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“Como não é mais possível diferenciar 

produtos somente com base em suas 

qualidades intrísecas, o novo foco passa 

a ser, primeiramente, o clima que envolve 

determinada marca, sua aura, sua 

imagem, todos os elementos intangíveis 

alimentados pela receptividade que esta 

obtém junto a determinados segmentos 

de mercado.”  

(CHAMMA, PASTORELO. 2007 pag 73) 



 
 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é abordar o envolvimento do consumidor com 

seu veículo e os aspectos simbólicos resultantes deste envolvimento, demonstrando 

o valor dado a marca do carro pelo consumidor e o que a marca Volkswagen 

representa para o consumidor. Para entender o envolvimento do consumidor e os 

aspectos simbólicos referentes ao consumo de carros da marca VW, foram 

elaboradas questões para um roteiro semiestruturado de entrevista em 

profundidade, com conversação, fala e semiótica, gravado e transcrito 

posteriormente, realizada com 16 entrevistados que possuem veículos da marca 

VW. Foram criadas cotas de análises, sendo elas, homens e mulheres com veículos 

nacionais e importados. Com base nas analises das entrevistas observa-se que 

existe grande representação simbólica no veículo e que o envolvimento do 

consumidor com o carro é grande, sendo que a simbologia tem grande valor na hora 

da decisão de compra. O consumidor cria sentimentos em relação ao veículo, 

demonstrando o seu envolvimento com o mesmo, tornando o veículo parte da 

pessoa. 

 

Palavras chave: Simbolismo, Marca, Volkswagen. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to address consumer involvement with your 

vehicle and the symbolic aspects resulting from this involvement, demonstrating the 

value given to car brand by the consumer and that the Volkswagen brand is to the 

consumer. To understand the involvement of consumer and symbolic aspects related 

to the consumption of the VW brand cars, questions were designed for a research 

roadmap in-depth, semi-structured, with conversation, speech and semiotics, 

recorded and transcribed later conducted with 16 respondents who have VW brand 

vehicles. Analysis quotas were created, and they, men and women with domestic 

and imported vehicles. Based on analysis of interviews it is observed that there is a 

great symbolic representation in the vehicle and that consumer involvement with the 

car is great, and the symbolism is of great value when buying decision. The 

consumer creates feelings compared to vehicle, demonstrating the involvement of 

the same, making the vehicle the person. 

 

Keywords: Symbolism, Brand, Volkswagen. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os veículos automotores são uma grande paixão nacional. Cada modelo 

representa um estilo de vida ou classe social, além de demonstrar o poder aquisitivo 

do consumidor. No início do século passado, as primeiras marcas automotivas a 

chegar ao Brasil foram a Volkswagen, Ford e General Motors, se tornando pioneiras 

no mercado nacional e por várias décadas dominaram o segmento. Com o passar 

dos anos, novas marca adentram no país, visualizado oportunidades em um 

mercado crescente.  A produção de carros, a cada ano aumenta, junto com as 

vendas, rompendo a barreira dos milhões. Com políticas governamentais 

incentivando a indústria, e com a acessibilidade da população ao credito, o número 

de veículos vendidos ultrapassa os 2,5 milhões (ANFAVEA, 2015; Guia da 

Evolução, 2011). 

Ao deparar-se com a escolha do carro, encontram-se vários produtos 

similares, e o que os diferencia é a marca. A marca é a identidade da empresa, é a 

garantia de qualidade para o consumidor. A marca é parte do todo: agrega valor, 

imagem ou promessa (KAPFERER, 2010). A marca tem como objetivo identificar 

bens ou serviços de um vendedor ou grupo e diferenciá-los da concorrência (AMA, 

2015).  

Para o mercado automotivo, a marca é um atributo diferencial, pois cada 

empresa têm um posicionamento diferente para atingir seu segmento. A Volkswagen 

é a marca de veículos pioneira do Brasil, na qual foi primeira a entrar no mercado no 

país e por anos obteve uma grande participação de mercado devido a modelos que 

obtiveram um grande sucesso como o Fusca, Santana, Brasília e o Gol. 

 O envolvimento do consumidor com seu veículo pode ocorrer de modo 

afetivo, quando o consumidor tem laços emocionais com seu carro. Pode ser 

cognitivo, onde os aspectos funcionais, como segurança e economia, fazem o 

consumidor se envolver com a marca, buscando se aprofundar nas informações 

para entender o funcionamento do veículo. O envolvimento pessoal é um dos 

principais fatores para compreender o processo de decisão dos consumidores 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). A existência de envolvimento também 

pode ser explicada pelo alto risco gerado pela compra do carro, devido ao alto grau 

de dinheiro envolvido no negócio. 

  A escolha do produto por parte do consumidor tem aspectos simbólicos como 

um dos principais fatores, portanto, o consumidor não compra apenas por 
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necessidade, mas sim por significados afetivos e experienciais (LEVY, 1950). O 

simbolismo é estudado por vários autores e todos o definiram como um conjunto de 

fatores para explicar seus conceitos. A simbologia resumidamente pode ser 

compreendida como os símbolos mentais ligados com o consumo do produto.    

 Tendo em vista a paixão dos brasileiros por carros, o objetivo deste trabalho, 

é responder à questão: quais os significados simbólicos referentes ao consumo de 

veículos da marca Volkswagen? 

 

1.1 Objetivo Geral 

Descobrir quais os significados simbólicos referentes ao consumo de veículos 

da marca Volkswagen. 

1.1.1 Objetivos Específicos  

a) Verificar a relação entre o consumidor e o veículo;  

b) Identificar o envolvimento do consumidor com a marca do seu veículo;  

c) Analisar o que o veículo simboliza para o consumidor; 

d) Apresentar os motivos que levam o consumidor a adiquirir seu veículo; 

e) Verificar o que a marca representa para o consumidor. 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 Consumo na Sociedade 

Na sociedade, a alta do consumo de objetos é decorrente da evolução da 

sociedade, onde o indivíduo se encontra cercado de produtos, ofertados por uma 

infinidade de empresas, nas quais influenciam diretamente no comportamento deste 

perante a sociedade. Este aumento deve-se as inúmeras mensagens enviadas, por 

meio de comunicações, divulgadas por empresas com o intuito de aumentar o nível 

de vendas de seus produtos e serviços (BAUDRILLARD, 2010).  

A influência do aumento do consumo é facilmente percebida na forma em que 

as pessoas se portam diante a sociedade. Nos séculos passados, o principal fator 

que definia a identidade de um indivídu era o histórico herdado de sua família, do 

contexto em que suas origens sugiram. Com o passar dos anos, a definição da 

identidade pessoal debandou para o que o indivíduo possui e o que pode possuir. 

(CANCLINI, 1999). Para muitos, a obtenção de produtos é o objetivo principal de 

vida, não importando a maneira que os conquistem, pois a forma que a sociedade os 
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visualiza, rotula e classifica, depende necessariamente do seu poder de compra de 

produtos, serviços (BAUMAN, 2008). 

 Existem quatro processos que contribuíram para o início de uma sociedade 

consumidora, apontadas por Limeira (2008): 

 A indústria iniciou a produção em grande escala, com produtos 

uniformes para a venda mais rápida. As fabricas aumentam suas linhas 

de produção para atender o máximo de consumidores possíveis. 

 Inicio do comercio em grande escala, onde os consumidores 

conseguiram ter acesso a inúmeras categorias de produtos. Quase 

todos os produtos que antes eram produzidos de maneira artesanal, 

começam a ser produzidos em massa. 

 O poder financeiro das pessoas aumentou, possibilitando o consumo 

dos inúmeros produtos ofertados. Com a situação financeira melhor, os 

indivíduos conseguiram comprar a maioria dos produtos que 

desejaram, muitas vezes comprando sem necessidade, apenas para 

satisfazer seus desejos. 

 Vinculação de campanhas publicitarias, incentivando o consumo de 

produtos industrializados. Nestas campanhas, as mensagens 

divulgadas, relatavam as vantagens da aquisição dos bens, e a 

indicação de onde encontrar os mesmo a venda.  

A aquisição de bens passou a ter uma significância diferente após a revolução 

industrial, onde a acumulação material passou a representar o poder do indivíduo 

dentro da sociedade. A distinção de classes sociais também começou a ser 

relacionada aos bens que cada pessoa possuía. O início de vínculos emocionais 

com seus produtos também é grande fator para o aumento do consumo.  

Com o passar dos anos, as sociedades se mostraram cada vez mais adeptas 

a essa nova cultura, com isso as indústrias aumentaram suas produções, os 

estabelecimentos de revenda também se multiplicaram, facilitando o acesso dos 

consumidores a esses produtos. A vinculação de propagandas e publicidades por 

meio de mídias, para Featherstone(1995), é uma das principais culpadas por esta 

nova cultura do consumo.  Pois a divulgação dos produtos industrializados, 

mostravam as facilidades e vantagens que o consumo dos mesmos ocasionavam, 

fazendo que as pessoas desejassem obter esses objetos (FEATHERSTONE, 1995). 



 
 

15 

Para McCracken (2010), as mudanças no consumo, impactaram em toda a 

sociedade, alterando práticas e costumes de cada pessoa e impactando na 

economia de cada localidade. Estas novas sociedades de consumo são os pilares 

da economia, no qual todo o capital gira em torno do consumo. Esta mudança 

ocorreu durante séculos e é um “artefato histórico”. Além disso, McCrachen(2010) 

defende que a revolução industrial cooperou em grande escala neste processo de 

mudança da sociedade que deveria se intitular de revolução do consumo.  

Bauman (2008) comenta que a mudança na sociedade fez que muitos 

indivíduos acreditassem que consumir é a única maneira que os faz serem aceitos 

dentro de um grupo, de não se sentirem rejeitados, adquirindo certos 

produtos/objetos que não refletem o verdadeiro significado de sua existência ou o 

que acreditam que seja correto. Essa sociedade do consumo é quem encoraja, 

estimula e proporciona a escolha de um estilo de vida e faz rejeitar todos os demais.  

Bauman (2008) reforça comentando que as pessoas que nascem em uma 

sociedade de consumidores, serão consumidores do berço, até ao túmulo. Para 

entrar nessa sociedade, o visto é permanente, homens e mulheres devem seguir 

padrões dados pelo mercado e assim comprar, consumir e comprar cada vez mais 

para chegar nos padrões destacados. O homem deve ter um Audi para demostrar 

seu poder e a cada 2 anos deve trocar o veículo para mostrar que tem condições 

financeiras para isso (BAUMAN, 2008). 

Basta sair as ruas em qualquer cidade, em qualquer país, e observar a 

quantidade de lojas, estabelecimentos, mercados, armazéns e afins que oferecem 

produtos para serem comprados, é uma selva, onde encontram - se os mais 

variados tipos e categorias de objetos. Basta apenas a vontade e o dinheiro para 

poder adquirir tudo que desejar. 

As marcas conseguiram fazer que as pessoas criem vínculos com seus 

produtos, que os mesmos simbolizem alegria, sucesso, poder, conseguindo assim 

apelar para atributos invisíveis e intangíveis no subconsciente de cada indivíduo. 

Lojas que oferecem eletroeletrônicos possuem uma grande gama de produtos, 

alguns parecidos, outros diferentes e por ser diferenciado custam mais caro. As 

concessionárias evidenciam seus carros mais caros, com preços elevados tornando-

os objetos de desejo, pois quem o obtiver demonstrará o poder que possui 

(BAUDRILLARD, 2010). 
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 Os indivíduos estão criando valores imaginários em cima dos produtos, como 

defendido por Baudrillard (1991), onde ele intitula de Simulacro aquilo que cria 

outras definições para um objeto em questão. Pode-se utilizar o exemplo do carro, 

no qual sua definição é um veículo motorizado com objetivo de transportar pessoas 

e cargas. Segundo Baudrillard(1191), na sociedade, o mesmo carro representa o 

sucesso, a realização e o poder. E, em muitas situações, o produto é escolhido por 

esta lógica simbólica, fictícia para satisfazer desejos e vontades de cada pessoa 

(BAUDRILLARD, 1991). 

As sociedades se resumem em consumir cada vez mais, um exemplo disso 

são as famílias que não possuem condição financeira adequada, e por isso passam 

dificuldades durante a maioria do tempo, mas apesar de todos os fatores negativos, 

sacrificam a alimentação, a educação dos filhos ou a saúde para poder comprar um 

veículo. Este comportamento não se deve por falta de informação, as pessoas se 

sentem pressionadas pelos grupos da sociedade, e para não serem excluídas ou 

ignoradas, optam por demostrar com a compra de um produto, que também são 

parte do contexto (CANCLINI, 1999). 

 

2.2 A História do carro  

No princípio da indústria automobilística, o acesso a aquisição de um veículo 

era limitado a uma pequena parte da sociedade, devido aos altos preços cobrados 

pelas empresas da época. O primeiro veículo automotor foi desenvolvido pelo 

alemão Karl Friedrich Benz, em 1886, contendo 3 rodas, sistema de aceleração, 

carburador, radiador e sistemas necessários para locomoção do automóvel; e a 

velocidade alcançada de 16 quilômetros por hora, surpreendeu a todos. Logo, Karl 

fundou a Mercedes Benz (HEINISCH, sem ano). 

Com o passar dos anos, outros países começaram a despertar interesse por 

veículos automotores, como a França, onde sugiram empresas como Bouton, Rapid, 

Berliet, já na Itália nasce a Fiat, Alfa-Romeo e a Espanha, que em parceria com a 

Suíça, lançam uma linha de luxo, intitulada de Hispano Suiza. Ademais, na Inglaterra 

surge o emblemático Rolls Royce. (Guia da Evolução, 2011) e nos Estados Unidos, 

Henry Ford fundou a Ford Company, que se tornou responsável por uma grande 

revolução no mercado automobilístico (MAXIMINIANO, 2007). 

  Ford fundamentava sua principal teoria de produção em um conjunto de 

fatores: na diminuição dos desperdícios das matérias primas, na utilização correta 
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da energia humana gasta na produção e pela venda com lucros mínimos. Seguindo 

estas condições, é possível a oferta de produtos com baixos custo, nos quais se 

encaixam com o poder aquisitivo dos consumidores (FORD, 1964). 

O primeiro veículo projetado por Ford foi construído em 1892. Com aparência 

de charrete, portava um motor de duas velocidades – 16 ou 32 quilômetros por hora 

– não havendo a marcha ré, pesando cerca de 225 quilos e com rodas de bicicleta. 

O principal desafio de construir um veículo nesta época era de conseguir as peças, 

devido à inexistência de fabricantes ou especialistas no segmento. Outras 

dificuldades como a falta de dinheiro e de tempo influenciou para o veículo ficar 

pronto apenas na primavera de 1893. Ford, por vários anos ocupou o cargo de 

engenheiro, na Detroit Edison Company, e deixou a empresa devido a escolha que 

foi imposta, abandonar seus projetos de motores a gasolina. Posterior a saída, 

passou a trabalhar na Detroit Automobile Company, na qual ocupou o cargo de 

engenheiro chefe, permanecendo por 3 anos, produzindo pouco e cobrando muito. 

Após decidir que não aceitaria ordens de outras pessoas, deixou a empresa, em 

1902, empresa que em alguns anos, se transformou na Cadillac Company (FORD, 

1964).   

Com tempo livre para seus projetos, em 1903, com a parceria de Thomaz 

Cooper, Ford projetou e construiu dois veículos de corrida, batizados de “999” e 

“Flecha”. Com um motor de 80 Cavalos, os modelos, quando colocados em uma 

corrida, chegaram com vantagem de 3 quilômetros aos seus demais competidores. 

Devido ao sucesso de “999”, Henry Ford funda a Ford Motor Company, onde ao 

mesmo tempo ocupava os cargos de vice-presidente, desenhista, engenheiro chefe, 

diretor geral e inspetor. Em seu primeiro ano, o veículo produzido, batizado de 

modelo A, vendeu 1708 unidades, custando $850. A configuração do carro era 

composta por um motor de dois cilindros, com 8 cavalos de potência. (FORD, 1964). 

Em 1906, com a necessidade de um espaço maior para produção de peças e 

montagens de veículos, a sede da empresa passa a possuir um prédio de 3 

andares, possibilitando maior rapidez na produção. Com o sucesso do modelo A, 

decidiu lançar o modelo B, que não obteve o mesmo sucesso, devido ao custo 

elevado de $1000 para a versão turismo e $2000 para o modelo com o motor 4 

cilindros. A venda de apenas 1599 carros ocasionou mudanças na estratégia da 

empresa, como o lançamento de cinco modelos, custando de $600 a $750, gerando 

um número expressivo de 8423 carros vendidos (FORD, 1964). 
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Nos anos seguintes, o lançamento de veículos foi contínuo, e estes foram 

nomeados por letras (A, B, C, F, N, R, S e K). Em 1909, o modelo T bate todos os 

recordes de vendas, alcançado 10.607 carros comercializados. Após este período, a 

Ford Company demostrou a necessidade de uma fábrica ampla, com maior 

capacidade de produção. E, com a construção de uma grande estrutura fabril, Ford 

inicia suas estratégias que modificaram todo o processo de fabricação. A partir de 

observações, conseguiu perceber que os operários perdiam muito tempo procurando 

as ferramentas e transportando peças.  Com isso, desenvolveu modelos de 

produção em massa, no qual as peças iriam ao encontro do operário que, por sua 

vez, estava com as ferramentas necessárias em mãos. Toda a fábrica se movia e os 

funcionários apenas aguardavam os objetos chegarem. Com essa mudança, o 

tempo gasto com a produção obteve uma redução de tempo alarmante, chegando a 

metade do tempo antes gastos para produção de uma peça. Processo que ficou 

conhecido como Fordismo (FORD, 1964). 

  O sucesso demostrado em vendas, levaram a Ford Company a mercados 

internacionais, como a Europa, Oceania e América Latina. No período de 1909 a 

1910, a produção de 18.664 veículos saltou para 308.213 em 1915. A cada ano o 

aumento era contínuo, chegando a 1.250.000 modelos vendidos em 1921. Com 31 

fábricas espalhadas pelo Estados Unidos e 26 mil funcionários, a empresa 

demonstra o sucesso de seus produtos e das modificações efetuadas por Ford, 

responsável pela revolução no segmento automobilístico. A cada modelo lançando, 

novas tecnologias eram aplicadas, oferecendo ao cliente veículos inovadores a um 

preço acessível (FORD, 1964). 

