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Todos os meios técnicos são extensões do corpo, assim, bicicletas são 

extensões das pernas, óculos são extensões dos olhos, facas são 
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O automóvel e as roupas são extensões de nossa pele. 
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                            RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa, de caráter qualitativo, é examinar o comportamento dos 

consumidores de automóveis do segmento SUV (Sport Utility Vehicle), a partir da dinâmica 

dos signos e símbolos sociais capazes de influenciar o comportamento de compra. Para tanto 

utilizou-se a recente vertente nos estudos do comportamento do consumidor pós moderno, a 

Análise Experiencial do consumo.  Na perspectiva experiencial, são apontadas influências que 

vão além das características físico-comportamentais, tradicionalmente verificados em estudos 

sobre comportamento dos consumidores. Na ótica experiencial, os estudos dos desejos, 

imaginação, sentimentos e prazer, sempre associados aos simbolismos do consumo, são dados 

relevantes que contribuem pela busca da verdadeira necessidade e direcionamento na decisão 

de compra por determinado produto. Na pesquisa de campo, investigou-se de forma 

qualitativa, por meio de entrevistas de profundidade, a percepção destes símbolos e signos 

presentes no discurso dos entrevistados, muitas vezes implícitos. A amostra concentrou-se em 

21 proprietários dos modelos SUV pesquisados, dentro da faixa de preço até R$ 120.000,00. 

Para auxiliar no entendimento e na tentativa de compreensão dos resultados obtidos nas 

entrevistas, utilizou-se a técnica de Análise do Discurso e a Análise Semiolinguística. Os 

resultados obtidos indicam uma significativa presença dos símbolos e signos sociais 

existentes na sociedade, passíveis de influenciar o motivo de compra e uso dos veículos SUV. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Influência de signos e símbolos. Consumo. 
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                                                              ABSTRACT 

 

 

The objective of this qualitative research, is examine consumer behavior car in the SUV 

segment (Sport Utility Vehicle), by the social dynamics of signs and symbols that influence 

buying behavior. For this purpose we used part of the recent studies of consumer behavior 

postmodern, Experiential Analysis of consumption. In the experiential perspective, are 

identified influences that go beyond the physical and behavioral characteristics traditionally 

seen in studies of consumer behavior. In the experiential perspective, studies of desire, 

imagination, feelings and pleasure, always associated with the symbolism of consumption, are 

relevant data that help the search for true need and direction in the purchase decision for a 

particular product. In field research, it was investigated qualitatively by means of depth 

interviews, the perception of these symbols and signs present in the discourse of the 

interviewees, often implicit. The sample was concentrated in 21 SUV models surveyed users, 

within the price range to R$ 120.000,00. To assist in understanding and attempt to understand 

the results obtained in the interviews, we used the Discourse Analysis and Semiolinguistic 

Analysis. The results indicate a significant presence of social symbols and signs in society, 

which might influence the reason for the purchase and use of the SUV. 

 

Keywords: Consumer behavior. Influence of signs and symbols. Consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos estudos que buscam uma melhor compreensão acerca do comportamento do consumidor 

na área de administração e marketing, dentre eles os apresentados por Baudrillard (1991, 

1993), Bourdieu (1989), Newman, Mittal e Sheth (2001), Solomon (2002), Douglas e 

Isherwood (2004), Engel, Blackwell e Miniard (2004), Lewis e Bridges (2004), Yamaguti 

(2005), Porto (2005), Barbosa e Campbell (2006), Silva e Pacagnan (2011), Brod e Arnt 

(2011), Grohmann; Schaedler; Battistella (2012), entre outros, percebe-se que a tentativa para 

se compreender as atitudes e decisões de compra dos consumidores vem sendo abordada de 

maneira interdisciplinar, envolvendo conceitos e ferramentas metodológicas de diferentes 

áreas do conhecimento, como a Psicologia, a Administração, a Economia, a Sociologia, a 

Antropologia Cultural, a Semiótica e a História. Esses trabalhos tornaram-se fontes relevantes 

em pesquisas e estudos organizacionais, podendo ser utilizados por empresas que se 

preocupam e se organizam estrategicamente para obter sucesso nas vendas de seus produtos e 

serviços junto aos consumidores. 

 

Para Newman, Mittal e Sheth (2001), conhecer o que querem os consumidores e como eles 

tomam suas decisões sobre a compra e a utilização de produtos, é fundamental para que as 

organizações tenham êxito em seu mercado. 

 

São vários os fatores que podem influenciar o comportamento de compra dos consumidores. 

Churchill e Peter (2000) consideram as influências sociais e situacionais como fatores 

importantes no processo de compra do consumidor. Solomon (2002) compreende que o 

indivíduo sofre, enquanto consumidor, influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. 

Para Engel, Blackweel e Miniard (2004), as variáveis que influenciam no processo de decisão 

de compra encontram-se divididas entre as influências ambientais, as diferenças individuais e 

os fatores pessoais.  

 

De acordo com Engel, Blackweel e Miniard (2004), para entender o comportamento do 

consumidor, deve-se considerar as interações sociais do ambiente no qual o indivíduo está 

inserido, pois é a sua autoclassificação social que vai, muitas vezes, determinar a sua decisão 

de compra. "O comportamento às vezes é afetado mais por pressões do ambiente social do 

que por atitudes pessoais" (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2004, p. 255). 
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É essa interação do sujeito com o ambiente social que direcionará os estudos desta pesquisa, 

buscando entender quais são os fatores presentes nos ambientes sociais, seus símbolos e 

significados, que podem ser capazes de influenciar o comportamento de compra dos 

consumidores. Também será relevante, para esta pesquisa, adotar os estudos apresentados na 

recente área do marketing, denominada análise experiencial do consumo, que busca entender 

mais profundamente o comportamento do consumidor por meio de seus desejos e emoções 

(CABRERIZO; SANTOS, 2011; PINTO; LARA, 2011). 

 

A partir da década de 1980, conforme apresentam Addis e Holbrook (2001), uma nova 

abordagem relacionada à pesquisa do comportamento do consumidor começou a ser 

trabalhada nas literaturas relacionadas ao tema. Essa nova abordagem, denominada consumo 

experiencial, considera o consumidor não apenas um tomador de decisão racional, mas um 

indivíduo sonhador, com desejos inconscientes, sentimentos e prazeres. Essas novas variáveis 

foram incorporadas aos processos de pesquisa do comportamento dos consumidores, levando 

em consideração os sentimentos e emoções presentes no ato da compra e o significado do 

simbolismo do consumo. 

 

Buscando compreender os signos e símbolos presentes na sociedade, capazes de influenciar o 

comportamento de compra do indivíduo, a análise experiencial do consumo será um 

importante viés na construção desta pesquisa, pois, na perspectiva experiencial, são apontadas 

influências que vão além das características físico-comportamentais apresentadas pelos 

autores indicados no início desta introdução. Na ótica experiencial, são incluídos estudos 

sobre sonhos, desejos inconscientes, imaginação, sentimentos e prazer, sempre associados aos 

simbolismos do consumo (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982; CABRERIZO; SANTOS, 

2011; PINTO; LARA, 2011). 

 

De acordo com Pinto e Lara (2011), com a análise experiencial, é possível incorporar uma 

série de variáveis que até então não ocupavam lugar de destaque nas pesquisas de 

consumidores, como, por exemplo, o papel dos sentimentos e das emoções no comportamento 

de compra, o significado do simbolismo no consumo, a necessidade do consumidor de buscar 

divertimento e prazer e o papel do consumo, para além do ato da compra.  

 

A busca por informações a respeito do consumidor também pode ser determinada pelas 

características apontadas acima. A análise de suas experiências e significados vai nortear esta 
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pesquisa, que busca entender o papel de símbolos e signos sociais existentes nas relações 

pluripessoais, e que influenciam a decisão de compra dos consumidores de automóveis.  

 

O produto definido como modelo de estudo será o automóvel, tomado como um bem durável, 

possuindo forte relação entre seus consumidores, podendo ser considerado, em alguns 

momentos, como extensão do perfil do consumidor.  

 

O segmento que será abordado vem apresentando números significativos nos índices de 

vendas de automóveis no Brasil (de acordo com dados do Anuário apresentado pela 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA, 2010). Esse 

segmento é composto pelos veículos da categoria Sport Utility Vehicle (SUV), com valor de 

mercado abaixo de R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais).  

 

No decorrer desta pesquisa, serão priorizadas as variáveis culturais e simbólicas e suas 

influências no processo de decisão de compra de automóveis no Brasil, dentro do segmento 

indicado acima, além das variáveis sociais, que, de acordo com Stoner e Freeman (1999), 

também são determinantes pela busca da compreensão e entendimento do comportamento do 

consumidor. Para os autores acima, essas variáveis de influência podem ser classificadas 

como: 

 

 Estilo de vida: As mudanças no padrão de vida e comportamento das pessoas. 

 Valores sociais: Os valores sociais são determinantes nas escolhas que os 

consumidores fazem na vida. Solomon (2002) refere-se aos valores subjacentes, que 

podem ser impulsionadores das motivações do consumidor, uma vez que o indivíduo 

olha para os produtos como instrumentos a que atribui significados, auxiliando-o a 

atingir uma meta ligada a um valor. 

 Demografia: Os novos padrões de consumo demonstram que os indivíduos são 

influenciados pelos grupos dos quais fazem parte e com que interagem, de acordo com 

a região em que vive. 

