leitura 

foram as outras duas opções de maior índice, respectivamente. Também foi mencionado como 

lazer cuidar do jardim e brincar com os cachorros. No que diz respeito aos fatores que podem 

influenciar a decisão de compra, é possível afirmar que descontos e promoções são os que 

mais fazem diferença, logo após estão os lançamentos e a própria necessidade e por último os 

pagamentos facilitados. 

 Na hora de comprar um carro as prioridades são qualidade e design, posteriormente a 

marca e por último preço, necessidade e conforto. Já o interesse pelo produto adquirido partiu 

em primeiro lugar da propaganda e do test drive, em seguida da necessidade, depois do 

melhor desempenho do veículo em relação aos concorrentes da mesma categoria e, 

posteriormente, pelo conforto. A opinião de amigos e por tratar-se de um carro bom por um 

preço bom foram citados por último. A escolha pela Ford deu-se 40% pela confiança na 

marca e 60% apenas pelo modelo do carro. 

 Mas, o motivo decisivo para que a compra do veículo se efetuasse foi a estética do 

produto. Atrás desse fator estão a relação custo/benefício, a necessidade e por fim o conforto. 
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Houve também uma resposta que aliou vários itens já citados, tais como estética, motor, 

marca Ford e conforto. O preço desses automóveis para 40% dos entrevistados é um preço 

justo, para 46,7% um preço elevado e para 13,3% um preço baixo. No que diz respeito a 

satisfação com o produto adquirido, 7 pessoas revelaram-se muito satisfeitas, outras 7 

satisfeitas e apenas 1 mais ou menos satisfeita. 

 Quando o assunto abordado é o luxo 33,3% desse grupo entrevistado aponta que o 

luxo é “uma recompensa pessoal e uma maneira de viver com estilo e design” e 66,7% 

acredita que é “puro prazer, uma forma de viver com estilo e personalidade.” Relacionando 

alguns produtos que podem ser considerados de luxo, como roupas, automóveis, joias e 

imóveis, obteve-se os seguintes resultados para qual deles representa melhor o luxo, sendo o 

número 1 considerado o item mais importante e o número 5 o menos importante: 1º lugar – 

imóveis, 2° lugar – automóveis, 3º lugar – roupas, e por último joias. 

 Com o mesmo método da questão anterior, agora com 5 níveis (1 sendo o mais 

importante e o 5 o menos importante), o entrevistado foi indagado sobre o que prefere sendo 

consumidor e suas respostas resultaram nos seguintes gráficos: 

 

Gráfico 1: Qualidade Superior 
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Gráficos 2: Garantir a autencidade do produto 

 

 
 

Gráfico 3: Viver uma experiência inesquecível 
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Gráfico 4: Desfrutar de serviços personalizados 

 

 
 

Gráfico 5: Inovação 

 

 
 

Ainda no assunto “luxo”, é possível afirmar que 66,7% das pessoas consideram o 

carro que possuem um artigo de luxo, enquanto 33,3% não consideram. Sobre o grau de 

satisfação com a revendedora, 46,7% sentem-se muito satisfeitos, 46,7% satisfeitos e apenas 6,6% 

mais ou menos satisfeitos. Em relação ao nível de relacionamento da empresa com o cliente, 20% 

consideram-se muito satisfeitos e 80% satisfeitos. 

 Essa comunicação entre empresa e cliente dá-se por meio de e-mail, telefone, mala 

direta e propaganda de TV. E os próprios clientes sugerem a utilização de outros canais como 
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SMS, MSN e eventos. É importante destacar também que 100% dos entrevistados preferem 

ser atendidos pelo mesmo vendedor todas as vezes que há contato com a Empresa. 