 

2.3 Mercado Nacional de Veículos 

 No Brasil, três montadoras de veículos começaram a atuar, sendo estas Ford 

e Volkswagen em 1919, e posteriormente, a General Motors funda a sua primeira 

instalação em São Paulo em 1925. Todavia, a sanção de leis impostas pelo então 

presidente, Getúlio Vargas, proibia a importação de peças, criando uma barreira a 

fim de dificultar a entrada de novas empresas. Esse cenário apenas mudou em 

1956, por intermédio do novo presidente, Juscelino Kubitschek, no qual permitiu que 

outras multinacionais (Scania, Mercedes Benz, Alfa-Romeo, Toyota, Volkswagen, 

Chrysler) iniciassem a produção de veículos em território nacional, a importação das 

peças fosse efetuada em larga escala (Guia da Evolução, 2011). 
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Dessa maneira, o número de veículos no Brasil, que era de 5596 em 1920, 

cresceu em um ritmo acelerado ao longo das décadas, chegando a 43.659 veículos 

de passeio e 25.858 caminhões em 1939. Entretanto, a década de 40, marcada pela 

Segunda Guerra Mundial, paralisou toda a importação de peças destinada a 

fabricação de novos modelos de veículos, obrigando as indústrias a desenvolverem 

tecnologia em seu próprio território. Assim, com o mercado nacional em pleno 

potencial e incentivo do governo nacional, as montadoras desenvolveram polos 

tecnológicos para atender à procura do mercado (Guia da Evolução, 2011). 

Com um mercado apto a comprar cada vez mais, a Volkswagen inaugurou a 

sua primeira fábrica no Brasil em 1956, na cidade de São Bernardo do Campo no 

estado de São Paulo. (Guia da Evolução, 2011). 

A década de 1960 é dominada pelas 3 montadoras, Ford, GM e VW, uma vez 

que estas foram as únicas que se adaptaram à política fiscal e conseguiram 

desenvolver tecnologias superiores à de seus concorrentes. Em função disso, os 

preços diminuíram e uma parcela maior da sociedade consegue ter acesso a 

compra. O número de revendedores aumenta nos centros urbanos, embalados pelo 

aumento da produção automotiva. (OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

Na década de 1970, o governo aumenta a pressão para as montadoras 

nacionalizarem todo o processo de produção, não importando nenhum componente. 

O acesso ao crédito oferecido pelo governo ao consumidor, influenciaram as 

montadoras a criarem um canal direto de venda: as concessionárias. A barreira de 

entrada de novas empresas é quebrada pela Italiana Fiat, pioneira no 

desenvolvimento do primeiro veículo movido a álcool. O Governo nacional passa a 

apoiar o desenvolvimento da tecnologia alternativa do petróleo. Com isso a Fiat, 

supera as dificuldades e encosta nas líderes de vendas (OLIVEIRA e RAMEZANALI, 

2013). 

A década de 1980 é marcada pela instabilidade econômica, gerada pelo 

processo de redemocratização no país. Com as montadoras estagnadas 

tecnologicamente, os veículos oferecidos são básicos e as altas taxas de importação 

impossibilitam a entrada de novos concorrentes. As montadoras começam a focar 

seus produtos para exportação, mas as taxas elevadas e as políticas vigentes não 

facilitam este processo. O produto nacional, obsoleto de investimento tecnológico 

por anos, não atende os padrões internacionais, impossibilitando a exportação em 
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larga escala. Com todos os fatores negativos, as empresas investem seu produto 

para o público de média e baixa renda (OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

  Na década de 1990, iniciaram as principais mudanças no setor 

automobilístico brasileiro. Os primeiros anos são marcados pelas tentativas do 

governo em reestabelecer o mercado financeiro e controlar a inflação.  Os fatores 

que influenciaram no setor automobilístico: 

 A abertura do mercado brasileiro para entrada de empresas 

internacionais, gerando um maior nível de competição entre as 

montadoras. O nível tecnológico das empresas volta a ganhar 

investimentos. Extinção da proibição da importação de veículos 

montados e de componentes e peças (BARROS; GOLDENSTEIN, 

1997 Apud OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

 Em 1993, o governo lança o programa de incentivo à produção de 

carros populares, onde o IPI (Imposto de Produtos Industrializados) 

sofre redução para 0,01%, para veículos até 1000 cilindradas 

(PRATOS et al., 2008).  

 Criação do plano Real, em 1994, com a criação de novas políticas 

financeiras, e oficialização da nova moeda nacional, o governo 

consegue internacionalizar a economia brasileira. Privilegiando o setor 

automotivo, devido ao seu potencial (BARROS; GOLDENSTEIN, 1997 

Apud OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

 Criação do MERCOSUL em 1995, no qual Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai desenvolvem políticas para proteger e interligar seus 

mercados, possibilitando a fácil comercialização da indústria 

automobilística entre os países (AMANN et al., 2006 Apud OLIVEIRA e 

RAMEZANALI, 2013). 

 Criação do regime Automotivo Brasileiro em 1995, pacote com redução 

de impostos, benefícios e incentivos a investimentos tecnológicos nas 

indústrias brasileiras, a empresa que investia no território nacional, 

obteria vantagens fiscais para exportar e importar produtos. Com este 

regime, os objetivos do governo eram a consolidação do MERCOSUL e 

a restruturação industrial do país (ARBIX, 2000; BOTELHO, 2002; 

GUEDES; FARIA 2002 Apud OLIVEIRA, e RAMEZANALI, 2013). 
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As ações do governo surtiram efeito no mercado nacional, visto que as 

montadoras voltaram a investir em novas tecnologias, além de ampliar fábricas e 

lançar novos produtos (OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

Com a abertura do mercado, novas empresas adentram no Brasil: Toyota, 

Honda, Renault/Nissan, Mitsubishi, Citroen e Peugeot. Assim, com a chegada de 

novos concorrentes, novos segmentos são criados no Brasil, diversificando o 

mercado que até o momento era dominado pela Ford, VW, GM e Fiat (OLIVEIRA e 

RAMEZANALI, 2013). 

Nos anos 2000, a entrada de novas empresas segmenta ainda mais o 

mercado Brasileiro, pois montadoras Chinesas e Coreanas visualizam o Brasil como 

um mercado próspero e iniciam atividades no país.  A entrada destas empresas 

tornou o setor competitivo, oferecendo uma vasta lista de categorias e modelos de 

veículos para os consumidores (ANFAVEA, 2015; GARCIA, 2007; OLIVEIRA e 

RAMEZANALI, 2013). 

As montadoras nas décadas anteriores centralizaram suas instalações na 

região de São Paulo, mas a partir de 2000, outros estados perceberam a 

oportunidade de gerar empregos e aumentar sua captação de impostos e, portanto, 

iniciaram as políticas de apoio a criação de novas instalações, assim Paraná, Rio 

Grande do Sul, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro, recebem novas plantas industriais 

das montadoras e empresas afiliadas (ANFAVEA, 2015; GARCIA, 2007; OLIVEIRA 

e RAMEZANALI, 2013). 

O ritmo de crescimento de vendas no século 21 é irregular, não fixando uma 

taxa geral. Comparando as vendas de 1995, onde o número de veículos vendidos 

chegou a 1.728.380, o ano de 2014 registra 1.714.644 de carros vendidos, um recuo 

de 0,8%. Mas a produção obteve 93% de crescimento, de 1.299.493 veículos em 

1995 contra 2.504.117 veículos em 2014. Esta situação é explicada, devido as 

montadoras produzirem no Brasil e exportarem sua produção para outros mercados, 

devido a mão de obra barata e incentivos fiscais do governo (ANFAVEA, 2015; 

GARCIA, 2007; OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013).  
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Gráfico 1 – Produção total de auto veículos – 1957/2014. 

Fonte: ANFAVEA, 2015. (Adaptado) 

 

O Gráfico 1 demonstra a evolução da produção paralelamente com as 

vendas. O início tímido da indústria automobilística no Brasil, onde apenas algumas 

pessoas detinham poder financeiro para obtenção de um carro. Com o 

desencadeamento de políticas governamentais, incentivando, consumidores e 

montadoras, principalmente a partir da década de 1990, o volume de vendas, rompe 

a barreira dos milhões de veículos. A partir dos anos de 2000, os mercados mantem 

o crescimento contínuo, gerado pelo acesso ao crédito facilitado pelo governo e a 

melhoria da condição social do país (ANFAVEA, 2015; GARCIA, 2007; OLIVEIRA e 

RAMEZANALI, 2013). 

De 2001 a 2002, a produção de veículos passou de 1,63 milhões para 3,41 

milhões de unidades. Em 2004 o setor iniciou um processo de crescimento 

agressivo, que foi consistente até 2009. O número de carros circulando no país não 

para de crescer, em 2014 a estimativa era de que havia um carro para cada 4,4 

habitantes, totalizando mais de 45,6 milhões de veículos circulando no Brasil.  

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2013, a região com mais veículos 

no país é a região sudeste, e isso se deve a renda per capta, visto que é a região 

com o maior índice de desenvolvimento humano (IDH) do país, além de ser o local 

com maior número de fábricas de veículos. Segundo Marcelo Souza, Secretário 

Interino de Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo, “a população brasileira é 

apaixonada por carros”.  
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 O mercado brasileiro de automóveis é um dos maiores do mundo, sendo a 

quarta colocada em 2014 em relação ao número de vendas, ficando atrás apenas de 

China, Japão e Estados Unidos, uma vez que atualmente conta com uma frota 

47.946.664 de veículos emplacados (IBGE, 2015).   

 

Gráfico 2 - Frota de carros no Brasil por região. 
Fonte: REIS, 2014. 

         

Segundo Reis (2014), as cidades brasileiras com mais carros em circulação 

são Brasília, com 1,245 milhões de veículos emplacados seguida de Curitiba com 

1,247 milhões de veículos, Belo Horizonte com 1,340 milhões de veículos, Rio de 

Janeiro com 2,063 de veículos e São Paulo com 6,390 milhões de veículos 

emplacados. Reis (2014) afirma que o número de veículos em circulação dobrou em 

2014 comparado ao ano de 2004. 

Apesar da paixão dos brasileiros por veículos, após 12 anos de crescimentos 

consecutivos, o mercado automobilístico brasileiro desacelerou. Segundo a 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), o 

crescimento das vendas em 2015 era de apenas 2%, tornando a previsão alarmante. 

O recuo da produção e das vendas em 2014, é marcado pela instabilidade no 

mercado nacional, gerado pela crise interna encontrada no país. O primeiro 

semestre de 2015 atinge o recuo de 20,67 % nas vendas de veículos novos, tendo 

seu pior resultado desde 2006, de janeiro a julho a produção de automóveis caiu 

17,4% em relação ao ano anterior (ANFAVEA, 2015). A Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE) projeta retração de 23,8 % nas 

vendas no setor automobilístico no decorrer de 2015, acarretando uma série de 
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consequências como demissões, corte em investimentos, diminuição da produção e 

diminuição salarial, que ocasionam um cenário negativo na economia brasileira 

(ANFAVEA, 2015; GARCIA, 2007; OLIVEIRA e RAMEZANALI, 2013). 

 

Gráfico 3 – Vendas e Produção de auto veículos – Fevereiro/2015. 

Fonte: Adaptado de ANFAVEA, 2015. 

 

O gráfico 3 demostra o volume de vendas de veículos novos no Brasil, onde 

em fevereiro de 2014 as vendas de 25.900 unidades de carros recuaram para 

18.500 unidades em 2015, uma queda de 28% nos números de emplacamentos no 

mesmo período do ano anterior (ANFAVEA, 2015). 

Apesar do cenário negativo e crítico em que o mercado brasileiro encontra-se, 

as indústrias automotivas continuam confiantes de que a longo prazo os resultados 

serão positivos. Michael Robinet, diretor da IHS Automotive acredita que até 2020 

economia brasileira juntos com a China e a América do Sul serão responsáveis por 

mais de 50% do mercado global automotivo (MAIA, 2014). A Fiat Chrysler, líder de 

vendas no mercado brasileiro, manteve seus planos de investimento de 15 bilhões 

de reais até o final de 2016. Apesar dos obstáculos, acredita-se no potencial de 

crescimento do mercado nacional. Como incentivo, o governo criou programas com 

o intuito de atrair os consumidores e promover a competitividade entre as indústrias; 

como por exemplo, o IPI reduzido, as taxas de financiamento pelo programa de 
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investimento do BNDES que visa estimular a produção, aquisição e exportações de 

bens de capital (GIANBIAGI e ALÉM, 2010). 

 

2.4 Marca 

No decorrer do dia a dia encontram-se diversas marcas, conceituar e as 

definir são tarefas complicadas e complexas, qualquer pessoa pode dar um exemplo 

de marca, mas poucos podem dar uma definição dela devido a sua complexidade. 

Muitos agregam valor, imagem ou promessa, outros promovem que é o produto. Na 

realidade, todos estão corretos, a marca é tudo isso junto ao mesmo tempo, a marca 

é simultaneamente parte do todo (KAPFERER, 2010). 

Com a grande variedade de produtos ofertados no mercado, o que diferencia 

cada um, é a marca. A marca pode ser definida como um nome, termo, sinal, 

símbolo ou desenho, ou uma combinação deles, com o objetivo de identificar bens 

ou serviços de um vendedor ou grupo e diferenciá-los da concorrência, essa 

definição é dada pela AMA - American Marketing Association. A marca é 

responsável pela diferenciação de cada empresa, consegue criar lealdade e 

envolver o cliente com seus produtos e serviços. Várias empresas podem produzir o 

mesmo produto, mas a marca não é possível ser copiada, pois ela consegue criar 

vínculos diretos com o consumidor, por exemplo, existem muitas marcas de celular, 

mais nenhuma consegue ser o Iphone da Apple. A cada dia encontram-se novas 

marcas em todos os estabelecimentos, mas o sucesso não é algo fácil de atingir, a 

cada 20 marcas criadas, 19 fracassam e deixam de existir. A demanda de 

investimento de dinheiro e o despreparo por parte das empresas e a difícil batalha 

contra as marcas estabelecidas no mercado são os principais fatores para a grande 

taxa de fracasso (MURPHY, 1990). 

Mark Batey (2008), em seu livro aponta os vários aspectos que podem 

diferenciar o produto de uma marca: 

 Um produto é escolhido pelos seus aspectos funcionais, a marca pelos 

conjuntos de valores, pelos significados que ela transmite ao 

consumidor. A marca consegue atribuir aspectos intangíveis para o 

produto, como alegria, felicidade, status, realização.  

 O produto em si, fica a amostra nas lojas, nas prateleiras, nos pontos 

de vendas de cada estabelecimento. A marca está no subconsciente 

de cada pessoa.  
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 Devido a tecnologia, um produto é ultrapassado de maneira muito 

rápida no mercado pelos seus concorrentes, diferentemente da marca, 

que é eterna para seus consumidores.  

 Copiar um produto é fácil, os concorrentes sempre conseguem fazer 

réplicas ou similares. A marca é única, não sendo possível ser copiada 

devido os valores ligados a ela. 

Para construir uma marca, são necessários alguns atributos, Kotler (2008) 

aponta e descreve os seguintes: 

 Nome da marca: Principal referência do produto, pois transmite os 

aspectos fundamentais para os consumidores. O nome de uma marca, 

por muitas vezes passa a ser a categoria do produto, devido a sua 

qualidade e associação do consumidor, por exemplo Band Aid, 

Maizena, Gillette, todos são marca, mais para as pessoas são 

categorias de produtos, devido ao sucesso nas vendas, e pela 

percepção de qualidade relatada pelos consumidores (KOTLER, 2008; 

MOTA, 2012). 

 Logo: Representação gráfica da nomenclatura da empresa. Principal 

forma de conexão com imagem da empresa com o consumidor. 

 Slogan, frase que acompanha o logo e a marca. Considerada a 

assinatura da empresa. Junto com o nome e a logo, são os três 

elementos que transmitem a personalidade e posicionamento da 

empresa (KOTLER, 2008). 

O Brand Equity é o conjunto de atributos ativos e passivos ligados a marca, o 

nome, os símbolos. Pode somar ou diminuir o valor de produtos para os 

consumidores e para as empresas. Neste caso, se o nome da marca, seu símbolo 

for modificado, alguns atributos podem ser afetados, ou até perdidos. Esses ativos 

podem ser divididos em 5 categorias: Lealdade, Conhecimento de nome, qualidade 

percebida, associação a marca, outros ativos (Trademarks, canais de distribuição) 

(AAKER, 1998). 

Muitas vezes esses atributos do Brand Equity afetam de maneira positiva o 

consumidor, por exemplo, um carro sem nenhum emblema, sem reconhecimento de 

marca, não será visto como um veículo da Volkswagen, que pode ser relacionado a 
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qualidade, ao conhecimento de marca e a lealdade de seus consumidores (AAKER, 

1998). 

A marca cria níveis de lealdade com o consumidor, fazendo o mesmo 

escolher um produto devido ao seu ligamento com a mesma. Aaker (1998) descreve 

uma pirâmide de lealdade a marca: 

 

Figura 1 – A Pirâmide da Lealdade. 
Fonte: AAKER, 1998. 

 
O nível mais baixo é formado pelos indivíduos que buscam os produtos com 

melhor preço, ou por qualquer produto que esteja disponível no momento, este 

consumidor não cria nenhum envolvimento com a marca, aqui se encontram as 

empresas que não buscam criar envolvimento com o cliente, apenas desejam 

vender para sobreviver no mercado (AAKER, 1998). 

O segundo nível é formado pelos indivíduos que podem trocar de marca, são 

vulneráveis aos concorrentes. Caso seja vantajoso mudar de marca, eles mudarão. 

Neste nível, as empresas estão que conseguirem ofertar melhores preços, melhor 

qualidade, atraem mais consumidores (AAKER, 1998). 

 O terceiro nível, é formando pelos consumidores que optam continuar com tal 

marca, por medo do risco gerado pela troca. Este medo faz que a pessoa compre tal 

marca devido a garantia de qualidade, do desemprenho, da confiança no produto, 

apresentado por tal marca. Quando outra marca, consegue demonstrar todos seus 

atributos de qualidade, o consumidor pode trocar (AAKER, 1998). 
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O quarto nível é formado pelos consumidores que criam afeto pela marca, 

consumem os produtos por longos períodos devido a uma associação com um 

símbolo ou conjuntos de experiências ou pela alta qualidade percebida. O 

relacionamento neste nível é de longa data. Marcas que são utilizadas desses a 

infância da pessoa e que comprou por toda sua vida. Algumas dessas marcas são 

repassadas de pai para filho, com atributos de qualidade, as pessoas continuam a 

comprar pela confiança atrelada a marca (AAKER, 1998). 