 

Para auxiliar na análise dos dados encontrados nas entrevistas em profundidade, que serão 

apresentadas à frente, e nas pesquisas bibliográficas, será utilizado o método de Análise do 

Discurso, a fim de aprofundar os conhecimentos e descobertas semiolinguísticas dos 

resultados alcançados.  
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O Brasil possui, atualmente, capacidade para produzir 4 milhões de veículos por ano, 

empregando cerca 1,5 milhão de pessoas direta e indiretamente. O Produto Interno Bruto 

(PIB) do setor automobilístico brasileiro, unido ao setor de autopeças, corresponde a 5,5% do 

PIB nacional (ANFAVEA, 2010). O foco desta pesquisa do comportamento do consumidor, 

considera, portanto, a relevância da indústria automobilística para a economia nacional e o 

correspondente consumo de veículos. Incorpora os elementos de noção experiencial do 

consumo, que contribuam para uma melhor compreensão dos atos de consumo, seus sujeitos, 

contextos culturais e elementos simbólicos capazes de influenciar os consumidores. Por isso, 

a análise será feita sobre o discurso do consumidor. Pretende-se responder a seguinte questão 

de pesquisa: que aspectos do comportamento do consumidor manifestados em seu discurso, 

são determinantes para sua escolha de um veículo do segmento SUV? 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a relação entre símbolos e signos sociais e a tomada de decisão de compra de um 

automóvel do segmento SUV. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar símbolos e signos sociais do consumidor, presentes no processo de decisão de 

compra de um automóvel do segmento SUV. 

 

Identificar símbolos e signos no marketing de automóveis SUV e sua influência sobre a 

decisão de compra. 

Analisar a presença desses símbolos e signos no discurso do consumidor de automóveis SUV. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente pesquisa se justifica, primeiramente, pela importância que a compra de um carro 

tem para o consumidor brasileiro. No segmento de automóveis, caracterizados pela 

designação de bens de consumo duráveis, são oferecidos aos consumidores produtos com alto 

valor agregado, cujo processo de decisão de compra é precedido por maior esforço cognitivo 

e, consequentemente, por maior tempo para análise e escolha dos produtos pelos 

consumidores (PONCHIO; ARANHA FILHO; SAMARTINI, 2003; FERNANDES, 2011). 

 

No Brasil, com a economia em desenvolvimento e crescimento, mas ainda enquadrado social 

e economicamente como um país de Terceiro Mundo, a compra de um automóvel requer 

esforços e planejamentos físicos e psicológicos dos futuros compradores. Para Grohmann, 

Schaedler e Battistella (2012), quanto mais infrequente é a compra e maior é o valor do 

produto, mais complexo torna-se o processo de decisão. 

 

As montadoras, que se instalaram no país, conseguiram se estabelecer e se firmar na produção 

e venda de veículos de baixo custo, com até 1000 cc, característica presente em mercados de 

economia emergente, como acontece no Brasil. Porém, nos anos noventa do século passado, 

com a reestruturação da economia nacional e a ―abertura dos portos‖ para a entrada de 

modelos importados, os consumidores passaram a ter acesso também a modelos de segmentos 

mais luxuosos e com tecnologia mais recente (CONSONI, 2004). 

 

De acordo com Comin (1998), a partir de 1992, a crescente penetração de veículos 

importados acirrou a competição no mercado automotivo brasileiro, pressionando as empresas 

a um comportamento muito mais competitivo do que era visto até então. Em contrapartida, os 

governos da década de 1990 sancionaram várias leis de incentivo fiscal para veículos 

montados no país, consequentemente reduzindo os preços dos produtos e garantindo, assim, a 

participação no mercado nacional, frente à concorrência externa.  

 

O aumento da concorrência, ocasionado pela reabertura do mercado brasileiro à importação 

de veículos vindos de países estrangeiros, principalmente os franceses, japoneses e coreanos, 

no início da década de noventa, trouxe um novo cenário de divisão de mercado entre as 

principais montadoras que dominavam as vendas internas. Anteriormente à reabertura do 
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mercado, as montadoras Fiat, GM, Volkswagen e Ford lideravam as vendas nacionais. Comin 

(1998) aponta que o mercado era dominado em mais 60%, no final da década de noventa, 

pelas vendas das marcas citadas acima. Com a entrada dos concorrentes externos, o Market 

Share dessas montadoras se reduziu e o mercado se tornou mais competitivo. Em 2010, a Fiat 

Automóveis liderou o mercado, com 22,8% de vendas, seguido pela Volkswagen, com 21%, e 

General Motors, com 19,8%. As demais marcas, apesar de apresentarem volume de vendas 

inferior, já demonstram que o mercado está se tornando cada vez mais competitivo, conforme 

é possível verificar no GRAF. 1. 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 - Market Share entre as principais indústrias automotivas no Brasil em 2010 

Fonte: ANFAVEA, 2010. 

 

 

O aumento da concorrência impulsionou todas as montadoras a elaborar estratégias mais 

agressivas, utilizando ferramentas de marketing adequadas para conquistar e manter os 

clientes. Consoni e Carvalho (2002) afirmam que as atividades de desenvolvimento de 

produtos vêm adquirindo importante atenção no setor automobilístico mundial, no que se 

refere à competitividade entre as empresas. Para os consumidores, o aumento do número de 

marcas no mercado, oferecendo novos produtos, é um fator positivo, que aumenta seu poder 

de escolha e negociação.  

 

Clark e Fujimoto (1991) apontam que a habilidade em fornecer respostas rápidas às demandas 

do mercado, a partir do desenvolvimento e introdução de novos produtos, tem sido 
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considerada como fator estratégico entre as empresas automobilísticas. Antes, preço e 

qualidade eram os elementos determinantes para a competitividade das mesmas e fatores 

principais nas pesquisas de marketing. Atualmente, uma marca que não consegue perceber os 

desejos, os anseios dos consumidores, nem satisfazer necessidades subjetivas e, muitas vezes, 

latentes, deles, poderá sofrer danos mercadológicos severos. A análise da importância dessas 

variáveis subjetivas, que influenciam o processo de escolha dos consumidores, é também uma 

das justificativas dessa dissertação. 

 

Nesta pesquisa, as ferramentas de estudos do marketing contemporâneo, que serão utilizadas, 

envolvem principalmente os aspectos subjetivos, por meio da análise experiencial e da análise 

do discurso dos consumidores de automóveis que serão entrevistados. De acordo com 

Grohmann, Schaedler e Battistella (2012), no Brasil, ainda são poucos os estudos sobre o que 

rege e influencia o comportamento do consumidor de automóveis, mesmo assim ainda ligados 

principalmente às referências teóricas clássicas e ferramentas do marketing, que abordam o 

consumidor como um simples tomador de decisão racional.  

 

Esta pesquisa também buscará, por meio de pesquisa científica, aumentar o nível de 

conhecimento sobre o comportamento dos consumidores de automóveis do segmento SUV, 

analisando as influências externas que os indivíduos sofrem no processo da compra, tais como 

opiniões, atributos, valores, símbolos e status sociais, a partir da abordagem experiencial do 

consumo, auxiliando nos futuros estudos acadêmicos e nas tomadas de decisões empresariais. 
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3 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

 

 

 

3.1 Abordagens do Comportamento do Consumidor 

 

 

Dentro das áreas de pesquisa que fazem parte do escopo da Administração e Marketing, o 

estudo sobre comportamento do consumidor vem se destacando a cada ano, auxiliando as 

empresas a compreender e a identificar qual produto o cliente procura, em busca de satisfação 

de desejo pessoal ou social. As organizações precisam estar atentas ao comportamento 

variável dos consumidores, pois esta atenção se tornará essencial na elaboração e implantação 

de programas eficazes de marketing. 

 

Engel, Blackwell e Miniard (2004) reforçam a necessidade de compreender o consumidor e o 

ambiente onde ele está inserido, podendo incluir estudos demográficos, grupos de influência, 

atitudes, motivações, necessidades, desejos e novos padrões de vida. Os autores apontam 

ainda a importância de as empresas compreenderem as atitudes e sentimentos dos seres 

humanos, por meio da segmentação por ―estilos de vida‖, averiguando a necessidade de 

adaptação de cada produto para cada estilo diferente de comportamento.  

 

Vergara (2005) demonstra que os conceitos sobre o comportamento do consumidor ganharam 

novas leituras ao longo das décadas, complementada por disciplinas como a Psicologia, 

Sociologia, Ciências Sociais e Antropologia.  

 

Nos estudos sobre o comportamento do consumidor, Douglas e Isherwood (2004) descrevem 

o homem como um ser social, apontando que, dificilmente, será possível explicar a demanda 

dos indivíduos apenas olhando para as propriedades físicas dos bens que consomem, pois 

todos os bens são portadores de significado, mas nenhum o é por si mesmo. O homem precisa 

de bens para comunicar-se com os outros e para entender o que se passa à sua volta. Os 

autores afirmam que padrões de consumo não são estabelecidos pelo indivíduo, isoladamente, 

mas por pressões e expectativas de outras pessoas. Assim, o consumo não é individual, 

apenas, mas social. 
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Dando força aos estudos apresentados por Schiffman e Kanuk (2000), Solomon (2002) 

também compreende o indivíduo como consumidor que sofre influências psicológicas, 

pessoais e culturais. Para o autor, o consumidor é um ator, e, dependendo do papel que exerce, 

terá comportamentos diferenciados no momento da decisão de compra.  

 

Karsaklian (2004) esclarece como a sociedade e seu meio podem induzir o indivíduo a 

determinada compra, sendo uma influência positiva ou negativa. Segundo a autora, percebe-se 

uma maior preocupação dos estudiosos e empresas com o comportamento do consumidor, 

pois a constatação e o fato de existir, em cada indivíduo, um consumidor diferente, têm 

gerado polêmica com relação a como lidar com os seus comportamentos, que são 

acompanhados de vários fatores, muitas vezes determinantes para o consumo 

(KARSAKLIAN, 2004). 

 

O psicólogo Abraham Maslow, já em 1960, apontava a importância de se considerar os 

aspectos e necessidades psicológicas do ser humano: ―já está suficientemente demonstrado 

que o ser humano possui, como parte da sua construção intrínseca, não só necessidades 

fisiológicas, mas também, de fato, necessidades psicológicas‖ (MASLOW, 1968, p. 220). 

Maslow desenvolveu, durante seus estudos, a teoria da hierarquia das necessidades dos 

indivíduos, que expõe, em forma de pirâmide, os principais elementos que motivam e 

estimulam os indivíduos a consumir determinado produto ou serviço, por níveis hierárquicos.  