 As sugestões ficaram a cargo de 40% das pessoas, que relataram algumas falhas, nos 

seus pontos de vista, da Superauto: baixo custo do produto poucos meses após efetuar a 

comprar, demora no serviço de revisão, terceirização de serviço que a empresa oferece, a falta 

de uma concessionária em Alegrete e a falta de periodicidade nos avisos sobre qual é a 

situação de produtos que ainda não foram entregues pela Ford. Para finalizar, um dos 

entrevistados elogiou o atendimento da Empresa e a dedicação da vendedora que o atende; 

claro, também não deixou de elogiar o “cafézinho”. 

 

 

4.4 PRÁTICA VERSUS TEORIA 

 

 De acordo com toda a base bibliográfica do estudo, é possível concluir alguns aspectos 

sobre a empresa Superauto. Inicialmente, o marketing realizado pela Superauto vai ao 

encontro com os pensamentos dos autores, uma vez que a Empresa trata seus clientes muito 

bem e é capaz de, em sua grande maioria, satisfazê-los no atendimento. Na Superauto o 

marketing está em toda a parte, desde o “bom dia” da recepcionista ao café, oferecido pelo 

proprietário. 

 O conhecimento do mercado automobilístico e santamariense também é perceptível 

em todas as partes envolvidas na Empresa – outro fator essencial para o marketing. Contudo, 

por meio das sugestões deixadas nos questionários, falta um pouco de conhecimento sobre as 

reais necessidades dos seus clientes potenciais. Outro fator que poderia melhorar ainda mais o 

marketing da Superauto, é focá-lo de diferentes maneiras nos seus diferentes públicos.  

 Dentro do próprio público de luxo, existem diferentes consumidores: faixas etárias 

distintas e distintos interesses. E, mais que isso, o marketing é executado de maneira genérica, 

é necessário que haja foco em apenas um público, e como aconselha Poser (2009) deve-se dar 

mais valor aos clientes potenciais, aos que trazem mais lucros. É importante ressaltar que a 

Empresa possui um diferencial, capaz de conquistar os consumidores e de destacá-la dos 

concorrentes: o atendimento. E, como foi visto, a maneira como são tratados os clientes é um 

importante diferenciador competitivo.  
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 No que diz respeito ao marketing de relacionamento a Superauto mostra-se capaz de 

construir uma relação durante longo prazo com os seus clientes e seus próprios funcionários. 

Porém, é fundamental conhecer profundamente as necessidades de cada consumidor. 

 O questionário apontou que produtos lançamento e a necessidade de possuir 

determinado veículo, juntos superam os descontos e promoções nos fatores que podem 

influenciar a decisão de compra. Como visto na teoria, adquirimos soluções, não apenas 

produtos e serviços, e soluções são muito emocionais: como comprar um carro lançamento e 

sentir-se orgulhoso ou adquirir um veículo de porte maior porque a família aumentou e agora 

isso é uma necessidade. Acredito que as necessidades e desejos dos consumidores da 

Superauto devem ser mais bem analisados, para que reclamações como as que foram feitas 

sejam solucionadas antes mesmo de se transformarem um problema.  

 Faz parte do marketing de relacionamento, também, que o cliente sinta-se único. E, 

apesar das estratégias da Superauto enfatizaram isso, ainda falta um pouco de demonstração, 

que foi possível perceber em algumas das sugestões apontadas. Mas são soluções simples e 

viáveis, como perguntar ao cliente o melhor horário para a revisão do seu carro, e, apesar de 

da demanda, fazer com que aquele horário seja exclusivo; ou mantê-lo constantemente 

informado sobre os produtos e serviços que deseja, demonstrando preocupação e interesse. 

 Outro aspecto que foi possível perceber é que para os clientes de luxo da Empresa 

realmente não importa quanto custa o produto. Muitas pessoas revelaram que acham o valor 

do artigo adquirido com preço elevado, mas isso não é o fator mais importante na hora de 

comprar um carro. É por isso, que o Fusion, por exemplo, um carro de custo elevado tem 

bastante saída: ele vale conforto, auto-estima, elogios e um produto visualmente bonito. 