 O nível mais alto é o desejo de todas as marcas, pois o consumidor se torna 

leal, defende a marca e não abre mão por nada para poder adquirir seus produtos, 

poucas marcas conseguem chegar a este patamar. A marca passa a representar a 

pessoa perante aos outros e a divulgação será automática por parte do indivíduo. 

Uma das marcas que consegue demostrar esse nível é a Harley Davison, onde cada 

pessoa faz parte da marca. Possuir uma moto da Harley significa ser aceito para a 

tibo dos motociclistas, ser reconhecido como um Harley (AAKER, 1998).  

O topo da pirâmide é essencial para as empresas criarem o Brand Equity, 

pois se o consumidor é indiferente à marca, compra devido à disponibilidade ou ao 

preço oferecido, não agrega nenhum valor a sua marca. Por outro lado, se o 

consumidor está disposto a ir atrás da marca, não importando onde, pagando o 

preço sem reclamar, mesmo existindo concorrentes com produtos superiores, existe 

lealdade. E uma das bases do Brand Eequity é a lealdade. Em alguns casos a 

lealdade pode surgir a partir da qualidade percebida, ou do conhecimento de marca. 

Pois uma pessoa pode ser leal a algo de baixa qualidade, redes de fast food Burger 

King, como exemplo. Ou podem não ser leais a produtos de alta qualidade, como os 

veículos da Honda (AAKER, 1998). 

Kotler (2008) ressalta que é a marca que habilita a pessoa confiar no Bacardi 

que bebe, no Audi que dirige, no Iphone da Apple que está em seu bolso. Marcas 

são ideias, percepções, expectativas e crenças que estão na cabeça do consumidor, 

dos seus futuros clientes ou de qualquer indivíduo que eventualmente possa adquirir 

utilizar seus produtos ou serviços (KOTLER, 2008). 

A criação de uma marca consegue criar vínculos intangíveis com o 

consumidor, como ressalta Chamma (2007), a escolha de um produto pode ser 

baseada em influencias da família ou até de um amigo, mas a decisão será 

principalmente fundamentada em aspectos emocionais. A escolha de um veículo 

nas décadas de 1960 dependia das qualidades técnicas, da potência do motor, do 
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rendimento apresentado, de atributos materiais do produto. Com o passar das 

décadas, e com a chegada de inúmeras montadoras no Brasil, a quantidade de 

modelos com a mesma configuração, seja ele técnica ou aspectos estéticos, o que 

diferencia um veículo de outro, é a marca. Possuir um carro da Fiat, não atribui os 

mesmos valores da aquisição de um modelo da Audi, BMW ou Mercedes. A marca 

torna - se um atributo de diferenciação, onde o consumidor consegue representar 

seus aspectos intangíveis em um produto especifico (CHAMMA, 2007). 

 

2.5 A marca Volkswagen 

O grupo Volkswagen foi oficialmente criado em 1937, com o nome original de 

Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH (Companhia para 

a Preparação dos Carros do Povo Alemão), sendo no mesmo ano renomeada como 

Volkswagen (Carro do Povo). Com sua sede em Wolfsburg, na Alemanha, produzia 

poucas unidades de veículos devido a segunda guerra mundial, em 1939 viu-se 

“obrigada” a mudar sua estratégia de produto, começou então a produzir veículos 

como Jipes e carros anfíbios, veículos militares da época. Em 1946 a fábrica já 

produzia 1000 unidades de veículos por mês. Em 1947, a empresa assinou seu 

primeiro contrato de exportação com o governo Holandês, O Fusca, ou Beetle, como 

era conhecido, representava 23% das exportações da empresa. Em 1947 a 

Volksvagen liderava o mercado automobilístico europeu. Neste mesmo ano, a VW 

lançou também o VW Cabriolet, que alguns anos depois, se tornou o carro 

conversível mais vendido no mundo. Em 1948, a produção do Beetle foi renovada, 

tornando a fábrica da Volkswagen como símbolo de regeneração (MUNDO DAS 

MARCAS, sem autor, 2006). 

Na década de 50, a VW expandiu suas operações para mercados 

estrangeiros, como Brasil e Canadá. Em 1976, iniciou suas operações na fábrica em 

Taubaté, SP e em 1999 iniciou as operações na moderna fábrica de São José dos 

Pinhais. Com estratégias agressivas, dominou o mercado e incorporou ao grupo 

marcas como Audi, DKW e NSU. Sendo vista como uma empresa que estava muito 

à frente do seu tempo abriu seu capital na Bolsa de valores em 1960.  A década de 

60 contou com lançamentos importantes para a marca, como o VW147(uma 

pequena van utilitária).  Em 1964, comprou a marca Audi, e na década de 70 

renovou o portfólio de veículos, lançando o Golf e o Passat, modelos que se 

tornaram símbolos da qualidade e tecnologia oferecida pela marca. Na década de 90 
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adquiriu as marcas Seat e a Skoda. Em 1990, a marca Audi entra em um novo 

patamar, concorrendo agora com a BMW e Mercedes-Benz. Já em 1998 a VW 

adiquiri as marcas Bentley e as marcas desportivas Lamborghini e Bugatti, 

expandindo o mercado do grupo. Em 2007, a marca Porsche adiquiri 30% das ações 

do grupo VW, tornando-se assim, a maior acionista do grupo (MUNDO DAS 

MARCAS, sem autor, 2006). Ao Final de 2014, o Grupo Volkswagen assumiu a 

liderança nas vendas de utilitários leves, como 9,9 milhões de unidades 

comercializadas, desbancando grandes concorrentes como a Fiat e a Toyota 

(JORNAL DO CARRO, 2015). 

 

2.6 Envolvimento 

O envolvimento com a marca, ou produto, segundo Karsaklian (2000, p. 184) 

“é um estado não observável de motivação, de excitação e de interesse, criado por 

um objeto ou uma situação especifica e desencadeia comportamentos. 

Para Blackwell et al. (2005) o envolvimento pessoal é um dos principais 

fatores para compreender o processo de decisão dos consumidores. As pessoas 

agem de maneira deliberada para chegar a escolha de produtos ou serviços, de uma 

maneira que consigam extinguir os riscos e exaltar os benéficos obtidos com a 

compra. Existem vários fatores que influenciam as escolhas das pessoas, com maior 

nível de significância, estão os fatores pessoais, fatores do produto e fatores 

situacionais. 

Fatores Pessoais: o grau de envolvimento quando o a escolha tem resultados 

diretos com o indivíduo, é relativamente mais alto, pois afeta diretamente a pessoa. 

Os fatores pessoais envolvem a saúde, autoconceito, condição física e beleza.  O 

Produto ou serviço é concebido como promotor da imagem do consumidor. O 

envolvimento neste caso será um traço estável, que será repetitivo e continuo por 

parte da pessoa, e não apenas situacional ou temporário. A compra de um perfume 

tende a ser de alto envolvimento, devido a ligação do produto com o autoconceito do 

consumidor (BLACKWELL et al., 2005). 

 Fatores do Produto: as empresas conseguem que seus produtos e marcas 

desenvolvam um envolvimento com o consumidor devido ao risco percebido na 

compra ou no uso dos mesmos. Existe uma grande série de riscos, os de maior 

magnitude que podem ser citados: 

http://autoviva.sapo.pt/seat/marca/1526
http://autoviva.sapo.pt/skoda/marca/1536
http://autoviva.sapo.pt/bentley/marca/1076
http://autoviva.sapo.pt/lamborghini/marca/1329
http://autoviva.sapo.pt/bugatti/marca/1105
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 Risco físico: quando pode haver dano corporal devido ao uso do 

produto ou serviço. 

 Risco psicológico: pode provocar riscos a imagem, autoconceito da 

pessoa, ocasionando problemas psicológicos e danos a autoestima. 

 Risco de performance: ocorre quando o produto não consegue atingir 

as expectativas da pessoa. 

 Risco financeiro, quando existe a hipótese de perca de parcial ou total 

dinheiro investido no produto. 

Quanto maior o grau de risco, consequentemente o envolvimento será de alto 

grau. Quando o indivíduo percebe que o risco não é aceitável, tende a evitar ou criar 

alternativas para solucionar o problema (BLACKWELL et al., 2005). 

Nos fatores Situacionais, o envolvimento situacional, é dependente de outras 

variáveis, não é o único fator que o explica. O envolvimento com o produto pode ser 

explicado pela finalidade de uso, se o mesmo será consumido sozinho, ou em grupo, 

se será um presente. Este tipo de envolvimento é sazonal, pode ser de alto nível e 

com o passar de o tempo ir diminuindo. O exemplo que pode explicar bem situação, 

quando uma pessoa compra itens para preparar sua refeição durante a semana, não 

tem um envolvimento alto, diferentemente da escolha dos ingredientes de um jantar 

festivo para familiares e amigos íntimos (BLACKWELL et al., 2005). 

A distinção do envolvimento, defendida por Hoyer e Maclnnis (2008), é o 

cognitivo e o afetivo.  

 Envolvimento Cognitivo: Quando o indivíduo busca os atributos 

funcionais de um produto, ligando seu desempenho como principal 

fator de escolha.  O consumidor está disposto a buscar todas as 

informações do produto, para compreender o seu funcionamento. 

 Envolvimento emocional, relacionado aos sentimentos que o 

consumidor está disposto a envolver com o produto. Não havendo uma 

explicação de desempenho como atributo de envolvimento, apenas os 

fatores emocionais conseguem definir o porquê o indivíduo está 

envolvido com tal marca. 

Outra distinção do envolvimento é o envolvimento durável e o envolvimento 

temporário. O envolvimento durável é obtido por um indivíduo que tem uma 

frequência alta na utilização ou compra de uma categoria de produtos. O 
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envolvimento temporário, é explicado pelas características do produto, no caso de 

roupas para crianças, é um produto que com o passar do tempo, o indivíduo deixa 

de ter envolvimento, devido ao crescimento de seus filhos (KARSAKLIAN, 2000). 

O envolvimento é determinado como a importância dada a um produto ou 

serviço baseados nos seus valores, interesses e necessidades (SOLOMON, 2011). 

O objeto é relacionado a um produto, marca ou serviço, anuncio, decisão de 

compras. O envolvimento pode ser encontrado em qualquer uma dessas situações. 

Devido ao envolvimento ser uma construção social, ele pode partir de vários fatores, 

demonstrados a figura 2. 

 

 
Fatores Pessoais 

-Necessidade 

-Importância 

-Interesse 

-Valores 

Fatores do 

Objeto/Estimulo 

-Diferenciação de 

alternativas 

-Fonte da Comunicação 

-Conteúdo da 

Comunicação 

Fatores Situacionais 

-Compra/Uso 

-Ocasião 

Com anúncios;  

 

Com Produtos;  

 

Com Decisões de 

Compra; 

-Omissão de Contra-

Argumentos. 

-Eficiência do anuncio para 

induzir a Compra. 

-Importância relativa da 

classe do produto. 

-Diferenças percebidas nos 

Atributos do Produto. 

-Preferência por uma marca 

especifica. 

-Influência do preço na 

escolha da marca. 

-Quantidade de busca de 

informação. 

-Tempo gasto para 

considerar as alternativas. 

-Tipo de Regra para decisão 

usada na escolha. 
 

Figura 2 – Conceituação de Envolvimento  

Fonte: SOLOMON, 2010, p. 164. 

 

Podemos ver o envolvimento como motivação para processar informações, 
até onde houver uma ligação percebida entre as necessidades, metas ou 
valores de um consumidor e o conhecimento do produto, esse consumidor 
será motivado a prestar atenção nas informações sobre o produto. Quando o 
conhecimento relevante é ativado na memória, um estado de motivação é 
criado e aciona o comportamento (por exemplo, comprar). Á medida que o 
envolvimento com um produto aumenta, o consumidor dedica mais atenção 
para entendê-los e concentra nas informações que esses anúncios 
apresentam (SOLOMON, 2010, p. 164). 
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O grau de envolvimento varia de pessoa para pessoa, alguns tomam suas 

decisões com pouca emoção ou motivação, apenas escolhem por habito ou 

comodidade, é a inercia do envolvimento. Por outro lado, a existência de indivíduos 

que estão na outra ponta do envolvimento, suas escolhas têm altos níveis de 

intensidade, paixão, pois os objetos têm grande significância em seu cotidiano 

(SOLOMON, 2010). 

 Para Wayne e Maclnnis (2008), o envolvimento do consumidor, quando 

vinculado emocionalmente, o produto faz parte do indivíduo, devido a paixão 

desenvolvida pela marca.  Estes consumidores, quando expostos a uma situação de 

escolha de marca, a probabilidade de troca, é relativamente nula, devido aos 

sentimentos envolvidos com a marca, a pessoa reconhece emocionalmente as 

ligações com o produto, não enxergando valores e atributos nas outras marcas 

presentes. 

 

2.7 Simbologia do Consumo 

Por muitos anos o estudo dos campos emocionais e simbólicos do consumo, 

não obteve importância significativa. Nas últimas décadas, com o objetivo de 

descobrir os motivos mais adjacentes do consumidor, trouxeram a necessidade 

compreensão destes campos, que cada vez se mostram fundamentais na escolha 

de um produto ou marca.  Com as evidências que as pessoas escolhem produtos 

baseados em aspectos simbólicos e emocionais, onde cada objeto carrega um 

símbolo para a pessoa, muitos especialistas em mercado, junto com psicólogos 

começaram a observar este comportamento de consumo. A escolha por parte do 

consumidor, muitas vezes não estão ligadas apenas ao lado funcional e financeiro. 

Muitas empresas, observado esta situação, desenvolveram marcas e produtos, que 

devido a sua qualidade e prestigio, demostram simbolismo em qualquer lugar do 

mundo. Uma pessoa que possui um Lamborghini, consegue demostrar o poder, o 

status, sua classe social, em qualquer País, pela simbologia que é ligada a esta 

marca (ALLÉRÈS, 2006; STEG, 2005). 

As pessoas compram certas marcas e produtos, pois eles definem a sua 

identidade, a qual grupo ela pertence, assim podendo demostrar para os outros 

indivíduos o seu poder social. O desafio de toda empresa, é a criação de valores de 

seus produtos e suas marcas, com aspectos funcionais, ou seja, seu desempenho 

técnico, e por aspectos intangíveis, com valores simbólicos, criados no 
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subconsciente de cada pessoa. Todo produto passa por 3 passos, para conseguir 

criar valores simbólicos para o consumidor, segundo Pinho (1996): 

 Primeiro Passo: Produto exclusivo, considerado pioneiro de mercado, 

não existindo concorrentes para disputar o mercado. 

 Segundo Passo: Empresas concorrentes demostram os aspectos 

funcionais de seu produto, tentando ganhar consumidores devido ao 

desempenho prometido. A competição acirrada faz empresas 

demostrarem as mais diversas formas de apresentar seu produto. 

 Terceiro Passo: Produto está cercado por todos os concorrentes, seus 

aspectos funcionais não demostram grandes vantagens, os aspectos 

simbólicos do produto e da marca, são o principal fator de vantagens 

perante os outros produtos/marcas. 

A simbologia não é presente apenas na hora da compra no ponto de venda, 

ou no pós-venda, os aspectos emocionais do consumidor, criam vínculos intangíveis 

com a marca/produto desejado (PINHO, 1996). 

 A simbologia sobre o consumo, passa por diferente significância com o passar 

do tempo, nos séculos passados continha um significado ritual, magico e tribal. A 

principal função da simbologia na atual sociedade, é demostrar as classes sociais, 

os estilos de vida. Os automóveis, moradias, vestuário, beleza, perfumes e as joias 

são os principais portadores de símbolos sociais nesta nova sociedade, na maioria 

das vezes são produtos supérfluos, mais devido ao simbolismo representado pelo 

poder do mesmo, ganham dimensões intangíveis na concepção da pessoa. Uma 

marca ou produto, que consegue tornar símbolo de reconhecimento, atingi o poder 

máximo perante aos outros concorrentes, que se tornam facilmente substituíveis 

devido a sua baixa concepção de necessidade do consumidor (ALLÉRÈS, 2006). 

A compreensão e adequação dos aspectos simbólicos por parte da empresa, 

pode ajudar a entender a melhor forma de interação da marca/ produto com seu 

consumidor (PINHO, 1996). No segmento do mercado automotivo, cada marca 

representa um conjunto de valores simbólicos, paralelamente com seus aspectos 

funcionais, demostrados na figura abaixo: 
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 +BMW

 + Land Rover

 +Toyota  +VOLVO

 + volkswagen  + Rolls Royce

 + Skoda

 + Lada  + Alfa Romeo

Simbolismo

Fu
nc

io
na

lid
ad

e
Alto

Baixo

Baixo Alto

 +Ford  +Mercedes

 + Porsche

 

Figura 3 – Matriz das relações entre funcionalidade e simbolismo, aplicada as marcas de automóveis. 

Fonte: adaptado de PINHO, 1996. 

 

A figura 3 demostra o quanto uma marca pode ser funcional e ao mesmo 

tempo simbólica, exemplificando com as montadoras de automóveis. Skoda e Lada, 

possuem baixa funcionalidade e baixa simbologia, em contrapartida, Mercedes, 

Porsche, BMW, são marcas com grande funcionalidade e alto simbolismo para seus 

consumidores. Com esse mapeamento as empresas conseguem definir as melhores 

maneiras de se posicionar e se comunicar com sues públicos alvos (PINHO, 1996). 

Por vários anos os fatores determinantes para a pessoa comprar um carro, 

eram explicados por atributos funcionais, como potência do motor, desempenho, 

segurança, conforto. Mas a escolha de um veículo, de seu modelo, de sua marca, 

detém vários significados simbólicos, como demostrados no estudo realizado por 

Sowden (2009), quando uma pessoa compra um carro novo, os atributos funcionais, 

na maioria das vezes não são capazes de influenciar na escolha, os valores 

simbólicos detêm o maior peso na balança da decisão.  

O veículo afeta a estima da pessoa, determina a sua classe na sociedade, 

demonstra a sua identidade social. A decisão é afetada pelos ambientes sociais, 

onde a sua escolha demostra toda a simbologia que o carro consegue reter. Steg 

(2004) comenta que a aquisição de um carro, carrega o símbolo de poder, de status, 

demonstração de dominação (SOWDEN, 2009). 

Linda Steg (2004) defende que o carro não é apenas um meio de transporte, 

seus atributos tecnológicos, não são o diferencial para o consumidor. A forma que os 



 
 

36 

veículos são anunciados pelas montadoras e a forma que as pessoas conversam 

sobre os carros, já demostram o valor emocional e simbólico que está presente no 

produto.  