 

Barbosa e Campbell (2006) citam a pirâmide de necessidades de Maslow como uma base que 

sustenta a complexidade do consumo, do ponto de vista moral, a partir do desenvolvimento de 

sofisticados critérios de legitimidade e retóricas de justificativas sobre o quê, quando e por 

que se consome determinado produto. Na visão de Barbosa e Campbell (2006), os indivíduos 

precisam justificar moralmente o que consomem, hierarquizando os diferentes bens, de forma 

que alguns sejam mais lícitos e importantes do que outros, como uma pirâmide de 

necessidades essenciais às suas satisfações e desejos. 

 

Bauman (2011) trata este assunto de maneira mais extrema. Para o autor, todos os indivíduos 

são consumidores, enquanto estiverem vivos: ―Não pode ser de outro modo, porque, se 

pararmos de consumir, morremos‖ (BAUMAN, 2011, p. 83). O autor compara o ato de 

consumir a uma enfermidade física, para que as pessoas buscam remédios em farmácias 
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consumistas. ―Pode-se dizer que, numa sociedade consumista, todo comércio de produtos e 

serviços constitui, antes de mais nada, farmácias‖ (BAUMAN, 2011, p. 92). 

 

Com essa comparação do consumo de objetos como se fossem remédios, Bauman (2011) 

demonstra que a aquisição e o consumo de objetos e mercadorias consegue aplacar 

desconfortos ou dores, e, ainda, espera-se que esses atos evitem reações desagradáveis que, 

sem dúvida, se abaterão sobre o consumidor. Podem ser desconfortos de toda sorte, inclusive 

o medo de perder o valor de mercado enquanto consumidor, e de ser alijado do ―circuito 

social‖, perder a estima social, a popularidade, a companhia de amigos – tudo porque está fora 

dos assuntos do momento e das ―jogadas‖ mais cobiçadas. 

 

As recentes mudanças no comportamento dos indivíduos durante o processo de compra de 

determinado produto têm exercido grandes pressões sobre as empresas, obrigando-as a buscar 

novas formas de estudos e pesquisas para compreender melhor o que os motiva e influencia. 

O entendimento atual, sobre o consumidor, aponta que este deixou de se apresentar como 

alvo, para ser um elemento ativo e imprescindível na construção de marcas (BROD; ARNT, 

2011).  

 

Em A Sociedade de Consumo, Baudrillard (1991) aponta que o indivíduo possui a necessidade 

de se diferenciar dos demais, construindo e definindo o "discurso" de sua personalidade por 

meio da compra e da posse de objetos que possuam determinados signos. Por isso, a 

satisfação poderá ocorrer por meio da distinção e da diferenciação, manifestando-se sempre 

por aspectos visíveis, por signos materializados nos produtos. Em outro texto, o autor afirma 

que lógica social do consumo é a "lógica da produção e da manipulação dos significantes 

sociais" (BAUDRILLARD, 1993, p. 59).  

 

Considerado um dos pioneiros nas reflexões teóricas sobre o consumo, Baudrillard (1993) o 

entende como atividade social irracional, como uma fuga do real operada por meio da 

manipulação de signos. Esta afirmação pode ser mais bem compreendida no parágrafo abaixo: 

 

As comunicações de massa não nos fornecem a realidade, mas a vertigem da 

realidade [...] O conteúdo das mensagens, os significados dos signos em grande 

parte, são indiferentes. O nosso empenhamento não as acompanha e os meios de 

comunicação não nos orientam para o mundo, oferecem-nos para consumo signos 

atestados, contudo, pela caução do real (BAUDRILLARD, 1993, p. 24). 
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Essa visão, apresentada por Baudrillard, é fundamental na estruturação deste projeto, na 

tentativa de entender se o consumidor brasileiro de automóveis pode ser dominado por fatores 

externos, alterando seu desejo real de consumo por meio de influências sociais existentes nas 

redes de relacionamento, permeadas por discursos e seus significados entre as partes 

envolvidas. Para Baudrillard (1993), o indivíduo busca, por meio do consumo de produtos e 

serviços, a satisfação de desejos e não apenas a satisfação das necessidades.  

 

A proposta apresentada por Schiffman e Kanuk (2000) retrata os consumidores em seu 

ambiente social e cultural, descrevendo a importância desses ambientes no comportamento 

humano e a forte influência que exercem na cultura e nos hábitos de compra dos indivíduos. 

Para os autores, os indivíduos desprezam os seus desejos pessoais, consumindo produtos que 

satisfazem as necessidades dos ambientes em que vivem, como, por exemplo, grupos de 

trabalho, amigos, familiares, comunidades, entre outros.  

 

De acordo com Foxall et al. (2006), as teorias sobre comportamento do consumidor possuem 

constructos psicológicos, tais como as atitudes e as crenças, formadas por experiências diretas 

ou indiretas com o objeto a ser consumido. O consumo de determinado produto pode 

influenciar a intenção da pessoa para agir e reagir, alterando seu comportamento de compra, 

chamado pelos autores de atitudes. 

 

Os estudos do comportamento do consumidor, no que tange à abordagem subjetiva, 

qualitativa, com análise sobre símbolos e significados, desejos, personalidade e aspirações, 

serão a vertente que guiará os estudos desta pesquisa, pela ótica das análises experienciais de 

consumo, análises do discurso dos consumidores e análise semiolinguística. 

 

Para maior embasamento dentro dos estudos psicológicos que envolvem os atos e 

comportamentos do consumidor, Bourdieu (1989) propõe uma nova leitura das relações 

sociais, discorrendo sobre o significado do poder simbólico. Para Bourdieu, o poder simbólico 

é o poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.  

 

O consumo é visto, por Canclini (1999), não como a mera possessão individual de objetos 

isolados, mas como a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção com 
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outros, de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que servem para enviar 

e receber mensagens. 

 

Assumir que as pessoas, em sua condição de consumidores, detêm características distintas, e, 

sobretudo, influenciam a realidade que vivenciam, devido às imprevisíveis formas que 

escolhem para empreenderem seus comportamentos perante os estímulos de consumo aos 

quais são submetidas, compõe as mais recentes perspectivas de estudos do comportamento do 

consumidor (SILVA; PACAGNAN, 2011). Entender que as percepções e atitudes 

inconscientes podem ser mais comuns do que as conscientes é importante ponto na 

interpretação do comportamento dos indivíduos. A percepção de que, na maioria das vezes, as 

escolhas são feitas com base em emoções ou ideias, que fogem do controle racional, tem sido 

a chave no desenvolvimento das modernas teorias de consumo, como é possível perceber na 

recente preocupação dos estudiosos do marketing e suas publicações, conforme demonstrado 

nas apresentações acima. 

 

 

3.2 Influências ambientais 

 

 

São vários os fatores que podem influenciar o comportamento de compra dos consumidores. 

Dentre eles, Kotler (2000) cita os fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos. Para maior 

embasamento e profundidade nos estudos desta pesquisa, serão analisados os Fatores 

Culturais, que abrangem aspectos da cultura e classe social do indivíduo e da sociedade em 

que vive, e os Fatores Sociais, que abrangem a família, os grupos de referência, os papéis e 

status desempenhados pelo indivíduo na sociedade. Os fatores de maior relevância, 

apresentados acima, serão reunidos em um único grupo, aqui denominado de Grupo das 

Influências Ambientais. 

 

O ato de consumir, na atual sociedade, denominada por Bauman (2008) como sociedade de 

consumidores, articula práticas e atitudes que direcionam uma orientação de conduta dos 

indivíduos e suas relações humanas, no ambiente em que vivem. O consumo é visto pelo 

autor como o principal alimento das relações entre os indivíduos em sociedade, modelando o 

espaço da vida, incentivando relações e disputa pelo poder, identidade e inclusão/exclusão, 

além de produzir incessantes desejos por produtos e serviços (BAUMAN, 2008). 



22 

 

 

Buscando esclarecimentos sobre o termo sociedade, encontra-se, nos textos de Marilena 

Chauí, uma clara descrição de como o modo de produção capitalista deu origem à sociedade, 

cuja marca primeira é a existência de indivíduos, separados uns dos outros por seus interesses 

e desejos. A autora, para quem a sociedade significa isolamento, fragmentação ou atomização 

de seus membros, forçando o pensamento moderno a indagar como os indivíduos isolados 

podem se relacionar e tornar-se sócios, completa apontando a marca da sociedade como sendo 

a existência da divisão de classes (CHAUÍ, 2008, p. 8): 

 

A sociedade impõe a exigência de que seja explicada a origem do próprio social. Tal 

exigência conduz à invenção da ideia de pacto social ou de contrato social firmado 

entre os indivíduos, instituindo a sociedade. A segunda marca, aquilo que 

propriamente faz com ela seja sociedade, é a divisão interna. Se a comunidade se 

percebe regida pelo princípio da indivisão, a sociedade não pode evitar que seu 

princípio seja a divisão interna. 
 

No contexto introdutório acima apresentado, o ambiente social em que vive o indivíduo pode 

ser considerado uma importante variável que interfere no ato de consumo. Ao consumir um 

dado produto ou marca, os consumidores desejam criar uma autoimagem, que possibilite 

alcançar a integração social, ou mesmo que favoreça a satisfação pessoal. As pessoas passam 

a valorizar aspectos psicológicos e simbólicos que as ajudam a construir sua própria 

identidade (RIBEIRO, 2008) e, portanto, a integrar-se na indivisão da identidade social, como 

afirmou Chauí.  

 

Para Orlandi (1999), os sentidos não são encontrados somente nas palavras como mensagens 

a serem codificadas, mas possuem forte relação com o contexto ao seu redor, com as 

condições nas quais são produzidos. O discurso não pode ser analisado apenas 

linguisticamente: deve ser contextualizado e os sujeitos (emissor e receptor) precisam ser 

considerados por seres sociais, de existência concreta.  

 

Engel, Blackwell e Miniard (2004) apresentam em seus estudos as influências ambientais que 

podem afetar o comportamento de compra do consumido como ilustrado na FIG. 1, abaixo. 
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FIGURA 1 - Influências ambientais 
Fonte: ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2004. 