 E todos esses aspectos são vendidos muito bem pelos funcionários da Empresa. Tanto, 

que todos os entrevistados não abrem mão dos seus vendedores. O marketing de 

relacionamento da Superauto tem como destaque as pessoas envolvidas no processo: todos os 

funcionários usam um uniforme impecável, utilizam-se de um português correto, são 

agradáveis e sorridentes e, mais que isso, é perceptível o quanto estão satisfeitos e felizes em 

fazer parte daquela equipe. A maioria dos entrevistados está satisfeito ou muito satisfeito com 

o atendimento da concessionária. 

 Embora trabalhar com um grupo de pessoas assim seja “meio caminho andado”, é 

necessário dar uma atenção especial aos clientes que mais dão lucro a Empresa, no caso, os 

estudados nessa pesquisa. A Superauto não faz distinção das suas estratégias de 

relacionamento de acordo com os públicos, a não ser pelo envolvimento do proprietário e da 
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cautela no tratamento. Falta mais. Falta conhecer profundamente esse público. Para isso, uma 

série de ferramentas está disponível.  

Como foi citado, o contato com esses clientes é feito apenas por meio de telefone, e-

mail, mala direta e propaganda de TV. Meios como SMS, MSN são alguns dos que os 

consumidores gostariam que a empresa utilizasse para manter contato. Se ligar para 

determinada pessoa para lembrá-la da revisão pode atrapalhá-la ou incomodá-la, basta saber 

se a mesma lê e-mails, se sabe lidar com mensagens no celular, se utiliza Orkut ou prefere ser 

contatada por MSN. Para isso, deve-se conhecer o cliente como se fosse um amigo. Também, 

ao restringir os meios de comunicação utilizados, a Empresa deixa de vender-se, de 

reconquistar habitualmente seus clientes de outros segmentos e até mesmo de conquistar 

novos. Sobre o relacionamento Empresa x Cliente, os consumidores mostraram-se na maioria 

satisfeitos, mas tratando-se de um público de luxo, deveriam sentir-se muito satisfeitos. 

 Em relação ao consumo de luxo da Superauto, é possível dizer que, assim como na 

teoria, a qualidade e a estética do produto são diretamente relacionadas a esse consumo de 

alto poder aquisitivo.  

 A influência do meio social do cliente também é bastante visível, uma vez que a 

maioria dos entrevistados faz compras acompanhado do cônjuge ou do namorado(a) e tem 

como uma das principais atividades de lazer estar com a família e os amigos, além de viajar.  

 Assim como o meio social, o ambiente de trabalho também faz parte desse consumo. 

Foram citadas profissões como advogado, empresário, médico, militar, agropecuarista, 

professor, diretor de empresas, juiz de Direito e comerciante. Cada uma em seu segmento, são 

profissões que ocupam grande parte do tempo dessas pessoas, e algumas ainda tem o luxo 

como parte delas. Da mesma forma, a influência familiar é perceptível. Como já revelado, a 

opinião do cônjuge está bastante presente na hora da compra. Além desses fatores, a mídia 

também pode influenciar esse consumo de luxo. De acordo com as entrevistas, grande parte 

das pessoas interessou-se pelo produto por meio da propaganda. 

 Em alguns aspectos os consumidores de luxo da Superauto estão de acordo com os 

consumidores brasileiros. A maioria deles espera qualidade superior na compra de um produto 

de luxo e em seguida querem garantir a autenticidade do produto. Contudo em terceiro lugar 

querem desfrutar de serviços personalizados e depois buscam a inovação. Por último buscam 

viver uma experiência inesquecível. Também concordando com os brasileiros consumidores 

do luxo os automóveis representam o luxo melhor que roupas e joias. Mas, os consumidores 
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da Superauto elegeram os imóveis como melhores representantes do luxo. Para a maioria dos 

clientes o luxo também significa prazer, e um modo de expressar estilo e personalidade.  