Para certas pessoas o veículo é símbolo de status, de poder. Para outras o 

carro demostra símbolos de liberdade, aventura.  Para compreensão dos aspectos 

simbólicos, é necessária uma investigação aprofundada com a pessoa, pois nos 

primeiros contatos com uma pesquisa, o indivíduo não assume que o carro 

representa valores simbólicos e emocionais para ele, somente após uma conversa 

ampla, os indícios que a utilização do veículo é necessária para demostrar atributos 

intangíveis começa a ser revelada pela pessoa. Isto é decorrente a pessoa não 

admitir, que a escolha do veículo e sua utilização envolve principalmente atributos 

simbólicos. 

A necessidade de se locomover de um ponto a outro, pode ser atendida por 

vários meios de transporte, ônibus, metrô, trem, carro. Um estudo efetuado por 

Nilsson e Küller (2000) demostra que muitas pessoas, mesmo com várias opções 

para se locomover, preferem o veículo, principalmente pelo fato de demostrarem o 

poder de possuir um veículo para os demais indivíduos.  

As políticas desenvolvidas pelos governos, com objetivo de redução dos 

impactos gerados pelos veículos, não são bem aceitas pelas pessoas que 

desenvolvem uns aspectos simbólico e emocional com seu carro, ocasionando o 

fracasso de muitas ações. 

Em um estudo, Baudrillard (1991), defende que as pessoas passam a 

imaginar funções fictícias para os produtos, muitas vezes esquecendo da real função 

das coisas. A simulação destes atributos abstratos acontece em uma dimensão não 

existente, onde o real e o verdadeiro, deixam de existir, iniciando o reinado da 

simulação. Criando simulacros, onde os símbolos iludem, enganam e não possuem 

referencias de algo real, não fazendo contato com a realidade. Esta dimensão é 

responsável pela maioria do comportamento de consumo de produtos das pessoas 

(BAUDRILLARD, 1991). 

O real pode ser produzido apenas uma vez, a partir disto, é possível o 

reproduzir várias vezes. Para construção de algo real, são necessários uma série de 

elementos como: pessoas, memórias, componentes e matérias primas. Já os 

atributos simbólicos podem e são criados e modificados a qualquer momento, 

consequentemente estas funções fictícias são diferentes para cada pessoa. Mas 
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como todos vivem em uma sociedade os comportamentos, culturas, preferências, 

ideologias são afetados pela convivência com os outros indivíduos, sendo assim, os 

atributos individuais são influenciados pelas demais pessoas do grupo. Mesmo com 

este fator, as escolhas, as constituições de atributos nesta dimensão fictícia, 

ocorrem com a individualidade de cada pessoa, que é vivida de maneira coletiva 

(BAUDRILLARD, 1991). 

Esta teoria de Baudrillard (1991) defende que os simulacros estão presentes 

deste a antiguidade das sociedades e vem evoluindo até os dias atuais. Existem 3 

estágios de simulacros:  

1. Simulacros Naturais, entre os períodos da antiguidade até a 

Renascença. A imagem e os seus signos, eram copias perfeitas. A 

imagem reflete o signo em sua real significância. 

2. Simulacros Produtivos, após a revolução industrial. As imagens 

desconfiguram e mascaram os reais signos.  As pessoas começam a 

ser induzidas, seduzidas com objetos que escondem a verdadeira 

significância das coisas. 

3. Era digital, presenta na atual sociedade.  Os signos não têm nenhum 

contato com o verdadeiro, com o real. A simulação e criação de signos 

e valores simbólicos é um nível maior do que a própria produção 

material dos produtos. 

 Para produzir um produto são necessários: as matérias primas, a tecnologia, 

as indústrias, os operários. Todos os itens citados existem e são reais. Mas para as 

pessoas comprarem este produto, os simulacros são necessários. Eles são capazes 

de restabelecer novas funções, de criar significados aleatórios, criar vínculos 

simbólicos. Qual a real função de um carro? Transportar pessoas, mercadorias de 

um ponto a outro. Mas este produto, tem muitas outras funções, pode ser a 

representatividade de poder, sucesso, conquista ou o meio mais fácil de demostrar 

sua classe social.  As funcionalidades fictícias são em sua grande maioria os 

principais fatores de decisão para os consumidores. Assim, a definição real é morta 

e a simulação com os simulacros são colocados para delinear os conceitos de cada 

coisa (BAUDRILLARD, 1991). 
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3 METODOLOGIA 

A motivação da descoberta do envolvimento da pessoa com seu carro e a 

simbologia representada pela obtenção do mesmo, instigaram este estudo. A 

pesquisa de marketing é a ferramenta capaz de coletar dados e, por métodos de 

análises, transformar em informações, com intuito de ajudar pesquisadores, 

empresas, especialistas compreender comportamentos, solucionar problemas, 

apontar novas oportunidades, determinar objetivos, obter soluções. (MATTAR, 

2007). 

A pesquisa exploratória analisa, examina e explora uma situação ou tema 

específico e é utilizada quando os pesquisadores não detêm de conhecimentos 

aprofundados no assunto, assim não conseguindo formular questões e hipóteses 

para explicar possíveis resultados (MATTAR, 2007; MALHOTRA, 2005). 

A pesquisa exploratória é utilizada para a explicação de diversos fatores que 

estão ligados a um fato. Por exemplo, a queda de vendas do veículo modelo Gol, 

pode ter as seguintes explicações (MATTAR, 2007; MALHOTRA, 2005): 

 

 Modelo é ultrapassado; 

 Promoção nos preços praticados pelos concorrestes; 

 Baixa no poder aquisitivo da população gerado pela crise. 

 Baixo investimento em Publicidade propaganda; 

 Produto está apresentando problemas Técnicos; 

 Concorrentes utilizam endosso de personalizes famosas para 

demostrar qualidade (MATTAR, 2007; MALHOTRA, 2005). 

 

A Pesquisa qualitativa é utilizada em pequenas amostras, com o objetivo de 

descobrir as informações em níveis aprofundados de cada indivíduo. Pode ser 

efetuada em grupos, em profundidade, em testes pilotos, experimentos, estudo de 

casos, levantamentos pilotos. O objetivo é compreender de maneira clara os fatores 

subjacentes de cada pessoa, assim conseguindo explicar diversos fatores, como 

percepções, motivações, aspectos culturais de cada entrevistado (MALHOTRA, 

2011). 

De acordo com Mattar (2007), o uso do roteiro pode ser realizado sob a forma 

de entrevista, tendo de um lado o entrevistador e de outro o entrevistado, os 
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entrevistados foram abordados individualmente tendo a conversa gravada e 

posteriormente transcrita para análise. 

Para compreender os aspectos simbólicos e descobrir o envolvimento dos 

consumidores com os veículos da marca Volkswagen, foram feitas entrevistas em 

profundidade. A amostra não probabilística por julamento, composta de 16 

entrevistados. O instrumento de coleta foi o roteiro semiestruturado. As entrevistas 

ocorreram com consumidores da marca Volkswagen na cidade de Curitiba no mês 

de outubro.  As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente para análise 

e categorização, por meio de métodos de conversação, fala e semiótica. Para 

melhor compreensão, foram criadas cotas de análises, sendo elas, homens e 

mulheres com veículos nacionais e homens e mulheres com veículos importados. 

  

Cotas 
Modelo 
Nacional 

Modelo 
Importado 

Total 

Mulher 4 4 8 

Homem 4 4 8 

Total 8 8 16 
       Tabela 1-  Cotas estudadas- Os autores(2015) 

 

Para preservar a identidade de cada entrevistada, abaixo as tabelas trazem 

os dados básico com o código que será utilizado para referenciar cada respondente. 

 

3.1 Homens carro nacional 

O Código é formado pelas letras H (Homem), N (Nacional) e a numeração 

para diferenciar o entrevistado. 

No segmento homem com carro nacional, a idede variaram de 28 á 62 anos. 

Todos os entrevistados trabalham na aréa comercial e trabalham em Curitiba. 

 

Código Veiculo Gênero Idade Profissão  Cidade Escolaridade 

HN1 Gol Masculino 62  Publicitário  Curitiba 
 Superior 

Incompleto 

HN2 Gol Masculino  28 Vendedor  Curitiba 
Superior 

Completo  

HN3 UP Masculino 28  
Analista 

Comercial 
Fazenda Rio 

Grande 
 Superior 
Completo 

HN4 Polo Masculino  34 Vendedor Curitiba 
 Superior 

Incompleto  
Quadro 1. Entrevistados Homens – Veículos nacionais. Os autores (2015) 
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3.2 Homens carro importado 

O Código é formado pelas letras H (Homem), I (Importado) e a numeração 

para diferenciar o entrevistado. 

No segmento homem com carro importado, as idedes variaram de 26 á 44 

anos. Todos os entrevistados são da aréa comercial e trabalham em Curitiba.  

Quadro 2. Entrevistados Homens – Veículos Importados. Os autores (2015) 

 

3.3 Mulheres carro nacional 

O Código é formado pelas letras M (Mulher), N (Nacional) e a numeração 

para diferenciar a entrevistada. 

No segmento mulheres com carros nacionais, as idedes variaram de 34 á 58 

anos. Duas entrevistadas são da aréa comercial e as outras duas são professoras. 

Todas residem em Curitiba. 

Código Veiculo Gênero Idade Profissão  Cidade Escolaridade 

MN1 Fox Feminino  34 Turismóloga Curitiba Pós Gradução  

MN2 Fox Feminino 37 Vendedor Curitiba  Superior Completo 

MN3 Gol Feminino 58   Professora Curitiba  Superior Completo 

MN4 Fox Feminino  55 Professora  Curitiba Superior Completo  

Quadro 3. Entrevistados Mulheres – Veículos Nacionais. Os autores (2015) 

 

3.4 Mulheres carro importado 

O Código é formado pelas letras M (Mulher), I (Importado) e a numeração 

para diferenciar a entrevistada. 

No segmento mulheres com carros importados, as idedes variaram de 23 á 39 

anos. Duas entrevistadas são da aréa comercial e as outras duas são estudantes. 

Todas residem em Curitiba. 

Código Veiculo Gênero Idade Profissão  Cidade Escolaridade 

HI1 Golf Masculino 37  
Analista 

Comercial Curitiba 
Superior 

Completo 

HI2 Golf Masculino 35 
 Gerente de 

Projetos Curitiba 
Superior 

Completo 

HI3 Jetta Masculino  26 Vendedor Curitiba 
Superior 

Completo 

HI4 Amarok Masculino  44  Empresário 
Paranaguá /Curitiba Fundamental 

Incompleto 
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Código Veiculo Gênero Idade Profissão  Cidade Escolaridade 

MI1 Fusca Feminino 23  Estudante Curitiba Superior Incompleto 

MI2 Fusca Feminino 25  Estudante Curitiba Superior Incompleto 

MI3 Golf Feminino  34 Publicitaria Curitiba Superior Completo 

MI4 Tiguan Feminino 39  Dona de casa  Curitiba  Fundamental Completo 
Quadro 4. Entrevistados Mulheres – Veículos Importados. Os autores (2015) 

3.5 Informações complementares dos Veículos Presentes na Pesquisa 

Para melhor compreensão dos veículos estudados, o quadro abaixo, relata as 

informações do veículo: pais de produção, e os preços de entrada de cada modelo. 

Veículo Pais de Produção Preços a partir de¹ 

 Novo Gol Brasil  R$     35.990,00  

UP! Brasil  R$     32.990,00  

 Novo Fox Brasil  R$     39.990,00  
Polo² Brasil  R$     44.900,00  

Golf Alemanha/ México  R$     69.000,00  

Jetta³ Alemanha  R$     79.000,00  
Fusca5 Alemanha R$     89.000,00 

Amarok4
 Argentina  R$   119.000,00  

Tiguan Alemanha  R$   129.000,00  
Quadro 5.  Produção de veículos - Fonte os autores (2015) 
¹Os preços partem das versões de entrada disponíveis nas concessionárias; 

²A Volkswagen retirou do mercado o modelo Polo no início de 2015; 
3A partir de outubro de 2015, a Volkswagen iniciou a produção do Jetta no Brasil; 
4Amarok é montada na Argentina, suas peças são produzidas na Alemanha; 
5 Fusca presente na pesquisa é o modelo 2014/2015 produzido na Alemanha; 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Cada objetivo especifica será abordado e descrito com os comentários dos 

consumidores. 

 

4.1 O que a marca representa para o consumidor 

Essa etapa destina-se para análise da marca para o consumidor. Para 

alcançar tal objetivo, algumas indagações do roteiro, abordavam os principais 

aspectos da marca, fazendo que o entrevistado relatasse suas experiências e 

percepções com a VW. 

 A partir das análises, é possível notar dois atributos que definem a marca por 

unanimidade, sendo elas confiança e qualidade. Estas duas palavras se repetiram 

com uma frequência alta em ambos os segmentos estudados. 
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Para verificar os atributos ligados a marca, foram desenvolvidos dois quadros. 

Quando os entrevistados foram colocados à frente do quadro 1, onde continham 

várias palavras, as mesmas se encaixavam em três segmentos, atributos do carro, 

atributos da marca e atributos simbológicos. Mesmo com a grande quantidade de 

palavras, a confiança e qualidade foram eleitas pela grande maioria dos 

entrevistados. 

 

Quadro 6 - Palavras para descrever a Volkswagen 
Fonte: Os autores (2015) 

 

No segundo quadro, o entrevistado ligava a marca, aos seus principais 

atributos (poder, luxo, esportiva, básica, popular, moderna, líder, alto custo, 

confiança, alta qualidade, credibilidade, segurança, intermediaria, baixa qualidade, 

status). A escolha de homens e mulheres, de maneira uniforme, elegeram as duas 

palavras para definir a Volkswagen:  confiança e qualidade. 

 
Quadro 7 – Atributos da Marcas 
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Fonte: Os autores (2015) 

 
 Para a criação do Brand Equity, segundo Aaker (1998), a qualidade percebida 

é um dos pilares que sustentam as marcas. A percepção de qualidade influencia 

diretamente nas decisões de compra e na criação de lealdade na marca, pois um 

consumidor que é leal a Volkswagen paga um preço elevado para poder contar com 

qualidade que a marca apresenta em seus produtos.  

Esta qualidade e confiança defendida pelos entrevistados deste estudo 

demonstram que a Volkswagen pode criar modelos de veículos novos, estender sua 

marca, que os atributos serão ligados, graças ao Brand Equity presente. 

 
4.1.1 Confiança 

A escolha da palavra confiança foi unanime entre homens e mulheres, nos 

segmentos nacional e importados. Para compreensão dos motivos que levam os 

consumidores a ter essa confiabilidade na marca, as análises identificaram os 

pilares deste fator: 

1. Confiança gerada pela estrutura da marca: Pela grande disponibilidade 

de concessionarias, pós-vendas, assistência técnica para atender os 

consumidores. 

2. Confiança gerada pelo tempo de mercado da marca: devido a empresa 

ser umas das pioneiras no Brasil, e ser reconhecida por grande parte 

dos consumidores. 

3. Confiança gerada pela baixa desvalorização do carro: Os produtos da 

marca, são considerados como os que menos perdem valor de 

mercado, devido a confiança na marca. 

4. Confiança gerada pelos produtos da marca: Os produtos são eleitos 

pelos entrevistados como confiáveis, não havendo preocupação na 

utilização dos veículos. 

 
4.1.2 Confiança gerada pela Estrutura da Marca 

Um dos aspectos apontados pelos entrevistados, como importante para a 

geração de confiança na marca, é a disposição de concessionarias, pós-vendas, 

assistencia técnica. Neste requisito a Volkswagen atende seus consumidores de 

maneira excepcional, como relatado pelos comentários abaixo: 
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“Estou dentro de uma estrutura da VW que me oferece toda o 
suporte. Então medo de não funcionar a assistência técnica 
está aí para isso. ” (Golf, MI3) 
 
“Não, a VW tem bastante concessionárias a disposição. ” (Golf, 
HI1) 
  
“Não, sei que posso buscar uma concessionária a qualquer 
momento. ” (Gol, HN1) 

 
Nestas respostas, é possível perceber um aspecto importante para a gerar a 

confiança nos consumidores, a disponibilidade de concessionárias para precaver e 

solucionar problemas. A Volkswagen é uma das montadoras com maior número de 

concessionárias no Brasil, atualmente com 460 lojas, sendo 99 no sul do Brasil, 32 

no Paraná, 32 em Santa Catarina e 35 no Rio Grande do Sul, segundo dados da 

ANFAVEA (2015). Assim, a marca consegue uma vantagem competitiva devido ao 

seu atendimento perante as outras marcas. A disponibilidade da assistência 

demostra a não preocupação com problemas técnicos do veículo.  

Ainda no contexto de atendimento ao consumidor, Kapferer (2004), em seu 

livro, conferencia que as marcas que possuem um pós-vendas para atender os 

clientes de maneira rápida e eficaz, cria vantagens competitivas para a empresa. 

Esta proposição se mostra de suma importância no segmento automotivo, no qual a 

Volkswagen consegue oferecer uma grande rede de pós-vendas e serviços, se 

destacando das demais marcas, como evidenciados pelas respostas obtidas na 

pesquisa.  

 

4.1.3 Confiança gerada pelo tempo de mercado da Marca 

A confiança também é referenciada pelo tempo de mercado da marca no 

Brasil, demostrando a crença dos consumidores em que a marca transmite 

confiança em seus produtos, não produzindo veículos de baixa qualidade desde o 

início de sua produção no Brasil. O histórico da marca é favorável a esta 

confiabilidade, como relatado nas entrevistas, sempre que houve um problema, a 

empresa esteve disponível para a resolução dos acontecidos.  

 

 “Confiança na marca. Porque é uma marca muito tradicionalista pelo tempo 
de mercado, sei a qualidade, sei que dificilmente vai dar algum tipo de 
problema” (UP! H). 
 
“Não, já conhecia a marca. Quando tive problema sempre fui bem atendida” 
(Fox, M). 
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“Não, acompanhei o histórico da marca e é muito raro dar problema” (UP! 
H). 

 

O tempo de mercado da marca, que é a pioneira no segmento no Brasil, é um 

fator significativo no desenvolvimento de confiança por meio dos consumidores. 

Como descrito pelos entrevistados, os produtos da marca condizem a confiança 

depositada, raramente acontecendo algum problema.   