 

 

Kotler e Armstrong (1993) definem como essenciais, na classificação de uma classe social, os 

fatores renda, ocupação, educação, riqueza e outras variáveis culturais e simbólicas. Para os 

autores, esses fatores é que vão determinar preferências por produtos e comportamentos 

dentro dessas classes, inclusive influenciando seus padrões de consumo no ambiente em que 

vivem.   

 

Pinto e Lara (2011) afirmam que é possível, por meio da análise do consumo de bens e 

serviços, verificar se os indivíduos pretendem transmitir informações iconográficas sobre si 

mesmos, reafirmando sua identidade, definindo sua posição social e declarando seu 

pertencimento a determinado grupo, entre tantos outros significados. E, ainda, levar em conta 

que os consumidores utilizam bens e serviços para dizer alguma coisa sobre si mesmos, 

reafirmar suas identidades, definir sua posição no espaço social, declarando seu pertencimento 

a um ou outro grupo, falar de gênero e etnia, celebrar ou superar passagens, afirmar ou negar 

sua relações com os outros ou atribuir quaisquer outros significados (RICHINS, 1997; 

SLATER, 2002; MCCRACKEN, 2003; HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982, PINTO; LARA, 

2011; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004).    

 

Segundo Rocha (1985), o consumo é um sistema simbólico que articula coisas e seres 

humanos e, como tal, uma forma privilegiada de ler e entender o mundo que nos cerca. O 

autor afirma que, no momento da decisão de compra, os prazeres são muito mais fortes que as 
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necessidades, e independem da classe social em que o indivíduo está inserido.  O consumo é a 

forma mais óbvia de demonstrar inserção num determinado meio, mesmo que ele esteja longe 

da realidade da pessoa. 

 

Os grupos sociais selecionam e fixam, por meio de seus próprios rituais e acordos coletivos, 

os significados que regulam a sua vida. Esses rituais servem para "conter o curso dos 

significados" e tornar explícitas as definições públicas do que o consenso geral julga valioso 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 121). Os rituais eficazes são os que utilizam o 

consumo e seus objetos materiais, para estabelecer o sentido e as práticas que os preservam. 

Quanto mais custoso for esse bem, mais forte será o investimento afetivo e a ritualização que 

fixa os significados a eles associados (CANCLINI, 1999). 

 

Em O Poder Simbólico, Bourdieu (1989) descreve o espaço social e as diferenças que nele se 

desenham "espontaneamente", tendendo a funcionar simbolicamente como espaço dos estilos 

de vida ou como conjunto de stands, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida 

diferentes. Já nos estudos realizados em A economia das trocas simbólicas, Bourdieu (1999) 

aponta que são inúmeras as propriedades de uma classe social, provindas do fato de que seus 

membros se envolvem deliberadamente ou objetivamente em relações simbólicas com os 

indivíduos das outras classes, e, com isso, exprimem diferenças de situação e de posição 

segundo uma lógica sistemática, tendendo a transmutá-las em distinções significantes. 

 

Um objeto material não tem significado em si mesmo: o significado está nas relações entre 

todos os bens (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Em seus estudos sobre os sistemas e o 

poder simbólico, Bourdieu (1989) aponta os símbolos, existentes nos objetos, como 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, sendo o poder simbólico, exercido por esses 

objetos, como um poder de construção da realidade. Os símbolos são, para o autor, os 

instrumentos da integração social (BOURDIEU, 1989). 

 

Também focando no aspecto das trocas simbólicas, Baudrillard (1991) demonstra que 

prevalecem os domínios da racionalidade: econômicos, de status, sexuais, de laços sociais, de 

informações. No mundo atual, para o autor, subsistem quatro lógicas diferentes sobre as 

trocas simbólicas na sociedade, sendo elas: a) as operações práticas, que correspondem ao 

valor do uso do objeto, sua utilidade com um instrumento; b) a equivalência, que corresponde 

ao valor da troca, da lógica de mercado, sendo o objeto um bem; c) a da ambivalência, que 
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corresponde à troca simbólica, sendo o objeto um símbolo, com valor evocativo, mágico, 

cultural; d) a da diferença, que corresponde ao valor do signo, ao código, à lógica do status, 

sendo o objeto um signo, um sinal (BAUDRILLARD, 1991). 

 

Para Ribeiro (2008), o consumo pode ser entendido como símbolo de uma linguagem 

compartilhada, em que a subjetividade do ato de consumir exerce papel fundamental, pois 

permite ao homem dar uma visão simbólica ao objeto. Para a autora, é por meio da escolha de 

objetos, no momento de consumo, que o indivíduo se enquadra em determinada categoria 

social, tornando a sua opção visível para a sociedade da qual faz parte. Portanto, o consumo é 

um fenômeno coletivo, uma vez que os produtos e serviços que um indivíduo consome 

servem para dizer algo a seu respeito para a sociedade (RIBEIRO, 2008). 

 

Para Rocha (1985), são os objetos que trazem a presença e, ou, ausência de identidades, 

visões de mundo ou estilos de vida. Entre tantos outros objetos, os automóveis também não 

são consumidos de forma neutra. Pelo contrário, são antropomorfizados para levarem, aos 

seus consumidores, individualidades e universos simbólicos que a eles foram atribuídos.  

 

No estudo do poder de escolha do indivíduo na esfera do consumo, nas sociedades modernas, 

de acordo com Mello e Fonseca (2007), o consumidor é apresentado como um sujeito 

cunhado pela história das relações sociais e econômicas advindas dos atuais tempos modernos 

em que se vive. Devido ao fator histórico ser determinante na origem e na construção do 

indivíduo, deve-se compreendê-lo, e às suas necessidades de consumo, como uma produção, 

algo construído pelo ambiente e pelos contatos sociais, e não como um efeito da ―natureza das 

coisas‖, como uma alienação. 

 

Focando os interesses desta pesquisa no comportamento de compra de veículos SUV, na 

sociedade brasileira, especificamente, abordando consumidores mineiros, pode-se citar Chauí 

(2008), para quem a sociedade brasileira transforma as diferenças e assimetrias sociais e 

pessoais em desigualdades, sendo capaz de classificar as pessoas de acordo com os bens e 

materiais que possui: 

 

É uma sociedade na qual as diferenças e assimetrias sociais e pessoais são 

imediatamente transformadas em desigualdades, e estas, em relação de hierarquia, 

mando e obediência. Os indivíduos se distribuem imediatamente em superiores e 

inferiores, ainda que alguém superior numa relação possa tornar-se inferior em 
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outras, dependendo dos códigos de hierarquização que regem as relações sociais e 

pessoais (CHAUÍ, 2008, p. 70).  

 

A influência do ambiente em que o indivíduo está inserido, aliada aos desejos, personalidade, 

aspirações, emoções e estilo de vida, pode ajudar a construir sua própria identidade de 

consumo. Os consumidores passaram a valorizar aspectos psicológicos e simbólicos, no 

momento da escolha e compra de produtos, o que está sendo denominado, nos estudos sobre 

comportamento do consumidor, como análise experiencial do consumo. Para Monteiro (2010, 

p. 21), ―a consciência crescente de que a abordagem vista pelos principais estudiosos 

negligencia importantes aspectos do consumo, pavimentou o caminho para uma abordagem 

pós-moderna, chamada de análise experiencial do consumo‖.  

 

 

3.3 O pós-modernismo e a análise experiencial do consumo 

 

 

A análise experiencial de consumo é uma nova vertente nos estudos do comportamento de 

consumidor, que está diretamente ligada às mudanças passadas pela atual sociedade de 

consumo. Dentre elas, a mais recente é denominada, pelos estudiosos, de pós-modernismo. 

Lipovetsky (2004) aponta três momentos na história do capitalismo de consumo, que poderão 

auxiliar no entendimento da relação entre o consumo pós-moderno e a análise experiencial, 

conforme demonstrado nos próximos parágrafos. 

 

A primeira fase se inicia em 1880 e vai até o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

sendo denominada Modernismo. Teve como principal característica o nascimento dos 

mercados de massa, o que consistiu na substituição dos pequenos comércios locais por 

grandes mercados nacionais, suportados pela melhor infraestrutura de transportes, tecnologia 

das máquinas e comunicação. Nessa fase, tem-se o chamado consumidor moderno. 

 

A segunda fase inicia-se nos anos cinquenta. Caracterizou-se pela continuidade do consumo 

de massa pela sociedade, com aperfeiçoamento dos processos industriais, difusão de crédito, 

diversificação de produtos e elevação do volume de produção e sua distribuição. A 

democratização do consumo torna mais individualizado o processo de compra e escolha dos 

produtos. O marketing segmenta e diferencia os tipos de mercado; as indústrias oferecem 

produtos ligados à moda, às tendências, que se tornam mais efêmeras, visando à constante 
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troca por novidades. Essa fase é apontada como pós-moderna. Segundo Lipovetsky (2004, p. 

23) ―São antes de tudo o consumo de massa e os valores que ele veicula (cultura hedonista e 

psicologista) os responsáveis pela passagem da modernidade à pós-modernidade, mutação que 

se pode datar da segunda metade do século XX‖. 

 

 

Para Lipovetsky (2004), a pós-modernidade terminou no momento em que a tecnologia 

genética, a globalização e os direitos humanos triunfaram na sociedade, possibilitando o 

anúncio do mundo que está por vir.   

 

É possível perceber, na distinção das fases apontadas por Lipovetsky (2004), o surgimento de 

um comportamento de consumo mais individualista durante o pós-modernismo. Os impactos 

trazidos pelo crescimento da industrialização, das tecnologias e da globalização são vistos 

como ferramentas de dominação e poder do mundo pós-moderno (BAUMAN, 2008).  