 Assim como os aspectos já citados, a marca Ford tem seu papel de destaque na mente 

desses consumidores, que confiam na sua qualidade e se interessam visualmente pelos seus 

produtos. A qualidade da marca ficou explicita quando foi indagado porque optar por um 

carro Ford, e implícita quando foi mencionado que o interesse pelo carro deu-se por ser 

melhor em relação aos outros da mesma categoria. Assim, a maioria sente-se satisfeita ou 

muito satisfeita em relação ao produto adquirido. 

 É imprescindível relatar que esse estudo foi realizado com os consumidores da 

Superauto que fazem os maiores investimentos em automóveis da concessionária, por isso 

considerados de luxo. A maioria dos entrevistados, 66%, acreditam possuir um artigo de luxo, 

enquanto 33% desses consumidores não. Isso se dá pois o luxo é relativo. É possível que 

alguns desses consumidores tenham posses suficientes para adquirir um Fusion, uma F-250 

ou Edge, porém consideram o luxo mais do que isso, acreditam que luxo seja possuir uma 

Ferrari, por exemplo, que custa muito mais que o valor dos carros acima.  

 Outro fator constatado é que revela-se um público de difícil acesso, uma vez que a 

dificuldade de obter 15 respostas foi bastante grande. E para conseguirmos, o fim acadêmico 

do estudo não foi revelado.  

 Por fim, concluo que a Empresa Superauto utiliza-se do marketing de relacionamento 

para alavancar a venda dos seus produtos de luxo. Contudo, poderia aplicá-lo melhor se 

realmente houvesse um conhecimento aprofundado sobre cada um dos seus clientes potenciais 

e as estratégias fossem segmentadas de acordo com cada público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desse estudo foi possível descobrir se a Empresa Superauto utiliza o 

marketing de relacionamento para alavancar a venda dos seus produtos de luxo, bem como 

traçar e conhecer um pouco mais sobre esses consumidores e analisar as estratégias de 

marketing de relacionamento que a Empresa utiliza.  

As estratégias empregadas pela Superauto não são segmentadas e são restritas. 

Acredito que, apesar de a Empresa possuir uma ótima equipe e ter uma excelente instalação, 

falta conhecer um pouco mais sobre os consumidores potenciais da empresa. 

Consumidores esses que em sua maioria são homens de diversas faixas etárias e 

costumam fazer compras acompanhados de seus respectivos cônjuges. Preferencialmente 

gostam mais de viajar e estar com os amigos e família como atividade de lazer e acreditam 

que promoções, descontos, lançamentos e suprir alguma necessidade influenciam na decisão 

de compra.  

É importante destacar que a qualidade e o design são os primeiros aspectos a serem 

levados em conta na hora de comprar um automóvel. A propaganda, o test drive e a 

necessidade foram os fatores mais citados em relação a como se interessaram pelo veículo. O 

modelo do carro e a confiança na marca os fizeram optar pela Ford. 

A compra foi efetuada por dois motivos: relação custo/benefício e a estética do 

produto. Ainda que a maioria considere que o custo é um pouco elevado, não deixam de estar 

satisfeitos com o produto adquirido. 

Para esse público o que melhor representa o luxo são os imóveis e logo em seguida os 

automóveis, o que justifica a compra de carros desse porte. A maioria considera ter adquirido 

um produto de luxo e busca nesse tipo de compra qualidade superior. 

Em relação ao atendimento da revendedora os clientes sentem-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos. Já em relação ao relacionamento Empresa x Cliente a grande maioria sente-se 

satisfeita. É necessário que sintam-se muito satisfeitos.  

A Empresa Superauto utiliza-se do marketing de relacionamento para alavancar a 

venda dos seus produtos de luxo. Porém, sua aplicabilidade seria muito melhor se cada um 

dos seus clientes mais lucrativos fosse conhecido minuciosamente. Acredito também que as 

estratégias deveriam ser dividas de acordo com cada tipo de público. Assim, a vasta 

quantidade de ferramentas disponíveis poderia impulsionar ainda mais as vendas, não só dos 

produtos de alto custo.  
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APÊNDICE A – Roteiro entrevista em profundidade I com Cezar Augusto Gehm Filho 

 

 

-Existe a Superauto, a Supertratores... Tem mais? Como funciona? São todas gerenciadas pela 

mesma pessoa? São empresas da mesma família? É um grupo empresarial? 