“É uma marca antiga que vem batalhando pelo mercado. É uma marca que 
sempre que olho de longe vejo uma marca de confiança” (Golf, M). 
 
”Confiança. Porque já tive outros carros (Da VW) e nunca me deixaram na 
mão” (Golf, HI1). 

  

Como relato pelos proprietários dos Golf’s, a marca VW possui muitos anos 

de mercado, sendo considerada antiga, e essa experiência, faz que os 

consumidores adquiram confiança, por todo o histórico de seus produtos. A relação 

de experiências com carros da marca no passado também reforça esta confiança, 

como comentado acima, onde o entrevistado já possuiu outros modelos da 

Volkswagen e todos atenderam ás suas expectativas de desempenho. 

 

4.1.4 Confiança gerada pela baixa desvalorização do carro 

 A desvalorização dos veículos da Volkswagen é descrita como uma das 

menores do mercado, ou seja, após comprar o carro, o consumidor está ciente que 

irá perder dinheiro na hora da revenda, mas devido a confiança na marca, esta 

perda é em porcentagens menores que as demais concorrentes. 

 

“Confiança, um bom valor de revenda. O carro tem uma boa aceitação no 
mercado. Qualidade, confiança” (UP! HN3). 
 
“Confiança, de ter credibilidade na revenda, manutenção não ser tão cara” 
[...]“ (Fox, M). 
 
“Confiança, tem bastante peça no mercado e não perde tanto na revenda” 
(Golf, H). 

 

O setor de veículos, a perda financeira é evidente, a cada ano que se passa 

os modelos acabam perdendo valor de mercado, devido a lançamento de novas 

versões, atualização e reestilização de produtos. Mesmo com esses fatores, a 

Volkswagen é descrita, pelos entrevistados, como uma marca confiável, não 

perdendo um valor acentuado na hora da revenda. 
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Todo ano a Autoinforme realiza um levantamento dos modelos que menos 

depreciam no mercado nacional. Os resultados do ano passado, 2014, reproduzem 

o que os entrevistados comentaram neste estudo. A Volkswagen, têm 5 modelos 

entre os 30 veículos com menor taxa de desvalorização no Brasil, (Golf, Gol, Fox, 

Voyage e Saveiro). Esta confirmação por parte da Autoinforme, ajuda aos 

consumidores a desenvolverem a confiança na marca, sabendo que a perda 

financeira não será em níveis não aceitáveis (Autoinforme, 2015). 

 

4.1.5 Confiança gerada pelos produtos da Marca 

O fato de o veículo ser da Volkswagen é relacionado a confiança, devido ao 

conjunto de fatores descritos acima, pode-se observar a confiabilidade que os 

produtos da marca recebem por parte dos consumidores. 

Um comentário que se destaca é a do proprietário do Jetta, no qual o mesmo 

relata que um ponto importante na concepção dele, a geração de confiança é devido 

a marca ser alemã. 

 
‘Os alemães sabem fazer carro muito bem. Analisando todos os pontos de 
informação, segurança. Eu escolhi a marca por trabalhar com ela também, 
porque sei que é confiáve ” (Jetta, HI3). 

 

Uma indagação que recebeu várias respostas relacionadas à confiança foi “O 

que você sente ao estar dirigindo um carro da VW?”. Conforme os comentários 

abaixo, o reforço da confiança na marca é presente na grande maioria dos 

entrevistados. 

 

“Confiança, alegria. A maior palavra é confiança” (Fox, Mn).. 
 

“Segurança, confiança, conforto” (Tiguan, MI4). 
 

“Confiança, segurança” (Gol, MN1). 
 

“Confiança, alegria” (Fusca, MI1). 
 

“Confiança” (Gol, MN). 

 
Outra resposta que se destaca, é de uma proprietária de um Fox, quando 

perguntada se na hora da escolha do veículo, houve o medo de colocar sua vida em 

risco, a mesma comentou de maneira categórica: “Dirijo a bastante tempo. Dirijo com 

cautela. Confio na marca. ”, indicando que além de se garantir como uma boa 
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motorista, a marca faz que este risco seja diminuído, devido a segurança que o 

produto proporciona ao consumidor. 

 
 O produto oferecido pela marca Volkswagen passa confiança aos 

consumidores. Está é a principal resposta dos entrevistados. Analisar as respostas 

obtidas pelo estudo, demostra que os atributos apresentados por Batey (2008), onde 

defende que os produtos podem ser facilmente ultrapassados e a marca pode se 

tornar eterna na consciência de cada pessoa, onde a qualidade dos produtos é 

influenciada diretamente pela percepção da marca pelos consumidores. Os veículos 

são diretamente ligados a marca, que ao longo do tempo, desenvolveu produtos que 

atendem as expectativas de desempenho do consumidor. 

Murphy (1990) corrobora, comentado que várias empresas podem criam o 

mesmo produto, mas a marca é capaz de diferenciar o genuíno da cópia efetuada 

pelos concorrentes. Podemos dizer que o comportamento dos entrevistados 

corrobora a teoria proposta por Murphy(1990), demostrando que os consumidores 

da Volkswagen sabem e defendem que a marca possui produtos de qualidade, se 

diferenciando dos concorrentes, que ofertem produtos similares, mas não chegando 

ao ponto que a Volkswagen oferece. Neste ponto consegue se compreender a teoria 

de Kotler (2008), onde a marca é responsável pela transmissão de atributos 

intangíveis dos produtos.  

A confiança é desenvolvida a partir de experiências vivenciadas pelos 

consumidores, assim sendo um conjunto de valores implantados no subconsciente 

de cada indivíduo. Qualquer empresa automobilística pode produzir um veículo 

similar ao Golf, mas nenhuma consegue agregar os atributos intangíveis da marca 

Volkswagen. 

 

4.1.6 Qualidade 

A qualidade foi um dos fatores para a escolha da marca do veículo. As 

pessoas destacam que a marca possui um preço atraente, e com qualidade 

superior. Agregando a qualidade, os consumidores reforçam a credibilidade que 

depositam na marca. 

 
“Por que ninguém pode negar que é um carro de qualidade” (Tiguan, MI4). 
 
“Pelo preço, pela qualidade” (Gol, MN). 
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“Já tive outros carros da marca e sei que são de qualidade, são duráveis” 
(Amarok, HI4). 

 
 A qualidade e credibilidade da marca é evidente para os consumidores da 

Volkswagen, os aspectos funcionais do veículo são evidenciados como os melhores 

do mercado, destacando a tecnologia presente nos modelos.  O tempo de mercado 

da marca também é apontado pelos entrevistados como sinônimo de qualidade. Em 

todos os segmentos estudados, essas palavras foram repetidas, confirmando a 

homogeneidade na produção de veículos com qualidade similares, não 

diferenciando as informações obtidas com consumidores de veículos importados, e 

com proprietários de veículos nacionais. A qualidade e credibilidade são reforçada 

nas respostas abaixo, indicando mais fatores para a construção de tais 

características da marca. 

 

“Credibilidade, ao longo do tempo ela tem credibilidade, (FOX, MN) 
Pela modernidade, a Vw investe muito em tecnologia. Investe em qualidade” 
(UP! HN). 
 
“Sinto que eu disponho de uma tecnologia que não é muito comum nos 
concorrentes do meu carro” (UP! HN). 
 
“Credibilidade, todos sabem que a marca tem qualidade” (Gol, HN). 

 
 O conhecimento da marca e a utilização de produtos reforçam a qualidade 

percebida nos produtos. É possível compreender a importância do Brand Equility 

(AAKER, 1991) da Volkswagen nesta etapa do estudo. A associação da marca com 

o produto, agregam atributos de qualidade ao atual veículo, como comentado pela 

entrevista que é proprietária de um Golf, a experiência de já ter possuído o mesmo 

modelo, repassa ao novo carro, a qualidade que foi comprovada pela utilização do 

produto anterior. 

 

“Porque era um lançamento, eu já tinha comprado um Golf anteriormente, 
tinha sido muito feliz, muito satisfeita com o carro, oferece credibilidade, 
vários pontos de venda, posso fazer revisão onde eu estiver. No teste drive 
o carro me encantou” (Golf, MI). 

 

 A marca é o ponto essencial para o produto ganhar a atribuição de qualidade 

e credibilidade, como descrito pela proprietária do Golf, o veículo era lançamento, e 

mesmo com esse fato de ser um produto totalmente novo no mercado, 

desconhecendo as atuais configurações técnicas do carro. A consumidora, junto 

com a experiência com a Volkswagen, argumenta que conhece a credibilidade dos 



 
 

49 

produtos e serviços da marca. Outras respostas complementam e descrevem a 

mesma situação, assimilando qualidade aos produtos, devido sua marca. 

 

“Não, sabia que o produto era bom, desde revisão e tudo mais, comparado 
com a concorrência” (Jetta, HI). 
 
“Sempre vai ter imprevistos em qualquer marca, mas é isto que ela 
representa, credibilidade” (Fox, MN). 
 
“Não, já conheço a marca e sei que não preciso me preocupar com isso” 
(Gol, HN). 

 

 Um dos aspectos de qualidade que foi levantado pelos consumidores é a 

segurança dos veículos. Como relatado, o proprietário do gol, descreve que seu 

veículo já sofreu sete acidentes, mas mesmo com este problema, o carro continua 

funcionando, demostrando segurança e qualidade. 

 

“Carros bons, duráveis. Meu carro já foi batido 7 vezes e continua em pé, 
inteiro, sempre quebrando um galho dos filhos quando precisam [...] 
Segurança, remete confiança e credibilidade” (Gol, HN). 

 

 A marca Volkswagen se destaca pela qualidade dos seus produtos, como 

descrito pelos entrevistados. Não houve nenhum aspecto negativo relatado pelos 

participantes do estudo. Todos comentam a qualidade e credibilidade da marca, que 

pode ser pela tecnologia ou pela segurança de seus produtos.   

 Aaker (1991) defende que não basta apenas uma marca comunicar e se 

posicionar como a que possui os produtos com a melhor qualidade do mercado. O 

principal fator que diferencia uma marca sobre a qualidade oferecida em seus 

produtos é o conhecimento do consumidor final. A todo o momento uma empresa se 

rotula como a melhor do segmento, mas nem sempre as pessoas as definem assim.  

A Volkswagen pode mostrar a qualidade como diferencial, pois como relatado 

pelos entrevistados, a marca detem uma qualidade percebida muito forte no 

mercado, se destacando concorrentes e sendo fator decisivo na hora da compra. E 

esta qualidade é reforçada por todas as cotas, destacando sua segurança, 

tecnologia e credibilidade.  

 

 4.2 O que o veículo simboliza para o consumidor 

Após as coletas das pesquisas, a extração de atributos simbólicos foi iniciada 

para compreensão da atribuição de signos para os veículos. Ao analisar as 
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respostas, observam-se vários pontos similares entre as cotas estudadas. Por ser 

exaustivamente repetido em todas as entrevistas, pode-se destacar que o principal 

aspecto simbólico de um carro: status. Outros atributos simbólicos que obtiveram 

uma grande frequência de repetição e foram: família, alegria, felicidade e jovem. 

Nesta etapa é possível ligar a teoria de Baudrillard (1981), onde ele defende 

que as pessoas criam novas funções para produtos existentes. Neste segmento de 

produto, o carro ganha um simulacro principalmente de status, onde as pessoas 

conseguem demostrar sua posição social, seu lugar na sociedade e sua situação 

financeira. Com o relato dos entrevistados, é possível compreender que o veículo 

consegue demostrar a hierarquia da sociedade, relativamente quem possui um carro 

importado, está no topo da pirâmide, devido ao poder relacionado ao modelo e 

marca do carro. 

 

4.2.1 Aspecto Simbólico – Status 

 O status pode ser definido como a ligação de estima ou desprezo, avaliação 

positiva ou negativa, relacionada ao prestígio de cada indivíduo, ou seja, o modo no 

qual as pessoas delimitam  quem é superior ou inferior. Além disso, trata de um 

sentimento simbólico que está no subconsciente de cada um e, por muitas vezes, 

sofre influências de fatores socioeconômicos e financeiros. Portanto, o status pode 

ser relacionado desde o cargo ocupado por um indivíduo, o seu poder aquisitivo, 

local de residência, locais frequentados até o modo de se vestir deste  (OLLIVER, 

2009).  

 Dessa maneira, com base nas análises da pesquisa, todos os entrevistados 

relatam que o veículo representa status, uma vez que a aquisição e o consumo 

deste produto estão diretamente relacionados ao status de um indivíduo. Assim, 

quando questionados se um modelo de carro é capaz de influenciar na maneira em 

que os indivíduos enxergam alguém dentro da sociedade, as respostas obtidas 

seguem uma linha clara de pensamento, na qual o veículo é um produto que 

consegue demonstrar a situação financeira de um determinado indivíduo. Os trechos 

abaixo reforçam esta ideia de poder:  

 
“Um carro é uma forma de identificar que eu estou melhorando o meu estilo 
de vida.” (Amarok, HI4). 
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“As pessoas acabam julgando pela aparência, o fato de você ter um objeto de 
desejo as pessoas podem te enxergar com outros olhos. Associar isto ao 
sucesso, a realização pessoal” (UP, HN3). 
 
“Sim, vai mostrar riqueza. Que você não é de uma classe média, o seu carro 
define o seu status” (Fox, MN2). 

 
 No início da entrevista, as pessoas justificaram a escolha do modelo de seu 

carro por meio de atributos funcionais, como economia, custo benefício, conforto e 

entre outros, não evidenciando que a aquisição do veículo está relacionada a busca 

de status. As respostas abaixo representam esta percepção. 

 
“Foi uma média de preço, design, segurança, itens de série” (Golf, MI3). 
 
“Porque é pequeno, super. Confortável e moderno” (Fusca, MI1). 
 
“Eu escolhi por causa do preço. Era o melhor custo benefício na época” (Gol, 
MN3). 

 
No decorrer da pesquisa, porém, a busca de status começa a se revelar. E, 

quando questionados sobre a seguinte pergunta: “Dentro da sociedade, meu carro 

simboliza?”, a grande maioria completou a frase com palavras relacionadas a status.  

 
“Meu carro representa poder, status. Porque é um carro lançamento, 
esportivo, quando brasileiro que tem esse desejo então acaba transpassando 
isso” (Golf, M). 
 
“Dentro da sociedade, meu carro representa. Modernidade, superioridade, 
luxo” (Tiguan, MI4). 
 
“Dentro da sociedade, meu carro representa. Status, poder” (Golf, HI1). 
 
“Dentro da sociedade, meu carro presenta... status, popularidade” (Gol, MN3). 

 
Com o andamento da conversa, os entrevistados começam a demonstrar os 

aspectos simbólicos relacionados aos veículos. Nos dois segmentos analisados, 

nacional e importado, tanto para os homens quanto para as mulheres, o status é 

diretamente afetado pelo veículo que possuem, visto que os veículos importados são 

os detentores de maior poder e status, devido ao seu valor. E, desta maneira, os 

atributos simbólicos são ligados de uma maneira mais elevada em comparação aos 

veículos nacionais. Assim, quando indagados, observa-se que o proprietário do 

veículo nacional, comenta que se obtivesse um modelo importado, a sociedade o 

enxergaria de outra maneira.  

 
“Sim, se eu tivesse um Camaro tenho certeza que muitas pessoas me 
tratariam de forma diferente” (Gol, HN1). 
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 A evidência de ligação de status nos veículos importados é demonstrada de 

maneira mais clara, visto que os proprietários relatam que seus carros representam 

status e poder devido ao fato de que poucas pessoas conseguem adquirir esses 

modelos, tornando-os indivíduos de maior destaque na sociedade.  

 
“As pessoas acham que o carro dá status” (Golf, HI2). 
 
“Apesar que entre um Chevete e uma Mercedes tem diferença. Pode ser que 
sim. Eu não defino [...] ninguém diferente pelo carro” (Golf, MI3). 

 
 A partir destes comentários, observa-se que o fato de se possuir um veículo, 

já agrega status ao indivíduo devido ao alto valor do produto. E, quando um 

indivíduo deseja comprar um determinado automóvel e o visualiza com outra 

pessoa, automaticamente atribui os símbolos representados no veículo, repassando 

o status que gostaria deter, para o dono do carro. 

 
“Infelizmente quando você tem um carro melhor, as pessoas te tratam de 
maneira diferente. Quando eu tinha um Golf, um Golf zero, eu chegava nos 
estacionamentos era tratado de outra maneira. Infelizmente isso existe” (Polo, 
HN4). 

 
O entrevistado, o qual possui um Volkswagen Polo, relata que quando 

possuía um Golf, modelo com um preço mais elevado, as pessoas o tratavam de 

uma maneira diferente. O mesmo ocorre com o proprietário do veículo Jetta, que 

comenta que é tratado de forma diferente no posto de gasolina devido ao carro que 

possui.  

 
“Muita gente se importa com o status e hoje [...] uma pessoa que está 
malvestida a gente olha de uma forma e uma pessoa bem vestida a gente vê 
de outra forma. Um exemplo disso é quando a gente vai ao posto de 
combustível abastecer, eu já tive outros carros mais simples, até pra atender 
os caras demoram, agora com o meu carro já dão com a mão e vão me 
atender rapidinho. Então, infelizmente tem diferença” (Jetta, HI3). 

 
Segundo os entrevistados, os donos de veículos importados são tratados de 

maneira oposta dos demais, pois na sociedade, aquele que possui um modelo 

importado é considerado importante, ou seja, que detêm de um poder financeiro 

para adquirir este tipo de produto. Diferentemente dos demais, que não possuem 

estas mesmas condições, sendo assim inferiores em comparação aos donos de 

automóveis importados. Além disso, os entrevistados comentam que quando 

dirigiam carros mais antigos ou de algum valor mais baixo, inúmeras pessoas os 
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tratavam de uma maneira ruim e, após trocarem de modelos, começaram a ser 

vistos de um modo completamente diferente.  

 
“Porque, como eu disse, são carros caros, são imponentes, passam 
impressão de poder para as outras pessoas. Eu adoro mostrar que tenho 
dinheiro, que posso andar num carro caro e que sou melhor que muitos, 
alguns que me humilharam hoje me tratam como se eu fosse a melhor 
pessoa do mundo. Gosto do sentimento que tenho” (Tiguan, MI4). 

  
 O comentário da proprietária da Tiguan, demonstra que esta utiliza o produto 

para mostrar a todos que conseguiu atingir o sucesso. Além disso, na concepção da 

entrevistada, o seu veículo é a maneira em que utiliza para evidenciar a sua 

superioridade perante os outros e também para provar a todos, no qual um dia a 

trataram mal, que atualmente é uma pessoa bem-sucedida.  