 

A terceira fase inicia-se nos anos noventa e está em andamento, ocorrendo nos dias atuais, 

denominada como Hipermodernismo. A padronização da produção industrial e do consumo 

de massa é revista pela sociedade e reinterpretada, adquirindo características de 

personalização e individualismo. Para Lipovetsky (2004), o consumo passa a ser motivado 

pelo hedonismo, pela busca individual do prazer e de emoções pelos consumidores e, 

sobretudo, de diferenciações perante a sociedade em que vivem. A globalização presente 

nessa fase contribui para um consumo informatizado, marcado pelo imediatismo. O autor 

classifica isso como ―consumo emocional‖, pois o ato de comprar tornou-se uma experiência 

afetiva, emotiva, imaginária e sensorial, a despeito da funcionalidade do produto. 

 

Hipercapitalismo, hiperclasses, hiperpotência, hiperindividualismo, hipertexto – o 

que mais não é hiper? O que mais não expõe uma modernização desenfreada, feita 

de mercantilização proliferativa, de desregulamentação econômica, cujos efeitos são 

tão carregados de perigos quanto de promessas (LIPOVETSKY, 2004, p. 53 ). 

 

Além da abordagem sobre os mundos moderno, pós-moderno e hipermoderno, que interferem 

diretamente no comportamento humano, o estudo sobre as influências que as experiências, as 

vivências e os desejos que cada consumidor possui, sobre sua decisão de compra, está aliado à 

crescente necessidade do mercado, de oferecer produtos e serviços voltados a essas demandas, 

como demonstrado por Lipovetsky (2004), durante a terceira fase de seus estudos. Dessa 

maneira, os pesquisadores de marketing perceberam a importância de focar na experiência de 
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consumo dos indivíduos para alcançar o entendimento daquilo que procuram para satisfazer 

os desejos e necessidades individuais. 

 

 

3.3.1 O consumo pós-moderno  

 

 

A transição entre as fases do modernismo e pós-modernismo influenciou relevantemente o 

comportamento dos indivíduos na sociedade. Os estudos aplicados durante esse período 

evoluíram e se aprimoraram, sempre em busca de uma melhor compreensão das demandas e 

necessidades do mundo pós-moderno. Apesar de não haver consenso, nas Ciências Sociais, 

sobre o conceito de modernidade e pós-modernidade, os autores parecem concordar que a 

transição entre as épocas abriga em si diferenças marcantes, havendo claras noções de ruptura 

e descontinuidade de costumes e comportamentos (LIPOVETSKY, 2004; SIQUEIRA, 2005; 

BARBOSA, CAMPBELL, 2006; MOCELLIM, 2007; BAUMAN, 2008). 

 

Bauman (2008) distingue a modernidade em dois períodos: modernidade sólida, referindo-se 

ao período do modernismo, e modernidade líquida, referindo-se ao pós-modernismo. 

Demonstrando a diferença entre as duas fases da modernidade, Bauman (2008) caracteriza a 

modernidade sólida como época em que o controle do mundo era feito pela razão e 

guarnecido pelo racional e técnico. Também para Lipovetsky (2004), a ordem social 

predomina no mundo moderno. Este período foi marcado pelos diversos desenvolvimentos da 

indústria e do transporte, tornando o mundo mais integrado e globalizado, porém mantendo 

características de igualdade social, com baixo individualismo, sendo considerado, por 

Bauman (2008), uma época em que houve tentativas de controle racional do mundo. 

 

Porém, com o crescente desenvolvimento dos meios de transporte, da comunicação, da moda 

e do consumo, surge a pós-modernidade, denominada por Bauman (2008) de modernidade 

líquida. Esta é considerada, pelo autor, como a fase em que o mundo é caracterizado pelo 

aperfeiçoamento da indústria e da tecnologia, do pensamento emocional, com aceleração do 

ritmo de vida, individualismo, descontrole e fragilização das relações sociais. Para Lipovetsky 

(2004), no pós-modernismo já não há regras a seguir. A evolução da industrialização e 

tecnologia, e o crescente consumo da sociedade são os responsáveis pelo pós-modernismo, 
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uma vez que incentivam a cultura do consumo pelo prazer e pela emoção (LIPOVETSKY, 

2004). 

 

Na pós-modernidade, torna-se possível identificar, por meio do consumo, a construção e 

instrumentalização das relações sociais (MOCELLIM, 2007). Para Mocellim (2007), o 

consumo transforma-se na fonte principal de satisfação e o meio pelo qual os indivíduos 

constroem suas identidades. É por meio da posse de determinados objetos de consumo que 

uma identidade pode ser assumida ou não na pós-modernidade. Segundo Bauman (2008), na 

modernidade líquida, o indivíduo consegue se distinguir por meio de seus próprios recursos. 

Nesse ponto, o consumo passa a ter um importante papel, pois se efetua, na pós-modernidade, 

como a principal forma de distinção, da construção da personalidade e da individualidade dos 

consumidores. A sobreposição da modernidade líquida, ou pós-modernidade, à modernidade 

sólida, ou modernismo, pode ser entendida como preponderância do caos sobre a ordem, da 

fragmentação sobre o todo. 

 

Em recente estudo sobre o comportamento do consumidor na sociedade pós-moderna, 

Siqueira (2005) aponta que a sociedade atual está associada à complexidade humana, 

envolvendo intensamente valores, desejos, hábitos, gostos e necessidades. Para o autor, a 

pluralidade de consumidores é considerada por meio de um processo governado pelo jogo da 

imagem, do estilo, do desejo e dos signos que lhes distribui estilos de vida de acordo com os 

critérios de mercado. 

 

Barbosa e Campbell (2006) sugerem que o consumo, na sociedade atual, do ponto de vista 

empírico, faz uso do universo material à sua volta, para se produzir física e socialmente. Os 

mesmos objetos, bens e serviços, além de satisfazer as necessidades básicas do ser humano, 

são consumidos e utilizados também para mediar as relações sociais, conferir status, construir 

identidades e estabelecer fronteiras entre grupos e pessoas. Essas características, apontadas 

acima, são relacionadas por estudiosos como presentes na sociedade denominada pós-

moderna, contribuindo para a construção da cultura de excessos, favorecendo o consumo 

exagerado e efêmero, com o propósito de buscar constantemente mudanças, novas aparências 

e novas identidades (LIPOVETSKY, 2004).  

 

Campbell (2006) divide os padrões de consumo moderno em dois aspectos. No primeiro 

aspecto, a distinção acontece pela emoção e pelo desejo, pois ―o processo de querer e desejar 
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está no cerne do fenômeno do consumismo moderno‖ (CAMPBELL, 2006, p.35). O segundo 

aspecto possui forte característica de individualismo. Mas o autor pondera que nem todo 

consumo é de natureza individual. Existem, nas sociedades modernas e capitalistas, esferas de 

consumo coletivo. Mas essa característica de individualismo pode ser associada diretamente 

ao consumo moderno, sendo apontado como o ―valor extraordinário anexado a esse modo de 

consumo, juntamente com a ênfase colocada no direito dos indivíduos de decidirem, por si 

mesmos, que produtos e serviços consumirem‖ (CAMPBELL, 2006, p. 49).   

 

Os dois aspectos apontados acima sustentam a natureza do consumo pós-moderno, de estar 

mais preocupado em satisfazer desejos e vontades subjetivas do que em suprir necessidades 

reais, abrindo caminho para as influências e induções externas, podendo apontar ao indivíduo 

caminhos de consumo que são vistos como simbólicos e com significados sociais arraigados. 

 

Para Campbell (2006, p. 50),  

 

As pessoas ao fazerem uso da grande e constante oferta de produtos na sociedade de 

consumo moderna - estão regularmente engajadas no processo de recriar a si 

mesmas. Inicialmente adotando e posteriormente trocando de identidade e estilos de 

vida da mesma maneira fácil e casual com que trocam de roupa. 
 

Barbosa e Campbell (2006) relacionam algumas características do fenômeno de consumo pós-

moderno, sendo elas: a) consumo de objetos ilusórios, que perdem sua função real para se 

relacionar com a imagem ilusória da realização; b) o indivíduo se insere em determinado 

grupo social para compartilhar dos mesmos produtos que os demais; c) integração ou 

discriminação social, de acordo com os produtos consumidos; d) reprodução de estilos de vida 

e personalidades; e) construção de ambientes imagéticos ao redor do produto. As 

características acima, apontadas por Barbosa e Campbell (2006), se fortalecem na 

consideração abaixo: 

 

A identidade do novo consumidor é, agora, negociada nas complexas interações 

sociais em que está envolvido. Multiplicaram-se as fachadas num comércio 

incessante de representações, no qual a mesma pessoa representa várias demandas, 

sem qualquer uniformidade ou padrão de consumo. Muitos consumidores num só 

homem (BARROS FILHO; LOPES; CARRASCOZA, 2006, p. 102). 

 

Campbell (2006, p. 48-49) completa seu raciocínio sobre os aspectos e padrões do consumo, 

apontando que ―o consumismo moderno tem mais a ver com sentimentos e emoções (na 
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forma de desejos) do que com razão e calculismo, na medida em que é claramente 

individualista, em vez de público, em sua natureza‖.  

 

Dentre os estudos que tratam a sociedade cultural pós-moderna, também se destacam as 

análises realizadas por Baudrillard (1991), que apontou, como a principal característica dessa 

sociedade, a redução do indivíduo à condição de consumidor, em consequência do 

crescimento e automação dos sistemas produtivos modernos. Na afirmação ―já não 

consumimos coisas, mas somente signos‖ (BAUDRILLARD, 1991, p. 119), o autor 

argumenta que o valor de uso de um objeto, a sua utilidade em relação à satisfação de 

determinadas necessidades e o valor de mercado, o preço do objeto, se tornaram irrelevantes 

em face do valor de signo. 

 

Baudrillard (1991) denomina o processo de consumo simbólico como "mercadoria-signo", 

sendo o objeto carregado de associações imagéticas e simbólicas, alterando muitas vezes o 

valor e a utilidade inicial dos produtos, tornando-os imagens mercadológicas, carregadas de 

símbolos de aparências. Para o sociólogo, a transformação da mercadoria em signo foi o 

destino do capitalismo no século XX.  