 

- Qual o histórico de profissionalização da Empresa? 

 

- Quem faz parte do departamento de marketing e empresa e quais as respectivas formações? 

 

- Qual o histórico do relacionamento com as agências de publicidade (por quais a Superauto já 

passou e o porquê da escolha)?  

 

- Quais os prêmios que a Empresa possui? 
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APÊNDICE B – Roteiro entrevista em profundidade II com Carlos Costabeber 
 

 

- Possui Sócios? Se sim, quantos. 

- Desde o surgimento da Superauto, o que foi realizado para aperfeiçoar o entendimento do 

segmento automobilístico. (histórico de profissionalização)  

- Com funciona a parceria com a Ford? 

- Quantas lojas Superauto existem? Localidade e serviços oferecidos. 

- Quantos colaboradores a Empresa possui? 

- No setor de marketing: existe uma missão estabelecida para este departamento? O que é 

gerenciado pela própria Ford e o que é feito com iniciativa da Empresa? 

- Existe um público-alvo definido? 

- Em média, quantos veículos são vendidos por ano? 

- No que a própria marca Ford influencia nas vendas?  

- Quanto aos prêmios e troféus, como a Ford seleciona as concessionárias? 

- Que importância o marketing tem no seu negócio?  
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APÊNDICE C – Roteiro entrevista em profundidade III com Deise Bevilaqua 

 

- Quais as estratégias de marketing de relacionamento utilizadas pela Superauto?  

 

- Existe alguma estratégia voltada especialmente para o público classe A?  

 

- Qual o diferencial que esse publico exige no relacionamento?   
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APÊNDICE D – Modelo do questionário 

 

Questionário Superauto X Cliente  

Bárbara Abelin Ribeiro 

(55) 32220899 / (55) 96443713 / babikaaa@hotmail.com 

 

1. Sexo: (  ) M  (  )F 

 

2. Idade: (  ) entre 20 e 30  (  ) entre 31 e 40  (  ) entre 41 e 50  

   (  ) entre 51 e 60  (  ) mais de 60 

 

3. Profissão: ___________________________ 

 

4. Você costuma fazer compras 

(  ) sozinho 

(  ) acompanhado 

 

5. Se acompanhado, com quem? 

(  ) cônjuge 

(  ) pais 

(  ) familiares 

(  ) filhos 

(  ) amigos (as) 

(  ) namorado (a) 

(  ) irmão (ã) 

(  ) netos (as) 

(  ) avôs (os) 

(  ) primos (as) 

(  ) sogro (a) 

 

6.  Qual a sua principal atividade de lazer? 

(  ) leitura 

(  ) assistir TV 

(  ) ouvir rádio/músicas 

(  ) viajar 

(  ) estar com família e amigos 

(  ) outra. Qual? __________________________ 

 

7. Quais os itens podem influenciar a sua decisão de compra? 

(  ) promoções/descontos 

(  ) datas comemorativas 

(  ) pagamento facilitado 

(  ) lançamentos 

(  ) necessidade 

 

8. Para você, o que vem em primeiro lugar na hora da compra de um carro? 

(  ) qualidade (  ) preço (  ) design (  ) marca  

(  ) outro. Qual?___________________________ 

 

9. Como você se interessou pelo carro? 

(  ) propaganda (  ) test drive (  ) Influência de amigos   

(  ) outro. Como? ___________________________ 

 

mailto:babikaaa@hotmail.com
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10. Porque optou por um carro da marca Ford? 