  A entrevistada, ainda utiliza o seu carro para evidenciar sua “vingança”, em 

cima de quem á humilhou em algum dia. A mesma reforça que o veículo é utilizado 

para demostrar que tem dinheiro e poder, diferente das outras pessoas que não 

possuem a mesma situação financeira dela.  

 
“As pessoas compram carro hoje muitas vezes pelo status. Os jovens, 
principalmente, preferem se enfiar em um financiamento sem fim para terem 
um carro que lhes deem status” (Golf, HI2). 

 
  Como comentado pelo proprietário do Golf, muitos indivíduos, na busca de 

status, entram em financiamentos para conseguir adquirir esses produtos, pois em 

sua concepção, demonstrará o seu poder financeiro, mesmo que isso não 

corresponda a sua realidade e o deixe endividado.  

  Posteriormente, uma questão do roteiro apresentava um quadro de imagens, 

no qual os entrevistados poderiam escolher uma ou mais imagens que melhor os 

definiam dirigindo. Duas destas imagens estiveram entre as mais repetidas. Entre os 

homens, a imagem com o maior índice de escolha foi a do personagem de cinema, 

007, junto ao seu carro. Os entrevistados justificaram a escolha uma vez que o 

personagem remete a status e é reconhecido mundialmente, além de que o seu 

carro representa o poder que ele possui.  
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Fonte: Google, 2015. 

 
“Essa daqui [...] quando tinha pouco do meu carro na rua, as pessoas 
associavam a isso a uma imagem de novidade, que chamava atenção” (UP, 
HN3). 
 
“Imagem tranquila, encostado no carro, com status.” (Golf, HI1) 
“Pode ser essa aqui do 007, porque é um carro esportivo” (Polo, HN4). 

 

As mulheres, por sua vez, optaram pela imagem de uma moça saindo pela 

porta dos passageiros, chamando a atenção de todos. A justificativa deve-se a 

relação entre a mulher e o poder, no qual chama a atenção por onde chega.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Google, 2015. 

 
“Talvez essa daqui me sinto muito bem dirigindo, me sinto poderosa, 
superior” (Tiguan, MI4). 
 
“Essa por ser uma mulher mais nova, uma mulher mais sexy” (Fusca, MI2). 

 

A questão demonstra a maneira em que as mulheres gostariam de ser vistas 

pela sociedade, um estereótipo de mulher poderosa, bonita e rica. E o veículo 

consegue repassar esses atributos de forma simples, basta possuir um modelo 

importado. Como relatado por Linda Steg (2004), os veículos conseguem repassar 

atributos simbólicos aos seus proprietários, e este é um dos principais fatores da 

paixão das pessoas por carros.  

Fundamentado nessas imagens, a diferença de percepção de status entre 

homens e mulheres é clara. Para o sexo masculino, o status é relacionado ao poder 
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financeiro, a possuir dinheiro e ostentar por meio de produtos. Já para as mulheres, 

está ligado ao fator de poder, a sensualidade.  

Em seguida, os entrevistados foram expostos a pergunta: “Qual a importância 

do veículo para você?” As respostas, em primeiro plano, foram relativamente 

automáticas e previsíveis, como por exemplo “Nossa, hoje é fundamental, eu não 

ando sem o carro. ” Ou “Ah, é muito importante. É fundamental [...]. ” E, quando 

questionados sobre o porquê de não andarem sem o carro, as justificativas 

impactaram no status da pessoa: 

 
“Deus me livre andar de ônibus, fede, demora, é horrível” (Tiguan, MI4). 
 
“Ah, o ônibus demora demais. Moro longe, então, preciso do carro” (Fusca, 
MI1). 
“Comodidade, não vou nem a esquina sem carro, odeio andar a pé. De 
ônibus então, piorou” (Gol, HN2). 
 
“Eu não posso ficar sem carro, uso para ir à casa da namorada, para ir à 
academia, não posso ficar sem carro” (Polo, HN4). 
 
“Além de serviço, para ir para a faculdade. Mas em questão de, como eu 
posso dizer, status, a gente gosta um pouquinho de conforto” (Jetta, HI3). 

 

Nestes recortes, pode-se associar a teoria defendida por Nilsson e Küller 

(2000), no qual o estudo efetuado na Suécia demonstrava que os indivíduos 

precisam se locomover de um lado para o outro e, para isso, existem inúmeras 

maneiras e veículos. Além disso, a grande rejeição, por parte das pessoas, em 

relação ao transporte público está diretamente associada a perda de status e o 

medo de ser rotulado como alguém de baixo poder aquisitivo.  

Assim, utilizando o comentário de um dos entrevistados, este afirma “Uso 

para ir à casa da namorada, para ir à academia [...]”, o indivíduo poderia realizar 

esses deslocamentos por meio de ônibus, bicicleta, mas isso influenciaria o seu 

status e, principalmente, por envolver indivíduos de seu círculo de convivência como 

amigos e familiares. E, em função disso, o mesmo opta por se locomover de carro 

em todos os lugares para manter o status criado pela figura do carro.  

 

4.2.2 Aspecto Simbólico – Família 

Família caracteriza o conjunto de indivíduos com um grau de parentesco não 

necessariamente residentes em um mesmo local. Representa também o grupo de 

indivíduos unidos pelo vínculo de casamento, afinidade ou adoção (Dicio, 2015). 
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A família também é um grande fator influencia na escolha dos modelos dos 

veículos. Muitos entrevistados revelaram que as famílias possuem modelos da 

Volkswagen e alguns indivíduos aprenderem a dirigir em um carro da marca VW, 

como o Gol. Por estes motivos, o veículo é relacionado simbolicamente a família, 

remetendo a lembrança, experiências e convivências com familiares. 

Solomon (2011), destaca que existem vários fatores que influenciam as 

escolhas das pessoas, a família se encaixa nos fatores sociais, e é considerada o 

mais importante delineador de preferências. Desde pequenos, os filhos são 

influenciados pelos comportamentos dos pais, moldando as percepções para o resto 

da vida do indivíduo.  

Ao serem perguntados: “Quando estou no meu carro tenho recordações, 

de...”, a grande maioria das respostas ligou a lembranças de família e da infância: 

 

 “Família ando sempre com meu filho, com minha família” (Golf, MI3). 
 
 “Família porque todos na minha família usam, até minha nora e meu genro” 
(Gol, MN3). 

 

Nestas respostas, pode-se observar que as famílias estão sempre junto ao 

carro, mostrando que o veículo tem grande importância no cotidiano destas pessoas. 

 
“Da minha família, sinto falta de quando levava os filhos pequenos dentro do 
carro, eram tempos simples, mas eram muito bons.” (Amarok, HI4) 
 
“Quando estou no meu carro tenho recordações de... pequeno, quando saía 
com meus pais.” (Golf, HI2) 

 

As repostas acima, pode-se perceber o poder simbólico do veículo, em 

relação a família, de retornar a infância das pessoas, fazendo que consigam 

relembrar fatos que aconteceram há anos. Também é possível notar a referência de 

lembrança de algo rotineiro no passado, onde o entrevistado comenta, que quando 

era pequeno saia de carro com seus pais. 

A relação do veículo com a família também é justificada por ter acontecido o 

primeiro contanto com o carro de algum membro familiar, como relatado pela 

proprietária do fox, que aprendeu a dirigir no gol de seu avô. 

 
“Quando estou no meu carro tenho recordações de... Dos meus avós. 
Aprendi a dirigir no Gol do meu avô” (Fox, MN1). 
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Nesta análise, consegue se verificar resultados particularmente parecidos 

com o estudo realizado por Suarez et al. (2007), onde o consumo em família de 

veículos é o tema central de estudo. Os resultados destes autores defendiam que as 

famílias são pilares na escolha do modelo de carro, influenciando os demais 

membros do clico familiar.  O carro que o pai possuía, era relacionado pelos filhos 

como o melhor da casa, muitas vezes após um tempo, os membros mais novos 

buscavam comprar veículos parecidos com os dos seus pais, por adquirirem 

convivência com o modelo e conseguem remeter lembranças da infância e todo seu 

crescimento relacionado ao um carro. Nesta pesquisa, é possível visualizar os 

mesmos atributos citados no estudo anterior, muitos entrevistados relataram que a 

família sempre utilizou modelos da Volkswagen. 

 

4.2.3 Aspecto Simbólico - Alegria 

A alegria é um estado momentâneo, onde o indivíduo transborda sentimentos 

positivos. É uma manifestação de felicidade, que pode ocorrer por vários fatores 

externos ou por motivos intangíveis de cada pessoa. Esta alegria pode ser 

ocasionada de maneira deliberada, e não existem modos de mensurar ou descrever 

a verdadeira alegria, por ser um sentimento, é relativa e individual, pois o que pode 

fazer alguém se sentir alegre, para outros não impacta em nenhum sentido 

(GALVÃO, 2013) 

A alegria é um aspecto simbólico que também é bem presente no consumo e 

compara de veículos. O carro parece que está sorrindo, comenta um entrevistado, 

revelando que consegue visualizar fisionomias em um produto que é feito de metal, 

borracha, lata, etc. O carro consegue repassar sentimentos para seu dono. 

 

“Alegre porque você olha pro carro e parece que ele está sorrindo” (UP! 
HN3). 

 

Outras justificativas de se sentir alegria são ligadas ao fato de estar dentro do 

veículo. Pode-se analisar que o carro consegue alterar o estado emocional da 

pessoa, possuindo um grande poder simbólico. 

 

“Alegre porque me sinto alegre dentro do carro, é um carro bom, não me 
incomoda me faz feliz” (Gol, MN3). 
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Os proprietários de veículos Volkswagen, se sentem alegres quando estão 

dentro do seu carro ou quando elogiam o modelo, demostrando que o produto é de 

extrema importância para seu estado emocional. 

 
“Quando elogiam meu carro, sinto... alegre” (Fox, MN2). 
 
“Quando estou no meu carro me sinto... alegre” (Fox, MN1). 

 

Quando colocado a frente de uma questão, que se caracterizava pela 

interrogativa de como se sentia, quando falavam mal de seu veículo, os 

entrevistados relataram que se sentem ofendidos, pois o carro é importante para 

eles, demostrando o contrário da alegria, que sentem quando as pessoas elogiam 

seus devidos veículos.  

 

 “Quando falam mal do meu carro, me sinto... brava. [...] Não gosto que falem 
mal do meu carro” (Gol, MN3). 
 
 “Quando falam mal do meu carro, me sinto... Bravo, apesar do carro não ser 
dos melhores não gosto que falem mal dele” (Gol, HN2). 

 

A maneira que as pessoas defendem seus veículos, demostra a importância 

do produto em sua vida, como relatado por um dos entrevistados, “Apesar do carro 

não ser um dos melhores”, que no caso é um Gol, um modelo popular no mercado 

brasileiro, não permite que falem mal do seu carro, reforçando a simbologia presente 

no seu carro.    

   

“Quando falam mal do meu carro, me sinto... chateada, não permito que 
falem mal do meu veículo” (Fusca, MI2). 
 
“Quando falam mal do meu carro, me sinto...brava. Por que brava? Porque 
escolhi um carro que demonstre quem eu sou, é como se estivessem falando 
de mim” (Tiguan, MI4). 

 

 As respostas desmostram que quando outras pessoas falam mal do carro dos 

entrevistados, a criação de sentimentos negativos, fazendo que as aconteça um 

desconfortamento por parte dos proprietários. Como relatado pela proprietária da 

Tiguan, o carro é usado para demostrar sua personalidade, e quando falam mal 

dele, é como estivessem ofendo a própria pessoa, como relatado. 
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4.2.4 Aspecto Simbólico – Jovem 

Jovem refere-se aos indivíduos novos, ou seja, de pouca idade. Ou, em seu 

sentido figurado, atribui a alguém a energia e os aspectos característicos 

pertencentes aos indivíduos de pouca idade (Dicio, 2015). 

O aspecto simbólico jovem é relacionado várias vezes ao modelo de carro, 

para explicar que um dos motivos da compra é que a pessoa é jovem e seu carro 

demostra isso pelo seu design. 

 

“Jovem porque ela está com uma aparência do que o mercado ta precisando. 
Ela traz uma potência maior com baixo consumo. Eu não me considero velha, 
tenho VW desde os 27 anos” (Fox, MN2). 

 

Como defendido pela entrevistada acima, a mesma considera que seu 

veículo, na percepção dela, é jovem e reflete isso na sua personalidade, destacando 

que tem 27 anos e não se considera uma pessoa velha. É evidente notar os 

atributos funcionais ligados a um carro de perfil jovem, econômico e potente, 

reforçado pela resposta acima, e por outras obtidas na pesquisa. 

 

“O Up junta potência, cor, é um carro jovem econômico” (Fox, MN2). 
 
“Por ser econômico e mais moderno” (UP! HN3). 
 
“Por ser moderno, tem uma tecnologia animal” (Golf, HI2). 

 

 Estes aspectos funcionais influenciaram na decisão da compra, quando 

questionados por que escolherem tal modelo, as respostas seguem o mesmo 

padrão, de representação simbólica de um perfil jovem com o modelo do carro: 

 

“Jovem, é um carro que para mim é jovem, o design é jovem” (Gol, HN2l). 
 
“Jovem, o meu carro é um carro jovem é um carro jovem” (Golf, HI2). 
 
“Eu sou simples, sou um cara aberto. Não tenho muita frescura e sou jovem” 
(UP! HN3). 
 
“Comprei um carro que se encaixasse no meu jeito, é versátil, jovem” 
(Golf,HI2). 

 

O estilo do carro é rotulado como modelo de jovem, na pesquisa consegue se 

analisar que as pessoas enxergam os seus carros como jovem, e ligam isso a sua 
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personalidade. Uma entrevistada comenta que não gosta de modelos sedan, pois é 

associado a “tiozões”, termo informal para descrever carro de pessoas mais velhas. 

 

“Não gosto de sedan porque acho que é carro de tiozão” (Golf, MN3). 
 
‘O seu carro define sua personalidade?  Sim, ele é jovem, popular, atraente 
(risos)” (Gol,HN2). 

 

  Novamente, o estudo realizado por Suarez et al. (2007), demonstrava que o 

modelo de carro era associado a cada indivíduo da família, e os carros com perfil 

mais jovem, sempre era do filho, e seus pais compravam sedans, caminhonetes e 

peruas. Nesta pesquisa é possível observar esta segmentação, onde as pessoas 

buscam o veículo que repassa os aspectos simbólicos de juventude, possuindo 

modelos, por exemplo, como o Golf, UP e o Fox, o indivíduo, consegue evidenciar o 

seu perfil jovem, e não ser enquadrado em uma categoria ultrapassada. 

 

“Por que eu sou jovem, então ando com meus amigos no carro” (Fusca, MI1). 
 
“Jovem porque é jovem, é uma marca que serve pra carros jovens, se você 
colocar uma rodinha fica bacana” (Golf, HI1). 

 

A maneira que o veículo é utilizado reflete o seu estilo, como comentado 

acima, pelo motivo de se intitular jovem, a pessoa vai andar com os amigos, então 

seu carro também necessita ser moderno, atual e com tecnologia atual. 

 

 4.2.5 Felicidade 

A felicidade é um estado continuo diferente da alegria, que por muitas vezes 

são confundidas, mas é possível existir os dois sentimentos ao mesmo tempo. A 

felicidade também é relativa a cada pessoa, muitos autores, poetas e filósofos já 

tentaram a descrever. De modo geral a felicidade está interligada a autoconfiança, 

ao sucesso, as realizações pessoais. Assim sendo, cada indivíduo tem sua definição 

de felicidade (GALVÃO, 2013). 

Outro aspecto simbólico que foi relacionando por vários respondentes foi a 

felicidade. A utilização do carro faz com que a pessoa se sinta feliz. 

 

“Quando estou no meu carro tenho recordações de...todo o tipo, depende o 
trajeto, no dia a dia no trabalho, fico pensando o que tenho que fazer e 
organizando minha agenda. Nos finais de semana tenho recordação de 
brincadeira porque a gente ta sempre brincando cantando” (Golf, MI3). 
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Como descrito pela proprietária do Golf, estar dentro do carro é relacionado a 

felicidade, devido a lembrança de estar cim seu filho, gerando recordações positivas. 

 

"Feliz, tenho prazer em dirigir. Já fui mais estressado e hoje me considero 
mais conformado. Desespero e estresse não mais"  (UP! HN3). 
 
“Quando estou no meu carro me sinto... bem, me deixa feliz“ (Golf, HI2). 

 

“Feliz, por que eu entro no carro ligo o som, saio com a música alta, feliz da 
vida. Eu gosto de dirigir, entã.” (Golf, MI3). 

    
A pessoa relaciona felicidade ao estra dentro do carro, pois coloca sua 

música preferida, aumenta o som e pode sair tranquila aproveitando o momento de 

prazer que sente ao está dirigindo o seu veículo. 

Quando colocados em frente de imagens, o destaque entre os homens foi de 

um indivíduo dirigindo seu carro, representado estar feliz. A imagen eleita pelas as 

mulheres, também se enquadra na descrição acima. 

 

Fonte: Google, 2015. 

 

“Essa aqui de felicidade também, tudo, de conquista” (Jetta, HI3). 
 
"Curtindo o momento que o carro proporciona" (Golf, HI1). 
 
"Essa aqui, sou tranquilo, não tenho pressa, prefiro sair mais cedo do que 
andar" (Amarok, HI4). 
 
"Me encaixo nessa, dirijo feliz, então, é, já fui mais estressado no transito, 
mais hoje nem, to bem mais conformado, então me considero essa daqui. O 
Que posso te dizer, um cara feliz dirigindo" (UP! HN3). 

 
Os comentários reforçam as respostas obtidas durante a pesquisa, onde os 

homens se sentem felizes ao estar em seu carro. Como citado pelo proprietário do 

Jetta, a imagem define o momento de felicidade, e também remete a conquista de 

possuir este modelo de carro. 
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Entre as mulheres, duas imagens se repetiram. Á primeira esteve presente 

nas duas cotas femininas. A segunda imagem, retratando o trator, foi escolhida 

pelas proprietárias de carros nacionais. 

 

Fonte: Google, 2015. 

 
"Feliz, por que eu entro no carro ligo o som, saio com a música alta, feliz da 
vida. Eu gosto de dirigir, então" (Golf, MI3). 
 