 

Vive-se em uma sociedade com excesso de informações provindas de várias fontes, capazes 

de modificar o fluxo do consumo de determinados bens. As atividades de consumo ocorrem, 

de acordo com Bourdieu (1989), dentro de um campo simbólico, no qual os indivíduos 

estariam em constante movimento. O autor demonstra que a análise da posição ocupada pelos 

indivíduos e suas condições sociais determinaria o nível das relações estabelecidas. 

 

O campo de produção simbólica é um microcosmo da luta simbólica entre as 

classes: é ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de produção (e só 

nessa medida) que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores ao 

campo de produção (BOURDIEU, 1989, p. 12).  

 

 

Yamamura (1992) explica que os consumidores se tornaram muito exigentes e passaram a 

comprar somente produtos que realmente os agradam. O critério para iniciar o processo de 

comprar passa a ser o de gostar e não mais o de precisar. O consumidor mais racional e 

utilitário cedeu espaço a um indivíduo que busca nos produtos e serviços não somente 

atributos para resolver um problema, mas outras propriedades emocionais e sensoriais 

(NEWMAN; MITTAL; SHETH, 2001). A abundância de produtos e serviços no mercado faz 
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com que os indivíduos passem a afirmar suas personalidades e preferências, e a realçar a 

individualidade dentro de um contexto coletivo. De acordo com Barbosa (2006), a única coisa 

que as pessoas procuram hoje, nos bens e serviços, são suas propriedades simbólicas, como 

vias expressas de obtenção e manutenção de um status na sociedade em que vivem.  

 

Aprofundando as referências encontradas, percebe-se que McClelland (1987), em seus 

estudos sobre a cultura e o consumo, aponta quatro relações básicas que podem motivar os 

indivíduos: a) motivação por sucesso e a responsabilidade de realização e alcance de 

determinado objetivo; b) a necessidade de pertencer a um dado grupo e de manter 

relacionamento com ele; c) poder de controle sobre as pessoas em um relacionamento, 

baseado na submissão, podendo ser interpretado positiva ou negativamente; d) desejo dos 

indivíduos de se sentirem únicos, diferentes e originais, procurando se destacar por suas 

identidades e personalidades. 

 

Sabe-se da necessidade emergente de conhecimento, por parte de empresas, sobre novas 

perspectivas a respeito das estratégias das marcas e do consequente comportamento dos 

consumidores. Atualmente, o setor de marketing, nas organizações, vem buscando aumentar o 

entendimento sobre as percepções inconscientes do comportamento dos consumidores, que 

podem ser mais comuns do que as conscientes. Essa percepção de que, na maioria das vezes, 

as escolhas são feitas com base em emoções ou ideias que fogem do controle racional, tem 

sido a chave no desenvolvimento das modernas teorias de consumo. Nesse sentido, o 

entendimento da influência da experiência sobre o relacionamento dos consumidores com 

suas marcas traz abertura a novas discussões que contribuam para o maior entendimento da 

temática. 

 

 

3.3.2 Abordagem experiencial do consumo 

 

 

Atualmente, o consumo pode retratar situações de estilo de vida e não apenas de produtos. Os 

consumidores procuram entretenimento, emoções e desafios (MONTEIRO, 2010).  Holbrook 

e Hirschman (1982), em suas publicações, apontam situação semelhante à descrita acima. 

Para os autores, muitas pesquisas de comportamento do consumidor têm se concentrado sobre 

os benefícios tangíveis de bens e serviços convencionais que executam funções utilitárias, 
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com base em características relativamente objetivas. Porém, na tentativa de compreensão do 

comportamento humano, movido por desejos e necessidades emocionais, alguns autores 

passaram a pesquisar aspectos subjetivos que podem direcionar e influenciar o 

comportamento de indivíduos no ato de consumo de produtos e serviços, como, por exemplo, 

símbolos, status, aspectos emocionais, desejos e prazeres. Esse novo contexto vem alterando, 

significativamente, as pesquisas sobre comportamento do consumidor, e traduz-se pelo 

conceito de marketing experiencial, do original ―experiential marketing‖, que é uma 

concepção relativamente nova e ainda está em fase de desenvolvimento. É uma estratégia de 

marketing que tem como foco o consumidor e suas ações (CABRERIZO; SANTOS, 2011). 

 

Pinto e Lara (2011) indicam, em seu artigo, que a noção de experiência entrou no campo do 

consumo com os estudos de Holbrook e Hirschman, em 1982, que destacaram a crescente 

importância, até então negligenciada pelos pesquisadores de consumo, da ―visão 

experiencial‖. A proposta foi marcada por um fluxo, associado ao consumo, de fantasias 

(sonhos, imaginação, desejos inconscientes), sentimentos (emoções tais como amor, ódio, 

raiva, inveja, divertimento) e diversão (prazer hedônico derivado de atividades divertidas, 

alegres e prazerosas) (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982, apud PINTO; LARA, 2011). 

 

Dentro desta nova linha de pesquisa do comportamento dos consumidores, Brakus, Schimitt e 

Zarantonello (2009) definem a experiência de consumo como sensações, sentimentos, 

cognições e respostas comportamentais proporcionadas por um estímulo, da marca, ou do 

produto, isto é, dos serviços oferecidos. Para os autores, algumas experiências de consumo 

podem ativar os sentidos e sensações das pessoas, causando mudanças emocionais e, também, 

estimulando os consumidores a comportamentos distintos. 

 

Para Pimentel (2007), o marketing experiencial é orientado em torno da criação de 

experiências no consumidor, pela estimulação dos sentidos, da mente, em que os valores 

sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e relacionais substituem os valores 

funcionais. Segundo Norman (2009), todas as coisas que os indivíduos fazem e pensam estão 

ligadas à emoção. Para ele, a emoção é, necessariamente, uma parte da cognição. As emoções 

acabam, assim, alterando as decisões do sistema cognitivo e são positivas no processo de 

decisão de escolha e compra de produtos. Neste sentido, as emoções têm papel fundamental 

no marketing de pensamento e experiências, já que as mesmas contribuem nas tomadas de 

decisão racionais e influenciam o comportamento dos consumidores (COSTA, 2009) 
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Schmitt (2002) diferencia o marketing tradicional do marketing experiencial ao estabelecer as 

características que cada um aborda: 

 
[...] os consumidores acham que as características e benefícios funcionais, a 

qualidade do produto e a marca positiva são coisas absolutamente normais. O que 

eles querem são produtos, comunicação e campanhas de marketing que estimulem 

os sentidos e que mexam com as emoções e com a cabeça. Querem produtos, 

comunicação e campanhas que eles consigam incorporar no seu estilo de vida. 

Querem obter uma experiência. O grau, segundo o qual uma empresa poderá 

fornecer uma experiência desejada (usando a tecnologia da informação, marcas, e a 

comunicação e o entretenimento integrados), vai determinar seu sucesso no mercado 

global do novo milênio (SCHMITT, 2002, p. 38). 

 

Assim, para o autor, com o marketing experiencial, o foco passa a estar nas experiências dos 

consumidores, incluindo a análise da situação de consumo e do consumidor emocional e não 

somente racional (SCHMITT, 2002). O autor ainda estabelece uma análise comparativa entre 

o marketing dito ‟tradicional”e o marketing experiencial, conforme pode ser visto no 

QUADRO 1:  

 

QUADRO 1 – Marketing Tradicional X Marketing Experiencial 

 

 TRADICIONAL 

 

EXPERIENCIAL 

FOCO 

 

Atributos e benefícios dos 

produtos 

Experiência holística do 

consumidor 

ÂMBITO Definições de categorias de 

produtos e de consumo 

Situações alargadas de consumo e 

contexto sociocultural 

MODELO MENTAL 

DO CONSUMIDOR 

Tomada de decisões racionais Pessoas racionais e emocionais: 

sentimentos, fantasias e diversão 

ABORDAGEM DE 

 MARKETING 

Analítica, verbal e 

quantitativa 

Eclética, verbal, visual e intuitiva 

 
Fonte: Schmitt (2002), adaptado por Marta Pimentel (2007). 

 

 

Na perspectiva experiencial, são explorados os significados simbólicos e suas características 

subjetivas, pois todos os produtos, não importa quão mundanos sejam, podem ter um 

significado simbólico (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). O diferencial na análise 

experiencial do consumo está na busca dos significados implícitos no comportamento de 

consumo dos indivíduos, por meio de influências que envolvem sensações e símbolos sociais, 

podendo direcionar a compra de determinado produto, tendo em vista a carência de materiais 

exploratórios nessa área de pesquisa. Percebe-se uma lacuna na noção de experiência de 
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consumo, na qual não se discute a dimensão simbólica dessa experiência, construída na 

interação social entre os indivíduos (PINTO; LARA, 2011). 

 

De acordo com Pinto e Lara (2011), pouco se pesquisou sobre aspectos culturais e simbólicos 

do consumo no Brasil, tendo sido ignorado, pelos pesquisadores brasileiros, um conjunto de 

temas que possibilitem uma melhor compreensão dos atos de consumo, de seus sujeitos e 

contextos, como as análises dos símbolos e significados, por meio de estudos semióticos, que 

levam determinado grupo social a consumir produtos específicos. 

 

Cabrerizo e Santos (2011) apontam, em uma pesquisa recente, que o momento atual é de 

valorização pessoal. Os sentimentos, as sensações e os estilos de vida estão orientando as 

estratégias de comunicação de muitas empresas, que saem de um apelo massificado e passam 

a focar a individualização do relacionamento com o consumidor. ―Procuram-se formas mais 

interativas de abordagem, que estabeleçam vínculos mais profundos e duradouros. O foco é na 

experiência, que posteriormente se traduz em diferenciais competitivos‖ (CABRERIZO; 

SANTOS, 2011, p.2).  

  

Tentando compreender mais profundamente as novas características de consumo dos 

indivíduos, as montadoras de automóveis vêm agregando, em suas análises e pesquisas, 

ferramentas de marketing experiencial. De acordo com Yamamura (1992), os automóveis são 

produtos complexos, sofisticados e multivariados, apresentando ligações emocionais 

fortíssimas com seus proprietários e usuários, sendo, por esse motivo, importante fonte de 

pesquisa sobre análise experiencial de consumo. 