(  ) pela confiança na marca   (  ) pela assistência  

(  ) apenas pelo modelo do carro   (  ) outro. Qual? ________________________ 

 

11. Por qual motivo efetuou a compra do Fusion? 

(  ) relação custo/benefício   (  ) estética do produto  

(  ) atendimento da revendedora (  ) outro. Qual? ________________________ 

 

12. Em relação ao preço do produto adquirido, você considera que 

(  ) possui um preço justo  (  ) possui um preço elevado (  ) possui um preço baixo 

 

13. Em relação ao carro adquirido, no caso o Fusion, como você se sente?  

(  ) muito satisfeito  

(  ) satisfeito  

(  ) mais ou menos satisfeito  

(  ) pouco satisfeito 

(  ) nada satisfeito 

 

14. Para você, o que é luxo? Escolha uma opção. 

(  ) Uma recompensa pessoal e uma maneira de viver com estilo e design. 

(  ) Puro prazer, uma forma de viver com estilo e personalidade. 

 

15. Marque utilizando uma escala de 1 à 4, sendo que 1 é considerado o mais importante e o 4 é o 

menos importante, o qual produto que você considera representar melhor o luxo. 

(  ) roupas (  ) automóveis (  ) joias (   ) imóveis 

 

16. Marque utilizando uma escala de 1 à 5 sendo que 1 é considerado o mais importante e o 5 é o 

menos importante. Você enquanto consumidor prefere: 

(  ) qualidade superior 

(  ) garantir a autenticidade do produto 

(  ) inovação 

(  ) desfrutar de serviços personalizados 

(  ) viver uma experiência inesquecível 

 

17. Você considera o produto adquirido um artigo de luxo? 

(  ) sim (  ) não 

 

18. Sobre o grau de satisfação com a revendedora. Como você se sente? 

(  ) muito satisfeito  

(  ) satisfeito  

(  ) mais ou menos satisfeito  

(  ) pouco satisfeito 

(  ) nada satisfeito 

 

19. Sobre o relacionamento da empresa X cliente. Como você se sente?  

(  ) muito satisfeito  

(  ) satisfeito  

(  ) mais ou menos satisfeito  

(  ) pouco satisfeito 

(  ) nada satisfeito  

 

20. Quais canais de relacionamento a Superauto utiliza para manter contato com você? Marque 

quantas alternativas forem necessárias. 

(  ) e-mail  
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(  ) telefone  

(  ) mala direta  

(  ) outdoor    

(  ) SMS     

(  ) propaganda TV 

(  ) site 

(  ) MSN 

(  ) redes sociais (por exemplo: twitter, Orkut, facebook...) 

(  ) rádio 

(  ) eventos 

(  ) contato pessoal/visitas 

(  ) outros. Quais? _________________________ 

 

21. Cite as ferramentas de comunicação que você gostaria que a Superauto utilizasse melhorar ampliar 

as formas de relacionamento com os clientes. 

(  ) e-mail  

(  ) telefone  

(  ) mala direta  

(  ) outdoor    

(  ) SMS     

(  ) propaganda TV 

(  ) site 

(  ) MSN 

(  ) redes sociais (por exemplo: Twitter, Orkut, facebook...) 

(  ) rádio 

(  ) eventos 

(  ) contato pessoal/visitas 

(  ) outros. Quais? _________________________ 

 

22. Em relação ao atendimento, você prefere ser atendido sempre pela mesma pessoa, ou não faz 

diferença por qual vendedor é atendido? ___________________  

 

23. Você tem alguma sugestão para melhorar o atendimento da Superauto? 
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APÊNDICE E – Tabulação dos questionários 

 

1. Sexo:  

 

Masculino 80% 

Feminino 20% 

 

2. Idade:  

 

Entre 20 e 30 20% 

Entre 31 e 40 20% 

Entre 41 e 50 26,7% 

Entre 51 e 60 26,7% 

Mais de 60 26,6% 

 

3. Profissão:  

 

Agropecuarista 20% 

Advogado 26,7% 

Comerciante 6,7% 

Dir. de empresas 6,7% 

Empresário 13,3% 

Juiz de direito 6,7% 

Médico 6,7% 

Militar 6,7% 

Professor 6,6% 

 

4. Você costuma fazer compras 

 

Sozinho 46,7% 

Acompanhado 53,3% 

 

5. Se acompanhado, com quem? (Calculo sob 7 pessoas) 

 

Cônjuge  87,5% 

pais 0% 

familiares 0% 

filhos 0% 

amigos (as) 0% 

Namorado (a) 12,5% 

irmão (ã) 0% 

netos (as) 0% 

avôs (os) 0% 

primos (as) 0% 

sogro (a) 0% 
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6.  Qual a sua principal atividade de lazer? 