"Acho que aquela, feliz, parece que com um ar de tranquilidade dentro do 
carro. Eu não sou nervosa. Eu não tenho medo de dirigir" (Fox, MN2). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Google, 2015. 

 

Talvez o trator, o trator é meu sonho de consumo" (Fox, MN1). 
 
"Eu me acho mais tranquilo, […] feliz, nem apavorada, não velha, nem tão 
despreocupada. Talvez aqui ó, o trator, mais tranquilo, menos nervoso" (Gol, 
MN3). 

    

As escolhas das imagens, que aparentemente são diferentes, quando 

explicados por que definem as entrevistadas, relatam o mesmo sentimento ao dirigir, 

felicidade. O trator é um veículo barulhento, utilizado em trabalhos pesados, mas 

como relatado pelas entrevistadas, remete a sensação de calma, tranquilidade e 
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felicidade. Como comentado pela entrevista que possui um Gol, o trator se encaixa 

com ela, devido ser um veículo calmo, e pode ser dirigido com despreocupação, não 

acontecendo momentos de raiva ou estres. 

As imagens escolhidas, relatam atributos de felicidade que as pessoas não 

costumam relatar em perguntas abertas. A utilização de imagens e fotografias, como 

defendido por Banks (2009), faz que o plano visual seja alcançado, e assim 

consegue se extrair informações que nenhum outro tipo de pergunta irá conseguir.  

As informações ligadas a uma foto, têm significâncias diferentes para cada 

pessoa. Mesmo as imagens, ilustrando pessoas que os entrevistados não 

conheciam, a presença de elementos que representam felicidade, foi fator decisivo 

para a escolha das imanes por parte dos participantes do estudo, exaltando o 

sentimento como um dos principais atributos simbólicos atrelados ao consumo de 

veículos da marca Volkswagen Banks (2009). 

 

4.2.6 Piloto 

Significado de piloto: pessoa que é destinada a condução de veículos, 

aeronaves embarcações. Piloto de linha, responsável condução de um avião (Dicio, 

2015). 

A imagem citada com mais frequência durante as entrevistas, foi a de um iloto 

de formula 1. A justificativa para tal escolha, é defendida pelos entrevistados, devido 

a pratica e qualidade no dirigir de cada um.  Os comentários, reforçam o “titulo” e a 

projeção que os respondentes dão a si próprios. 

 

Fonte: Google, 2015. 
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"Essa do formula 1 é legal, por que eu gosto de correr quando está uma pista 
livre na br assim, quando você sente segurança para correr" (HN4). 
 
"Como tá o transito hoje em dia, se você der uma bobeada bicho, se não for 
piloto já bate o carro em dois toques" (HI3). 
 
"Piloto né, acho, acho não tenho certeza que dirijo muito bem" (HN2) 
"Por que eu gosto de dar uma corrida." (MI2). 
 
"O piloto porque eu gosto de velocidade, gosto de sentir a força do carro" 
(MN1). 

 

Para compreensão da ligação da imagem do piloto pela grande maioria dos 

entrevistados, a utilização da Semiótica é necessária, para tal teoria, a utilização da 

Projeção será utilizada. 

 A teoria da semiótica peirceana, desenvolvida por Peirce (2003) desenvolve 

a projeção como fator essencial para a compreensão das escolhas humanas. Cada 

escolha não é baseada apenas em evidências, mas por uma série de fatores 

subconscientes de cada indivíduo. Para Pierce, existem três propriedades para 

compreender a semiótica: primeiridade, secundidade e terceiridade, e todos podem 

agir de maneira única ou em um conjunto. 

A primeiridade é constituída pela primeira ligação efetuada pelas pessoas, é o 

conhecimento obtido durante o tempo, é a primeira sensação demonstrada pelo 

indivíduo (PIERCE, 2003). 

A segundidade é factual, evidente, ou seja, a ligação de atributos reais que 

foram vivenciados pelas pessoas. Está relacionada aos fatores externos e aos 

sentimentos de cada pessoa para explicar um fato. Necessita de algum objeto real 

para existir (PIERCE, 2003). 

Terceiridade é responsável por demostrar a compreensão do mundo na 

percepção de cada pessoa, sendo possível existir uma infinidade de caminhos.  A 

terceiridade é a junção da primeiridade e segundidade, dando significância e 

importância para o signo em questão (PIERCE, 2003). 

Utilizando esta teoria, a escolha da imagem do piloto, é pela percepção 

imediata da pessoa, ao relacionar dirigir com as figuras disponíveis. Como relatado 

por alguns entrevistados, quando têm oportunidade, testam seus carros nas pistas, 

forçando o aumento da potência, evidenciando a velocidade ao piloto. A relação de 

dirigir bem, também é ligada a um piloto, que em sua concepção assume uma 

direção evasiva, defensiva e ofensiva para evitar acidentes e mostrar sua habilidade 



 
 

65 

no volante. Como declarado pelo entrevistado, HI3 que possui um Jetta, divido os 

riscos do transito, é necessário se tornar um piloto (PIERCE, 2003). 

 

4.3 Relação entre o consumidor e o veículo 

 Esta etapa se destina a verificar o envolvimento dos consumidores com seu 

veículo. Por ser um produto com alto valor financeiro, as pessoas dedicam um 

cuidado especial com seu carro. Nas análises abaixo é possível verificar o 

envolvimento das pessoas com o produto, muitos relatam a importância do veículo, 

que sempre está presente nos momentos importantes da vida de cada um. 

 As análises conseguem relacionar as teorias apresentadas na revisão teórica. 

No primeiro momento, a utilização de Blackweel et al. (2005), com o envolvimento 

com o produto, devido os riscos gerados. A partir da indagação “Seu carro é uma 

pessoa, o defina”, as respostas se enquadram com os autores Wayne e Maclnnis 

(2008), com o envolvimento cognitivo e emocional. Solomon (2010) com o 

envolvimento e Karsaklian (2000) com a teoria de envolvimento durável e 

temporário. 

 Como fundamentado por vários autores, o envolvimento com o produto e com 

a marca ocorrem de maneira intangível, fazendo com que as pessoas escolham os 

carros por percepções de qualidade devido a utilização passada ou por criação de 

sentimentos. Quando envolvidos emocionalmente com os produtos, nenhum 

elemento funcional explica a escolha das pessoas. Nas análises abaixo, várias 

entrevistadas declaram que se sentem envolvidos emocionalmente com seu veículo, 

em alguns casos, o relato de que o carro é considerado um filho para a pessoa. 

Podo se observar que o envolvimento com o veículo é um dos principais fatores para 

a escolha do modelo e da marca (BLACKWELL et al., 2005; KASAKLIAN, 2000; 

SOLOMON, 2010). 

 

4.3.1 Envolvimento com o Produto 

A teoria do envolvimento com o produto, segundo Blackwell et al. (2005), 

onde a percepção de riscos é colocada como fator essencial para ocorrer o 

envolvimento, se mostra verídica. O carro é um produto que possui ricos financeiros, 

onde é possível perder dinheiro na compra do produto. Riscos físicos, colocando a 

segurança do consumidor em perigo. E risco de performance, onde o produto pode 

não atingir as expectativas do consumidor. 
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 Todos os entrevistados relatam que o risco de perder dinheiro é evidente no 

segmento de veículos, a desvalorização e as taxas de juros são apontadas como os 

principais fatores que geraram medo nas pessoas. Os relatos abaixo ilustram esta 

situação de maneira clara e objetiva. 

 

“Sempre né, sempre tem, uma vez eu perdi muito dinheiro, comprei em uma 
semana e na semana seguinte teve uma promoção e eu perdi muito dinheiro.   
Mas acho que tá no pacote, você compra, negocia da melhor forma, mas 
perder  dinheiro é inevitável” (Golf, MI3) 
 
“A gente sempre pensa se vai desvalorizar, mas hoje em dia a maioria é 
assim” (Fusca, MI2). 
 
“Não, sabia que o custo era baixo, a manutenção é baixa e sei que revendo 
por um bom preço” (Gol,HN1). 
 
“Não, Porque a gente já tem consciência que vai perder dinheiro quando for 
vender, mas não pensei muito nisto. Mas verifiquei que o valor que o Up 
deprecia é bem menor que as concorrentes na mesma faixa de preço” (UP! 
HN3). 
 
“Não pensei nisso. [...] porque a marca VW não desvaloriza” (Golf, HI1). 

 

O envolvimento com o veículo faz que o risco de perder dinheiro não seja um 

fator para bloquear a compra do produto, como relatado pelos entrevistados, todos 

têm conhecimento da desvalorização do carro, mas como comentado pelo 

proprietário do UP! e do Golf, a marca e modelo não desvalorizam de forma 

acentuada. O envolvimento faz com que essa perda de dinheiro seja aceita como 

parte do processo, não ocorrendo uma frustação no consumo deste tipo de produto. 

O risco físico, de colocar sua vida em perigo pela utilização do produto, é 

relatado por alguns entrevistados, mas não é gerado pelo veículo, é ocasionado pelo 

transito e pelas outras pessoas, sendo assim fatores externos. O risco é reduzido 

por ser um veículo da marca Volkswagen, como relatado nos recortes abaixo: 

 

“Eu escolhi um carro seguro, então eu não tenho este medo” (Golf, MI3). 
 
“Sempre tem medo, a gente tem mais que cuidar dos outros que da gente 
mesmo, o trânsito hoje está cada vez mais complicado” (Fusca, MI2). 
 
“Não [...], porque o Up era o único que estava dentro da minha faixa de preço 
que queria e é um veículo 5 estrelas na Latin NCAP em questão de 
segurança” (UP! HN3). 
 
“Não, por isso já comprei um Golf, ele vem com airbag, abs.” (Golf, HI1). 
 
“Dirijo a bastante tempo, dirijo a bastante tempo. Dirijo com cautela. Confio na 
marca” (FOX, MN1). 
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 Mesmo o carro sendo um produto, que coloca em risco a vida das pessoas, 

devido aos acidentes, aos problemas gerados pelos veículos, o envolvimento com o 

produto faz com que a pessoa não perceba esse perigo, evidenciando atributos de 

segurança da marca e do modelo como fatores de amortecimento deste risco. 

O risco de desempenho é colocado como nulo, devido a qualidade do produto 

e a sua marca, que têm histórico de oferecer os melhores veículos e não apresentar 

problemas técnicos. 

 

“Estou dentro de uma estrutura da VW que me oferece toda o suporte. Então 
medo de não funcionar a assistência técnica está aí pra isso” (Golf, MI3). 
 
“Não, já conheço a marca e sei que não preciso me preocupar com isso” 
(GOL, HN1). 
 
 “Não, a VW tem bastante concessionária a disposição” (Golf, HI1) 
 
“Não, já conhecia a marca. Quando tive problema sempre fui bem atendida” 
(FOX, MN1). 

 

O envolvimento com o produto é alto, não havendo diferenças discrepantes 

entre os homens e a mulheres deste estudo. Apenas uma pessoa, proprietária de 

um Fox, relatada não ter envolvimento com o carro e não possuir conhecimento do 

produto, quando indagada se já possuiu outros veículos, afirma “Já tive um Ford Ká 

preto, um Ford Ká branco, e um Gol, todos da Volkswagen.”, este relato demostra o 

baixo envolvimento da pessoa com a marca e com o produto, não reconhecendo a 

marca de seu veículo atual e dos veículos anteriores.  

 

4.3.2 Envolvimento com a marca 

 Hoyer, Maclnnis (2008) diz que quando vinculado emocionalmente, o 

envolvimento com a marca e o produto farão parte do índivíduo. Tais consumidores, 

quando deparados com a troca do produto, julgam a mudança de marca como nula 

devido a paixão desenvolvida pelo produto o pela marca. Podemos observar que  

para os entrevistados, em sua grande maioria, se trocarem de carro, não optariam 

por outras marcas, devido a confiança e paixão desenvolvida. 

 
Tenho paixão pela marca, cresci dentro de um carro da VW [““...”] Continuaria 
na marca pela confiança que eu tenho” (Polo, HN4). 
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Não trocaria a marca por nada. Eu gosto da marca, amo ela, não trocaria” 
(Jetta, HI3). 
 
“Escolheria pelo custo benefício, mas se pudesse continuaria na VW” (UP, 
HN3). 

  
Nota-se que alguns consumidores se envolvem emocionalmente com a marca 

devido a fatores pessoais. Para Blackwell (2005), o envolvimento pessoal ocorre 

quando a escolha do produto afetará diretamente o indivíduo. São fatores como o 

autoconceito, beleza ou condição física. Durante as entrevistas, pode-se perceber o 

envolvimento pessoal de alguns entrevistados. 

 

Segundo o dicionário, o autoconceito é a autoimagem ou como ela se vê. 

Durante as entrevistas percebemos que o entrevistado projeta sua própria imagem 

no carro. Ao deparar-se com a questão para descrever o carro como uma pessoa, 

muitos usaram características próprias para descrever o veículo, evidenciadas nos 

comentários: 

 
“Meu carro é saradão. Ela é uma mulher, jovem, de 30 anos. Meu carro sou 
eu” (Golf, MI3). 
 
“Meu carro seria uma mulher, linda, jovem, atraente” (Fusca, MI2). 
 
“Meu carro é um cara legal, baixo e gordo, como eu” (Polo, HN4). 

 

A beleza, segundo o dicionário, é uma qualidade, ou combinações de 

qualidades que impressionam, no sentido positivo. Alguns entrevistados projetaram 

a beleza como sendo características do carro e próprias. Fica evidente que a beleza 

evidenciada pelo carro é um atributo importante. 

 

“Meu carro é uma mulher, sempre chamo de ela. Seria magra, uma top 
model” (Fusca, HI3). 
 
“Meu carro é pequeno, estiloso, é lindo e eu também” (Fusca, HI2). 

 

Os comentários acima confirmam que o envolvimento com a marca, nos 

casos dos entrevistados, é alto, já que poucos afirmaram que trocariam a marca por 

outras concorrentes. Muitos entrevistados relatam que a preferência sempre é pela 

Volkswagen, e como evidenciado, a criação de sentimentos com a marca, como o 

amor e a paixão, faz que o envolvimento emocional constitua um fator para criar 

lealdade e assegura a preferência por parte das pessoas (Hoyer, Maclnnis, 2008). 
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4.3.4 Envolvimento Emocional, Cognitivo, Durável 

Para descobrir a relação da pessoa com seu veículo, a seguinte indagação foi 

efetuada para cada entrevistado “Seu carro é uma pessoa, consegue definir ele?”. 

As respostas obtidas foram separadas em 3 categorias: amigo, familiar e conhecido. 

Os entrevistados em sua grande maioria se mostram envolvidos 

emocionalmente com seus carros, principalmente relacionando o carro a familiares e 

amigos próximos. Mesmo os indivíduos que assemelharam seu veículo a um 

conhecido, nas indagações seguintes relatam ser envolvidas com o produto, 

demostrando sentimentos pelo seu carro. 

 

4.3.5 Amigo 

 Amigo, é uma palavra que remete a uma pessoa, onde envolve sentimentos, 

que podem ser afetivos, sexuais ou por convivência. 

 Grande parte das pessoas definiu seu carro, como um amigo íntimo, devido 

estar junto a ele na maioria do tempo.  

  
“Meu carro é saradão. Ele é uma mulher, jovem, trinta anos. Meu carro sou 
eu. Familiar é muito chato, talvez um amigo porque amigo agente escolhe. É 
um amigo próximo, é um amigo bacana, amigo parceiro, que você carrega 
onde vai” (Golf, MI3). 
 
 “Seria uma mulher, sempre chamo de ela. Cadê a minha bichinha? Seria 
magra né, uma top model. Uma amiga, familiar já é demais. Uma amiga 
íntima porque me leva pra onde eu quero” (Fusca, MI2). 
 
 “Talvez um amigo mais próximo, por sempre estar comigo e com minha 
família. Porque está sempre comigo, nos momentos bons e ruins” 
(Tiguan,MI4). 
 
 “Homem sempre prestativo, não muito cuidadinho, alegre. Amigo que você 
pode contar em todas as horas, eu passo muito tempo dentro do carro, as 
vezes você fala sozinha, é como se estivesse falando com ele.” (FOX, MN2) 
 “Amigo irmão, porque tá comigo em todos os momentos, quando preciso eu 
sempre estou com ele” (Golf, HI1). 

  

 Grande parte dos entrevistados descreve seu veículo como amigo íntimo. Se 

destaca o comentário da proprietária do Golf, relatando que seu veículo, teria as 

suas características. Neste caso, observa-se a materialização da personalidade em 

um produto. A teoria de Wayne e Maclnnis (2008), explica este tipo de 

comportamento, onde o desenvolvimento de sentimentos com o produto faz que o 

carro se torne parte da pessoa.  
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4.3.6 Familiar 

 Na categoria familiar, observa se uma discrepância nas respostas obtidas, 

para algumas pessoas o veículo é um membro próximo da família, exemplificado 

como um filho. Mas outros relatos evidenciam que para alguns consumidores, o 

veículo é um parente distante, como uma tia ou sobrinho, não considerando o carro 

como produto de envolvimento. 

 
“Seria um Homem, bem feio, velho, relaxado. Não é um amigo nem família, 
talvez um parente distante” (Gol, HN1). 

  

O proprietário do modelo Gol relata que o produto não é um membro da 

família e também não é um amigo, apenas um parente distante. Quando indagado 

se a o veículo altera a forma que as pessoas o definem, a resposta confirma o baixo 

envolvimento do indivíduo com seu carro. 

  

“As pessoas devem me achar relaxado pois não cuido do carro, não ligo se 
está limpo ou não” (Gol, HN1). 

 

 Nestas respostas é possível perceber que a utilização do produto não gera 

envolvimento emocional com carro, apenas é utilizado de maneira funcional, para se 

locomover. Este tipo de comportamento pode ser explicado na teoria de Wayne e 

Maclnnis (2008), onde as pessoas criam o envolvimento cognitivo com os produtos, 

onde não há nenhum sentimento relacionado a utilização dos veículos, apenas 

aspectos funcionais interessam para o consumidor, fazendo que suas configurações 

técnicas sejam mais importantes. O comentário da proprietária do Gol reforça a 

concepção de envolvimento cognitivo. 

 

“Talvez um tio ou uma tia. Porque não é tão perto a ligação. É diferente de 
irmão de sobrinho.” (Fox, MN4) 

 

 Outros entrevistados demonstram uma situação contraria, onde o 

envolvimento emocional é presente, como relatado abaixo, a proprietária do Fusca e 

do Fox, comentam que para elas, o veículo é um filho. 