 

Atualmente, são poucas as diferenças tecnológicas entre os produtos automotivos oferecidos 

no mercado. O fator estilo de vida e personalidade pode ser um importante viés nas 

diferenciações que influenciarão o comportamento de consumo dos indivíduos. A ênfase nos 

fatores simbólicos e emocionais, e não mais prioritariamente nas tecnologias, está crescendo e 

se tornando o grande diferencial no desenvolvimento e divulgação dos carros pelas 

montadoras. 

 

A análise experiencial, nesta pesquisa, busca entender como o consumo começou a ser 

examinado como um fluxo constante de fantasias e sentimentos, abrangidos por aquilo a que 

podemos chamar de o ―ponto de vista experimental‖ (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982), 
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oferecendo suporte às investigações entre as relações multissensoriais no comportamento do 

consumidor.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

De acordo com a revisão de literatura efetuada, e com a finalidade de atender ao objetivo 

geral desta pesquisa, pretende-se empregar o método de pesquisa qualitativo, com paradigma 

fenomenológico, por meio de interpretações subjetivas e múltiplas, conforme sejam 

encontrados os resultados, ao longo das análises das entrevistas de profundidade aplicadas.  

 

O paradigma fenomenológico e o método qualitativo dão atenção ao estado subjetivo do 

indivíduo, focando no significado e não na mensuração dos resultados. Trata a realidade como 

uma esfera do discurso simbolista, como uma elaboração social, e até mesmo como uma 

projeção da imaginação humana. Malhotra (2006) aponta a pesquisa qualitativa como sendo 

uma metodologia não estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que 

proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema. 

 

A pesquisa qualitativa se faz pertinente, neste estudo, por se adequar às investigações de 

valores, atitudes e percepções do público, de acordo com o processo por busca de informações 

proposto. Na pesquisa com ênfase na Análise do Discurso, a metodologia qualitativa, de 

acordo com Minayo (1992), é importante por ser capaz de ―incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, 

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas‖ (MINAYO, 1992, p. 10).   

 

Na pesquisa qualitativa, é possível compreender o fenômeno do ponto de vista dos atores da 

situação estudada, para então situar sua interpretação deste fenômeno. Segundo Vergara 

(2005, p. 48), esse tipo de pesquisa ―expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para tal explicação‖. 

 

Na busca pela obtenção de resultados satisfatórios, foram realizadas entrevistas individuais, 

por meio de roteiro, envolvendo atuais proprietários de veículos SUV no valor de até 

R$120.000,00. Foram entrevistadas 21 pessoas na cidade de Belo Horizonte, sem distinção de 



38 

 

 

sexo, idade e classe social. Os entrevistados foram localizados por meio de redes sociais, e 

por indicações de redes de relacionamento interpessoal e profissional. 

 

O modelo de roteiro de entrevista utilizado foi o semiestruturado, que, de acordo com 

Manzini (1991), é direcionado por um roteiro previamente elaborado pelo entrevistador, 

composto geralmente por questões abertas, o qual permite uma organização flexível e 

ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo 

entrevistado. O roteiro utilizado segue no ANEXO A.  

 

 

4.1 Análise do Discurso e semiolinguística  

 

 

A partir dos estudos e referências apresentados nos itens precedentes, será considerado, nesta 

pesquisa, o comportamento de consumo de automóveis do segmento SUV, como envolto em 

esquemas simbólicos que concedem sentidos e significados ao indivíduo que o pratica. Serão 

utilizadas, na tentativa de compreensão dos resultados obtidos nas entrevistas, a Análise do 

Discurso (que será notado como AD no decorrer do texto) e a Análise Semiolinguística. 

Segundo Charaudeau (2010, p. 21), uma análise semiolinguística, 

 

[...] é Semiótica pelo fato de que se interessa por um objeto que só se constitui em 

uma intertextualidade. Essa última depende dos sujeitos da linguagem, que 

procuram extrair dela possíveis significantes. Diremos também que uma análise 

semiolinguística do discurso é Linguística pelo fato de que o instrumento que utiliza 

para interrogar esse objeto é construído ao fim de um trabalho de conceituação 

estrutural dos fatos linguageiros. 

 

A realidade das pessoas, representada na vida cotidiana, está permeada por símbolos e, 

quando diante deles, o processo de interpretação se desdobra (ROSA; TURETA; BRITO, 

2006). A Análise do Discurso, de acordo com os autores acima, permite uma relação mais 

próxima com a linguagem, uma vez que o discurso é a prática da linguagem, e a concebe 

como a intermediação entre o homem e a realidade social. 

 

Para tentar entender a importância de se estudar a influência da linguagem em uma sociedade, 

Costa (2009) expõe que as sociedades estão interligadas entre si, influenciando e sendo 

influenciadas por estruturas que coexistem por meio da linguagem, dos signos linguísticos, da 
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cultura e da sua história. Tais influências vão sendo cristalizadas por meio da língua, 

manifestando-se e materializando-se em discursos, ao longo do tempo, refletindo e refratando 

as sociedades. 

 

Numa perspectiva histórica, as origens da AD remontam aos estudos do suíço Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), considerados um divisor de águas no estudo científico da linguagem 

(CABRAL, 2005). A contribuição de Saussure deu condições efetivas para a construção da 

linguística como uma ciência autônoma. Orlandi (1999) demonstra, em seus estudos e 

publicações, que Saussure estabeleceu a língua como fato social, ligando-a aos demais fatos 

sociais, à ideologia e ao inconsciente. A proposição básica de Saussure, além do caráter 

opositivo, relativo e negativo do signo, foi a de que um signo altera sua significação básica, de 

dicionário, quando relacionado a outros signos. Esse processo, denominado como valor do 

signo, foi retomado posteriormente, por Bakhtin (1981), com sua teoria sobre a circulação 

social do sentido. 

 

Em 1916, três anos após a morte de Saussure, dois de seus alunos publicaram o Curso de 

Linguística Geral, uma obra que foi capaz de abrir novos caminhos para os estudos 

linguísticos. Desde então, outras pesquisas, discussões, análises e procedimentos foram 

instaurados por diversos pesquisadores, linguistas e não linguistas, ultrapassando os limites 

das outras ciências, tendo como objeto a língua, em sua complexidade (COSTA, 2009). 

Saussure demonstra que a linguagem ultrapassa a linguística, pois também está inserida nos 

estudos sociais e culturais de uma sociedade, constituindo um importante fator na relação 

entre as pessoas (SAUSSURE, 1987). A linguagem e os signos linguísticos só significam na 

medida em que forem usados socialmente, relacionando-se com outros signos, adquirindo 

novos significados e transformando-se. 

 

 O percurso, iniciado por Saussure, acabou por conduzir à teoria da Análise do Discurso, 

cujos nomes mais significativos são Pecheux, Maingueneau, Houdebine, Charaudeau, dentre 

outros autores. Precursora da análise do discurso no Brasil, Orlandi (1999, p. 29) explica que 

―A análise do discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, 

como ele está investido de significância para e por sujeitos‖.  

 

Para Maingueneau (1997), os objetos que interessam à AD correspondem ao que se chama de 

formações discursivas, explicadas, por Foucault (1997), como um conjunto de enunciados em 
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que ocorre certa regularidade de padrões expressivos, num determinado período histórico. As 

formações discursivas condicionam o uso do discurso numa dada sociedade, fornecendo-lhe 

elementos linguísticos e ideológicos. Em uma entrevista recente, Maingueneau distingue três 

maneiras de se praticar a AD: 

 

A primeira distinção consiste em utilizar a AD para perguntar de maneira indireta 

questões filosóficas; nesse caso, a dimensão da análise empírica de discurso é 
secundária. A segunda consiste em ver na AD um conjunto de ―métodos 

qualitativos‖ à disposição das ciências humanas e sociais; a AD não passa então de 

uma espécie de caixa de ferramentas que permite construir interpretações em outras 

disciplinas. A terceira maneira consiste em ver na AD um espaço de pleno direito 

dentro das ciências humanas e sociais, um conjunto de abordagens que pretende 

elaborar os conceitos e os métodos fundados sobre as propriedades empíricas das 

atividades discursivas (MAINGUENEAU, 2006, p. 2). 

 

Dentro desses discursos, existem regras históricas, que são condições para que dadas 

formações existam ou desapareçam. Buscando compreender como os discursos são formados, 

Foucault apresenta como ocorrem as formações discursivas: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2009, p. 43, 

grifo do autor). 

 

Para Foucault, os agrupamentos de características, como a relação entre objetos, tipos de 

enunciados, conceitos e estratégias, e a maneira como elas se relacionam, formam 

determinado discurso. Essas características, ao serem pensadas não como elementos que 

encerram determinado discurso, mas que se relacionam entre si, são os formadores das 

práticas discursivas (FOUCAULT, 2009). Os discursos são produzidos, portanto, dentro de 

formações discursivas, que têm a ver com a sociedade, com a história e com o contexto 

imediato: 

 

Uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o sistema de 

formação das diferentes estratégias que nela se desenrolam; em outros termos, se se 

puder mostrar como todas derivam (malgrado sua diversidade por vezes extrema, 
malgrado sua dispersão no tempo) de um mesmo jogo de relações (FOUCAULT, 

1997, p. 75). 

 

Os estudos de Maingueneau (1997, p.11) partem do pressuposto de que, ao perseguir o 

desafio de construir interpretações, a Análise do Discurso ―obtém um sentido oculto que deve 

ser captado, o qual, sem uma técnica apropriada, permanece inacessível‖. Nesse caso, a busca 
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por significações ocultas não implica na crença de um único sentido do discurso, em uma 

verdade única, mas na construção de procedimentos capazes de buscar as compreensões 

menos óbvias, mais profundas, por meio da desconstrução do que está sendo formulado.  

 

Segundo afirma Charaudeau (2010, p. 17), ―[...] a linguagem é um objeto não transparente [...] 