 

Leitura 13,3% 

Assistir TV 0% 

Ouvir rádio/músicas 0% 

Viajar 46,6% 

Estar com família e amigos 33,3% 

Outros – cuidar do jardim e 

brincar com os cachorros 

6,7% 

 

7. Quais os itens podem influenciar a sua decisão de compra? 

 

Promoções/descontos 33,3% 

Datas comemorativas 0% 

Pagamento facilitado 13,3% 

 Lançamentos 26,7% 

Necessidade 26,7% 

 

8. Para você, o que vem em primeiro lugar na hora da compra de um carro? 

 

Qualidade 33,3% 

Preço 6,7% 

Design 33,3% 

Marca 13,3% 

Outro – conforto 6,7% 

Outro – necessidade  6,7% 

 

9. Como você se interessou pelo carro? 

 

Propaganda 26,67% 

Test drive 26,67% 

Influência de amigos 6,7% 

Outro – melhor em 

comparação ao concorrente 

13,3% 

Outro – necessidade  20% 

Outro – bom carro por um 

bom preço 

6,7% 

 

10. Porque optou por um carro da marca Ford? 

 

Pela confiança na marca  40% 

Pela assistência 0% 

Apenas pelo modelo do 

carro   

60% 

Outro. Qual? 0% 
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11. Por qual motivo efetuou a compra do X? 

 

Relação custo/benefício  33,3% 

Estética do produto 40% 

Atendimento da revendedora   0% 

Outro – necessidade 13,3% 

Outro – conforto 6,7% 

Outro – estética + motor + 

marca Ford + conforto 

6,7% 

 

12. Em relação ao preço do produto adquirido, você considera que 

 

Possui um preço justo  40% 

Possui um preço elevado 46,7% 

Possui um preço baixo   13,3% 

 

13. Em relação ao carro adquirido, no caso o X, como você se sente?  

 

Muito satisfeito  46,67% 

Satisfeito 46,67% 

Mais ou menos satisfeito   6,7% 

Pouco satisfeito 0% 

Nada satisfeito 0% 
 

14. Para você, o que é luxo? Escolha uma opção. 

 

hsaUma recompensa pessoal e uma 

maneira de viver com estilo e design. 

33,3% 

Puro prazer, uma forma de viver com 

estilo e personalidade. 

66,7% 

 

15. Marque utilizando uma escala de 1 à 4, sendo que 1 é considerado o mais importante e o 4 

é o menos importante, o qual produto que você considera representar melhor o luxo. 

 

 

Roupas 

1 13,3% 

2 0% 

3 53,3% 

4 33,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóveis 

1 26,67% 

2 53,3% 

3 20% 

4 0% 

Joias 

1 6,7% 

2 20% 

3 13,3% 

4 60% 

Imóveis 

1 53,3% 

2 26,7% 

3 13,3% 

4 6,7% 
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16. Marque utilizando uma escala de 1 à 5 sendo que 1 é considerado o mais importante e o 5 

é o menos importante. Você enquanto consumidor prefere: 

 

Qualidade Superior 

1 66,67% 

2 13,33% 

3 6,7% 

4 6,7% 

5 6,7% 

 

Garantir a autenticidade 

do produto 

1 0% 

2 53,3% 

3 20% 

4 20% 

5 6,7% 

 

Desfrutar de serviços 

personalizados 

1 13,33% 

2 26,7% 

3 33,3% 

4 0% 

5 26,7% 

 

17. Você considera o produto adquirido um artigo de luxo? 

 