 

“Um filho, cuido dele, lavo mando sempre pra revisão. (Fusca, MI2) 
Pequeno e familiar. [...] as crianças gostam bastante, ele se tornou um 
companheiro” (UP! HN3). 
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“Acho que sim. A gente costuma dar nome, mas nunca pensei nisto. Ágil, 
dinâmico. Seria um amigo próximo, porque está sempre comigo, cria um 
vínculo de amizade, de cuidado talvez até como um filho” (FOX, MN1). 

 

 O envolvimento emocional defendido por Wayne e Maclnnis (2008) reforça 

que as pessoas desenvolvem sentimentos pelos produtos, não havendo nenhuma 

explicação funcional, apenas os fatores emocionais são responsáveis pelo 

envolvimento com o produto.  

Solomon (2010) corrobora com esta teoria, comentando que algumas 

pessoas escolhem os produtos por motivos emocionais, o envolvimento gera paixão, 

criando vínculos importantes no cotidiano de cada indivíduo. Quando indagados 

“Você se considera envolvido emocionalmente com seu carro?”, as respostas 

obtidas, demonstram os sentimentos envolvidos: 

 

“Sim, você sabe tudo do carro, sabe o cheiro dele. Acho que a gente cria um 
sentimento um apego pelo carro” (FOX, MN1). 
 
“Sou bem cuidadoso com o carro, me preocupo em cuidar bem do carro, sou 
meio relaxado pra lavar, mas cuido bem do carro.” (UP! HN3). 
 
“Talvez um pouco, cuido muito bem dele, como um filho” (Fusca, MI2). 

 

 Os comentários acima confirmam a teoria de Wayne e Maclnnis (2008) onde 

os consumidores desenvolvem um envolvimento emocional, o produto se torna parte 

da pessoa, devido a criação de sentimentos, assim cuidando dos veículos de 

maneira especial. 

 

4.3.7 Conhecido 

 Alguns entrevistados não definiram se o carro seria um familiar ou amigo, 

apenas fizeram uma prevê descrição de como seriam.  Mesmo com esse relato, os 

homens reforçam que seu carro seriam pessoas com características especificas, não 

sendo semelhantes aos demais indivíduos. 

 

“Seria uma mulher, linda que chama atenção quando passa na rua” (Amarok, 
HI4). 
 
“Homem, Estiloso, moderno. Seria lindo” (Golf,HI2). 
 

“Um adulto, um vizinho, um homem” (Gol, MN3). 
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 Os relatos acima, aparentemente demostram que os proprietários dos 

veículos, não têm um envolvimento com o carro comparado com os demais 

respondentes da pesquisa. Estes entrevistados, quando colocados à frente da 

indagação “Você se considera envolvido emocionalmente com seu carro?”, as 

respostas abaixo mostram as diferenças entres as pessoas. Os comentários 

mostram que mesmo, não evidenciando na primeira indagação, o envolvimento com 

o produto é presente, nas formas emocional e durável. 

 

“Não, não sou consumista, não me envolvi emocionalmente com o carro” 
(Gol, MN3). 
 
“Sim, cuido muito do carro, não empresto pra ninguém. Porque não vão 
cuidar. Lavo uma vez por semana e levo mais uma vez no posto para tirar o 
pó de fora com uma ducha” (Golf,HI2). 
 
“Sim, sempre gostei de carro, aprendi a dirigir muito cedo então sempre 
gostei. Por quê? Gosto do prazer que sinto quando estou escolhendo o carro, 
a sensação que o carro passa é muito boa” (Amarok, HI4). 

 

 A diferença do envolvimento entre homens e mulheres, fica evidente nos 

comentários acima. Os homens, mesmo não referenciando o produto como membro 

familiar ou amigo tem um envolvimento emocional, visível nos relatos. A teoria de 

envolvimento durável (KARSAKLIAN, 2000), onde a pessoa tem uma grande 

frequência na utilização do produto, explica o relato do proprietário da Amarok, onde 

o mesmo, revela que aprendeu a dirigir ainda jovem, e a partir desta data, começou 

a desenvolver sentimento com o produto.  Novamente, a teoria de Wayne e Maclnnis 

(2008) explica o envolvimento emocional presentes nas justificativas dos homens. A 

relação afetiva com os carros, faz que o produto se torne importante na vida dos 

entrevistados, como relatado pelo dono do Golf, que não empresta o veículo para 

ninguém. 

 A respondente mulher mostra que não têm envolvimento com o produto, 

utiliza pelos atributos funcionais, não relatando nenhum sentimento com o carro 

durante o andamento da pesquisa. 

 

4.4 O que leva o consumidor a optar pelo veículo 

 Atualmente, não há como estabelecer padrões dos reais motivos que levam 

um consumidor a optar por um produto. Em 1898, Elias St. Elmo Lewis, desenvolveu 

um funil de vendas, onde afirma que o conhecimento, interesse, desejo e ação são 



 
 

73 

os principais influenciadores no processo decisório de compra. A primeira etapa, o 

conhecimento, o consumidor precisa ter consciência do produto e suas 

funcionalidades. Após obter conhecimento do produto, o consumidor partirá para a 

próxima etapa, o interesse, seguido do desejo e enfim, chegando a etapa final, a 

ação, onde o consumidor colocará o desejo desenvolvido pelo produto em ação e 

fará a decisão de compra (BERGUER, 2013). 

 Na pesquisa realizada, observa-se que os motivos da opção de compra 

foram, na sua grande maioria, fatores funcionais do veículo que influenciaram no 

processo decisório, como custo x benefício em relação ao preço, tecnologia e 

aparência externa do veículo, além de características como espaço do veículo a 

tradição da compra de carros da marca VW. 

O custo x benefício gerado pelo preço do veículo foi o fator determinante no 

processo decisório de compra de alguns entrevistados, os entrevistados afirmaram 

que o custo x benefício em relação ao preço oferecido pela marca, determinou a 

escolha do modelo como podemos observar em alguns comentários a seguir: 

    

“Em questão de custo x benefício do valor que eu queria investir foi o melhor 
modelo que encontrei”( Jetta,HI3). 
 
“Eu escolhi por causa do preço, era o melhor custo x benefício da época” 
(Gol, MN3). 
 
Todos sabem que a marca tem credibilidade, além do custo x benefício” 
(Tiguan,MI4). 

 

 A marca possui o melhor custo beneficio para os consumidores, como 

desmostrado nas respostas, a qualidade dos produtos da Volkswagen, reflete a 

escolha dos respondentes. 

  A grande maioria dos entrevistados julgou importante a aparência 

externa do veículo e a tecnologia oferecida pela marca como sendo de extrema 

importância no processo da escolha do carro. 

    
“Achei ele lindo, é pequeno, confortável e moderno” (Fusca,MI1). 
 
 “Por ser econômico e mais moderno além da tecnologia do carro” (Up, HN3). 
 
“Por ser moderno, tem uma tecnologia animal” (Golf, HI2). 

 

Os atributos funcionais do veículo como tecnologia e  
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 A tradição da marca e tradição carregada pelo consumidor não passou 

despercebido para os entrevistados como estando entre os itens listados que 

influenciaram a escolha do veículo e da marca. 

   

“Sempre compramos VW, a família sempre comprou VW” (Fox, MN1). 
 
“Porque eu já tive um Fox antes de ser fã da marca, fiz uma experiência, 
gostei e nunca mais consegui largar e mudar de versão também. Sempre é 
Fox. Já é o quarto” (Fox, MN2). 

 

Observa-se que o ato de comprar, varia de consumidor para consumidor, e, 

os motivos de compra são diferentes em cada situação. Enquanto alguns compram 

por prazer, outros compram por status ou por necessidade.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A marca Volkswagen foi a pioneira no Brasil, e por muitos anos liderou as 

vendas no território nacional. Com o passar dos anos novas marcas adentram no 

pais e as políticas econômicas modificam o cenário, fazendo que a marca deixe de 

ser a líder de vendas. A partir do ano 2000, a marca sempre esteve presente como a 

segunda mais vendida, em 2014 a General Motors,ultrapassou o número de vendas 

da VW, roubando a segunda colocação. Mesmo com estas mudanças, a marca 

como demostrado nas analises, repassa qualidade nos seus produtos e detêm 

confiança de seus consumidores. 

 Kotler (2008) ressalta que a marca é quem assegura ao consumidor a 

confiança no produto. E como descrito por vários entrevistados, o fato do veículo ser 

da marca Volkswagen remete a qualidade e confiança presente nos demais produto. 

 A marca consegue repassar aspectos intangíveis para seus consumidores, 

mesmo com a quantidade de produtos similares, a Volkswagen consegue está 

vantagem perante aos seus concorrentes.  

Chamma, Pastorelo (2007) explica que o principal fator para destacar um 

veículo é marca, pois a rela função do carro é similar a todos os veículos do 

mercado. Os modelos concorrentes de maneira geral são parecidos no design, nos 

opcionais, na motorização, e o que faz a grande diferença na hora da escolha do 

consumidor é marca, devido aos atributos intangíveis ligado a ela. A Volkswagen se 

enquadra nesta teoria de Chamma, pois as atribuições de qualidade e de confiança 

que destacam o produto perante os outros.  
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É possível perceber a importância do Brand Equity, que Aaker (1998) destaca 

ser uma vantagem para empresa, devido a ligação da marca a produtos disponíveis 

no mercado. Como constatado, os consumidores da Volkswagen, demostram 

conhecer produtos antigos da marca, assim ligando as experiências e criando 

expectativas em cima do novo veículo. 

A análise das entrevistas indica a grande representação simbólicas dos 

veículos. A escolha do modelo não está atrelada apenas aos aspectos funcionais 

como segurança, potencia, conforto. Os motivos simbólicos, são de grande peso na 

hora da decisão. Como já relatado por Pinho (1996), as pessoas escolhem certos 

produtos para se sentirem dentro de um grupo, para serem aceitos dentro da 

sociedade, e o carro é um dos produtos que consegue realizar esta tarefa de 

maneira mais fácil. Como defendido por muitos entrevistados, o carro representa 

status, demonstra a classe social de cada pessoa, revela a que grupo o indivíduo 

pertence.  

Sowden (2009), em seu estudo, defende que à escolha do modelo e marca do 

carro, é influenciada quase que totalmente por atributos simbólicos, devido ao 

produto conseguir modificar o estado emocional da pessoa. O estudo realizado 

nesta pesquisa, apresenta os atributos simbólicos, felicidade, alegre e jovem, ligados 

ao consumo dos veículos. Evidenciando a importância do carro para o estado 

emocional da pessoa, o simples fato de estar dentro do carro, gera alegria e 

felicidade, devido ao bem-estar e as lembranças relacionadas ao produto. O modelo 

do carro, também influencia a idade dos entrevistados, como relatado, certos 

veículos podem ser considerados de pessoas mais velhas, como os sedans, e outro 

remete a jovialidade, como o Golf e UP! 

A teoria de Baudrillard (1991), onde as pessoas criam simulacros nos 

produtos, se encaixa perfeitamente no atual estudo. A grande maioria dos 

entrevistados, demonstra a criação de várias funções complementares ao seu carro.  

A real função do veículo é substituída por várias funções irreais, como status, poder, 

conquista que não são ligadas aos aspectos funcionais do produto, que é transportar 

pessoas e objetos de um local para outro. Nilson e Küller (2000) complementam 

reforçando a ideologia de poder presente nos carros, as pessoas deixam de usar 

outros meios de transporte, como ônibus, metrô, trem, por medo das outras pessoas 

julgarem esta atitude como falta de poder aquisitivo, perdendo o status que é 

relacionado ao indivíduo. 
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O envolvimento do consumidor com o produto pode ocorrer de duas 

maneiras, emocional ou cognitivo, como defendido por Wayne e Maclnnis (2008) 

como demostrando pelas análises das entrevistas, a grande maioria dos 

proprietários de veículo, são envolvidos emocionalmente com seu carro. 

Demostrando a criação de sentimentos ligados ao produto. Apenas uma 

respondente não apresentou ser envolvida com o carro, não demostrando vínculos 

emocionais com o veículo.  

O envolvimento com o produto, embasado pela teoria dos riscos percebidos 

por Blackwell et al. (2005) reforça que mesmo ocorrendo a perda de dinheiro na 

utilização do veículo, este fator não impede o consumidor de comprar e utilizar o 

carro. O risco de performance, também não é relato pelos consumidores, devido a 

qualidade percebida nos produtos. O risco físico, não interfere na utilização do carro, 

como descrito pelos entrevistados, os fatores externos como transito e os demais 

motoristas que podem causar acidentes. O envolvimento com o veículo, faz que 

esses fatores de risco sejam absorvidos e aceitos pelos consumidores, não 

impedindo a compra dos carros.  

A criação de vínculos afetivos com o carro faz que o produto se torne parte da 

pessoa. Dentro do estudo é possível verificar comentários reforçando que o veículo 

é de grande importância e carrega sentimento de seu proprietário, como descrito por 

alguns entrevistados, o carro é considerado um amigo íntimo e até um filho, 

relatando que o cuidado com o carro é essencial, devido ao envolvimento afetivo 

com o carro. 

A realiação do estudo mostra que apesar da Volkswagen ter caído no ranking 

de vendas, seus consumidores consideram a marca como a melhor do mercado, 

devido sua qualidade e confiança em seus produtos.  O envolvimento por parte dos 

entrevistados, em sua grande maioria é emocial, com criação laços sentimentais 

com seus veículos. A simbologia ligada aos carros, reflete a busca de status como 

um fator principal na escolha do modelo e da marca. Outro símbolo presente na 

utilização de veículos é a família, devido a utilização do produto ser em conjunto 

com seus familiares ou pelo fato de lembranças associadas a infância, aos pais, 

avós e filhos. 
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5.1 Limitações e utilidade do estudo 

O presente estudo demonstrou a importância da construção de marca, a 

Volkswagen em todos os momentos é evidenciada como uma das melhores do 

mercado, devido a sua tradição de produzir veículos de qualidade, gerando 

confiança na marca. Os aspectos simbólicos também se mostram como fatores 

importantes na escolha do carro, a busca pelo status é evidente nas respostas. 

As limitações do estudo se prendem aos resultados serem apenas dos 

consumidores da Volkswagen, uma pesquisa com proprietários de outras marcas, 

complementariam as percepções simbólicas ligadas aos carros. Assim podendo 

compreender o que a marca representa para clientes de outras montadoras. 

O estudo pode ser utilizado por concessionarias, e pela própria marca, como 

indicativo de ações de vendas e criação de estratégias. Como referenciado por 

vários entrevistados, a escolha pelos produtos da Volkswagen está relacionada ao 

conhecimento e utilização dos produtos da marca por familiares. Com estas 

informações a empresa consegue criar ações focando a família como fator de 

escolha. 

A empresa também consegue utilizar os resultados da pesquisa, para verificar 

se o seu posicionamento de mercado está condicente com a que seus consumidores 

esperam. Novas comunicações podem ser criadas, para reforçar essa qualidade e 

confiança, que os entrevistados relataram. 

Outros estudos para verificar o que as demais marcas simbolizam para seus 

consumidores, ajudariam a compreender o segmento automotivo. A investigação 

dos fatores que fizeram a Volkswagen reduzir seus números vendas, é necessária 

para conseguir apontar os erros da empresa e conseguir definir novas estratégias e 

posicionamento da marca. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

1. Dados do entrevistado: (Resumir em uma pergunta) 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Profissão: 

Estado Civil: 

Onde reside: 

Escolaridade 

o 01 Fundamental - Incompleto  

o 02 Fundamental - Completo  

o 03 Médio - Incompleto  

o 04 Médio - Completo  

o 05 Superior - Incompleto  

o 06 Superior - Completo  

o 07 Pós-graduação  - Incompleto  

o 08 Pós-graduação - Completo  

Faixa Salarial 

 

 

 

 

 De 7 a 9 salários mínimos 

 

 

 

2. Você Possui Veículo Próprio? 

3.  Qual o Modelo e a marca? 

4. Qual o ano do veículo? (Descobrir com que frequência a pessoa troca de 

carro) 

 

5. Quem escolheu o modelo? Por que escolheu tal modelo? 
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6. Buscou alguma fonte de informação para compra do carro? (Família, amigos, 

esposa, pai, mãe) 

7. Este é seu primeiro carro? (Se não, qual foi o primeiro) 

8. Qual a importância do veículo para você? 

9. Quando comprou seu carro, teve medo de  

-Perder dinheiro? Por que? 

- Não funcionar direito? Por que? 

- Colocar sua vida em risco? Por que? 

10. Para você, o modelo do carro e sua marca do carro podem indicar que tipo de 

pessoa ela é? 

11. Você se considera envolvido emocionalmente com seu carro?  

12. Seu carro é uma pessoa, o defina. 

13. Você acha que o seu carro, altera a forma que as pessoas te enxergam? 

14. Se você possuir um carro melhor, (Nacional ou importado), você acha que as 

pessoas irão te definir de maneira diferente? 

15. O seu carro define sua personalidade? 

16. Como você se imagina dirigindo: 

 

 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  
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22.  Não possuir um veículo, significa o que ? 

23. Ligar as marcas aos atributos. 

24. palavras para definir a Volkswagen: 
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25. Por que escolheu um carro da VW? 

26. Em sua residência, existem mais pessoas com veículos da Vw? 

27. Como você define a marca VW?  

28. Quais palavras representam a marca vw? 

 

29. Para você, o simples fato do veículo possuir o emblema da VW, representa o 

que? 

30. Se você fosse trocar de carro, estaria aberto a novas marcas, ou continuaria 

com a VW? Caso sim, quais as marcas? Caso não, por quê? 

31. O que você sente ao estar dirigindo um carro da VW? 

 

Quadro 1 Sentenças sobre aspectos simbólicos do consumo de carros  

1 Um carro é um produto que simboliza/representa... 

2 Quando estou no meu carro me sinto... 

3 Quando compro um carro faço questão de... 

4 
Se eu não pudesse, fosse impedido de comprar um carro, teria perdas no sentido 

de... 

5 O que eu busco através do consumo deste tipo de produto é/são... 

6  Quando estou no meu carro tenho recordações de... 

7 Ser um consumidor da marca Volkswagen é 

8 Quando estou dirigindo me sinto... 

9 Meu carro representa minha. 

10 Quando falam mal do meu carro, me sinto. 

11 Quando elogiam meu carro, sinto. 

12 Quando falam mal da VW, eu... 

13 Quando elogiam a VW, eu... 

14 Possuir este modelo de carro me dá  

15 Dentro da sociedade, meu carro representa 
 