Sim 66,7% 

Não 33,3% 

 
18. Sobre o grau de satisfação com a revendedora. Como você se sente? 

 

Muito satisfeito  46,7% 

Satisfeito 46,7% 

Mais ou menos satisfeito   6,6% 

Pouco satisfeito 0% 

Nada satisfeito 0% 

 

19. Sobre o relacionamento da empresa X cliente. Como você se sente?  

 

Muito satisfeito  20% 

Satisfeito 80% 

Mais ou menos satisfeito   0% 

Pouco satisfeito 0% 

Nada satisfeito 0% 

 

 

Viver uma experiência 

inesquecível 

1 6,7% 

2 0% 

3 6,7% 

4 33,3% 

5 53,3% 

Inovação 

1 13,33% 

2 6,7% 

3 33,3% 

4 40% 

5 6,7% 
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20. Quais canais de relacionamento a Superauto utiliza para manter contato com você? 

Marque quantas alternativas forem necessárias.  

 

Foram citados: e-mail, telefone, mala direta e propaganda TV 

Não foram 

citados: 

outdoor, SMS, site, MSN, redes sociais (por exemplo: twitter, 

Orkut, facebook...), rádio, eventos, contato pessoal/visitas e nem 

outros. 

 

 

21. Cite as ferramentas de comunicação que você gostaria que a Superauto utilizasse melhorar 

ampliar as formas de relacionamento com os clientes.  

 

Foram citados: SMS, MSN e eventos 

Não foram 

citados: 

e-mail, telefone, mala direta, outdoor, SMS, propaganda TV, site, 

MSN, redes sociais (por exemplo: twitter, Orkut, facebook...), rádio, 

eventos, contato pessoal/visitas e nem outros. 

 

 

22. Em relação ao atendimento, você prefere ser atendido sempre pela mesma pessoa, ou não 

faz diferença por qual vendedor é atendido? 100% pela mesma pessoa. 

 

23. Você tem alguma sugestão para melhorar o atendimento da Superauto? 

40% das pessoas responderam: 

 

1- “Comprei o fusion por 80.000,00 ,quando o dolar estava em alta no final de setembro 

2008. Quando foi anunciado que eram as ultimas unidades com o dolar na cotacao de 

importacao a 1,65. Nos meses seguintes o preco baixou para 69.000,00. Me senti 

enganado ,um otario, por ter pago 11.000,00 a mais.Embora tenha manifestado minha 

indignacao, atraves do SAC da FORD,nao obtive nenhuma resposta. Fico no aguardo. 

Atenciosamente.” 

 

2- “Na questão da revisão do carro acho q eles marcam muita gente junto,e a gente acaba 

esperando um monte,e não dá tempo nem de lavar o carro.” 

 

3- “Sim. Quando comprei meu Fusion na Superauto, antes de me ser entregue, o veículo 

foi levado para um lava-jato fora da concessionária. Eu não gostei nenhum um pouco 

desse procedimento feito pela empresa, uma vez que, se a Superauto oferece o serviço 

especializado de polimento, porque levar meu carro pra outro lugar? Quando me foi 

oferecido o serviço de polimento, ninguém me falou que seria realizado fora, pois se 

eu soubesse não aceitaria. Pensei que fosse na própria Superauto – onde eu tive a 

confiança de comprar mas nesse ponto foi falha comigo. Com certeza perdi um 

serviço de qualidade superior  (se o polimento tivesse sido na própria 

concessionária).” 

 

4- Uma concesserionária em minha cidade, Alegrete 

 

5- “Que mantivesse um retorno periódico, sobre quando será entregue a parte do 

produto(serviço) que ainda não entregue pela Ford. Sendo mais claro “ Gps “.” 
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6- “Eu axo que a super auto é umas das revendas que melhor atende em SM  e tambem 

pela dedicaçao da vendedora que realmente me chamou a atençao por confiar em fazer 

o teste driver que realmente optei por comprar o fusion. E inclusive o cafezinho que é 

servido é muito bom.  obrigado pelo questionario.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