O ato de linguagem não esgota sua significação em sua forma explícita‖. Em se tratando desta 

pesquisa, especificamente, trata-se do Implícito, definido por Charaudeau (2010, p. 17) como 

o ―lugar de sentidos múltiplos que dependem  das circunstâncias de comunicação‖, que será 

capturado durante as entrevistas de profundidade que serão realizadas, na busca pelas 

respostas aos questionamentos levantados. Segundo Balalai (1989, p. 56), a AD é capaz de 

demonstrar os sentidos do discurso, com base na Linguística, para se alcançar compreensões 

até então obscuras:  

 

Desvendando os mistérios da linguagem, rompendo a opacidade das palavras e das 
frases, desvelando os segredos dos subentendidos, penetrando nos implícitos do dito, 

essa análise vem compondo um instrumental metodológico que, a partir do conceito 

de discurso com base em teorias linguísticas, permite compreender-lhe os sentidos 

múltiplos, criados por meio da complexa trama de atores que o realizam.  
 

Para Cabral (2005), a AD é atualmente interdisciplinar. As práticas da linguagem continuam 

sendo a sua base, mas não o seu único fundamento. Ela contribui para vários campos do 

conhecimento que reconhecem a linguagem como parte integrante do discurso. Atualmente, é 

considerada uma ferramenta importante para os estudos das áreas de Administração e 

Marketing, na tentativa de compreensão e interpretação dos sentidos implícitos no discurso 

dos indivíduos pesquisados.  

 

Caregnato e Mutti (2006) também colocam que, na AD, não é necessário analisar tudo o que 

aparece, por exemplo, em uma entrevista, pois o importante é captar a marca linguística e 

relacioná-la ao contexto sócio-histórico. Para as autoras, o importante na AD é trabalhar com 

o sentido, que não é traduzido, mas produzido, e não com o conteúdo do texto. Para a AD, é a 

linguagem que vai além do texto, trazendo sentidos pré-construídos, que são ecos da memória 

do dizer (CAREGNATO; MUTTI, 2006). A AD permite recuperar os valores sociais do 

signo, ultrapassando a significação meramente linguística. 

 

Patrick Charaudeau, em seus estudos sobre a AD, junto com Dominique Maingueneau, aponta 

que, para existir um discurso entre indivíduos, é necessário que haja um componente 
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linguístico e um componente situacional. O primeiro é o material verbal, o código da fala, o 

linguístico, e, o segundo, os sujeitos como comunicantes, na situação de comunicação em que 

se encontram concretamente (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004).  

 

Charaudeau (2008) propõe que a AD se defina em função das identidades e dos papéis sociais 

dos interlocutores, das relações sociais existentes entre eles, suas representações e as 

expectativas geradas, com as dimensões propriamente linguísticas que os caracterizam 

durante o discurso. Para o autor, todo ato de comunicação, de linguagem, ocorre dentro de 

uma relação social, reconhecida pelos indivíduos participantes, sendo o discurso concebido 

dentro de um ambiente particular, que se define por aspectos ligados ao plano situacional e ao 

plano comunicacional e discursivo. O plano situacional consiste na identidade dos indivíduos 

participantes do discurso, seus objetivos, o assunto e as circunstâncias. O plano 

comunicacional possui as maneiras do dizer e as estratégias discursivas apropriadas 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

Charaudeau (2008) apresenta a definição de AD em função do desafio de articular as 

dimensões psicossociológicas envolvidas num ato de linguagem, especialmente a identidade e 

os papéis sociais dos interlocutores, as relações sociais em que estão inseridos, os objetivos, 

as suas representações e expectativas. A proposta de AD desenvolvida por Patrick 

Charaudeau insere-se na construção de um modelo multidimensional de compreensão da 

realidade social, esforçando-se para constituir uma estratégia operacional de análise dos 

discursos capaz de contemplar, de modo integrado, as múltiplas dimensões envolvidas num 

ato de linguagem (NOGUEIRA, 2004). 

 

Charaudeau (2008), em seu esquema sobre o ato de linguagem, apresenta quatro sujeitos que 

compõem o circuito de produção de linguagem, situados em ambientes denominados interno e 

externo, conforme se vê na FIG. 02. Define o ato de linguagem como uma encenação, onde 

esses quatro sujeitos participantes vivenciam uma dupla dimensão do discurso, o explícito e o 

implícito. O explícito aparece como uma superfície com irregularidades que, quando 

combinado (ou preenchido) pelo implícito, tratando das condições de produção e 

interpretação da linguagem, determina a significação deste ato de linguagem. Dessa forma ―o 

ato de linguagem é resultado de uma dupla atividade: estrutural (a simbolização referencial) e 

serial (a significação)‖ (CHARAUDEAU, 2008, p. 37). 
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Os quatro sujeitos que compõem o ato de linguagem, segundo Charaudeau, são definidos 

como duas duplas: a dos sujeitos comunicantes, produtores do ato de linguagem (EU), e a dos 

sujeitos interpretantes desse ato de linguagem (TU), como se explica a seguir: 

- SC é o sujeito comunicante. É o agente locutor e articulador da fala, organizando o ato de 

linguagem. O sujeito comunicante (SC) se desdobra em: 

- SE é o sujeito enunciador. Trata-se da imagem de enunciador construída pelo SC, representando 

seu traço de intencionalidade no ato de produção. É responsável pela produção de um certo 

efeito de discurso para o sujeito interpretante (SI), mas, ao mesmo tempo, depende da imagem 

de fala construída por este para existir; 

- SI é o sujeito interpretante. É responsável pelo processo de interpretação que escapa do 

domínio do SE. Encontra-se em uma relação de ambiguidade com a intencionalidade do SC. 

O Sujeito Interpretante desdobra-se em: 

- SD é o sujeito destinatário. É o interlocutor fabricado pelo SC como destinatário ideal, 

adequado a seu ato de enunciação, de acordo com as circunstâncias de discurso e com o 

contrato de comunicação. Encontra-se em uma relação de transparência com a intencionalidade 

do EU. 

 

Quanto aos ambientes descritos por Charaudeau, o externo, considerado psicossocial, é 

constituído pelo Sujeito Comunicante (SC) e pelo Sujeito Interpretante; já o ambiente interno, 

linguageiro, é constituído pelo Sujeito Enunciador (SE) e pelo Sujeito Destinatário, sendo que 

a própria nomeação de cada um apresenta seu sentido e função. Patrick Charaudeau define 

ainda três fundamentos para a fala, explicando melhor a situação dos Sujeitos Comunicante e 

Interpretante no contexto de um discurso, sendo eles o reconhecimento do saber, do poder e 

do saber fazer.  

 

Esta relação do ato da linguagem da AD pode ser analisada na FIG. 2, abaixo: 
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FIGURA 2 - Sujeitos psicossociais e sujeitos de Linguagem (Linguageiros) 

Fonte: Charaudeau (1997), adaptado por Carneiro (2011). 

 

 

Na figura acima, o ato de linguagem não é apenas o resultado da produção de uma mensagem 

do enunciador ao destinatário, mas o resultado de um jogo de ―produção‖ e de 

―interpretação‖, que pode ser implícito ou explícito, entre os processos que ocorrem em um 

circuito interno (da fala), que corresponde a uma representação discursiva e, em um circuito 

externo (do real, do fazer), que corresponde a uma representação da situação de comunicação 

(CARNEIRO, 2011).  

 

No primeiro fundamento, o do saber, o SC precisa apresentar seu discurso contendo um 

conjunto de significados e representações aceitas consensualmente entre os indivíduos e a 

sociedade de que o SI faz parte, ou seja, as informações utilizadas pelo SC precisam ser 

certificadas e reconhecidas pelo SI, para que o sentido do discurso possa ser compreendido e 

analisado. 

 

No segundo fundamento, o do poder, o SC precisa se fazer reconhecer e se legitimar por meio 

de identidades sociais, para proferir o discurso e ser ouvido pelo SI. Charaudeau salienta que 

o grau de legitimidade ou autoridade conferido ao sujeito comunicante depende da maior ou 
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menor adequação que se estabeleça entre sua identidade e status social e o papel linguageiro 

que ele pretenda desempenhar (NOGUEIRA, 2004). 

 

Por último, o terceiro fundamento demonstra que o direito à fala depende do saber fazer, ou 

seja, da capacidade do SE conquistar respeito e confiança junto ao SD no momento em que 

demonstra, durante seu discurso, sua legalidade, seu conhecimento do conteúdo e a 

capacidade de uso do discurso, satisfazendo as expectativas que se fazem sobre ele. Para 

Nogueira (2004), a legitimidade de um sujeito, decorrente de sua posição profissional, por 

exemplo, precisaria ser continuamente confirmada pelo modo como ele desempenha seu papel 

linguageiro. Para o autor, o contrato de comunicação estabelecido entre os sujeitos é uma 

definição socialmente estabelecida das condições apropriadas para se produzir cada tipo de 

discurso, incluindo as identidades, os objetivos, os saberes e as circunstâncias que estão 

envolvidas, e inversamente, que tipo de discurso é adequado para essas condições.  

 

Os sujeitos que compartilham um mesmo universo cultural possuem um 

entendimento mais ou menos próximo sobre os vários tipos possíveis de encontro 

linguageiro (tipos de contrato) e expectativas sobre as identidades típicas dos 

sujeitos envolvidos, seus prováveis objetivos, os assuntos que eles devem abordar e 
as maneiras de falar mais prováveis em cada caso. Os contratos de comunicação 

funcionam, assim, como parâmetros, ―códigos implícitos‖, expectativas 

compartilhadas e mais ou menos institucionalizadas sobre o modo de funcionamento 

das situações de comunicação e sobre os discursos prováveis em cada tipo de 

situação. É importante ressaltar que essas expectativas referem-se, simultaneamente, 

às condições de produção e ao discurso produzido, ou seja, aos componentes 

situacionais e linguísticos conjuntamente (NOGUEIRA, 2004, p. 3). 

 

Exemplificando o fundamento apresentado acima, em que o SC deve conquistar respeito e 

confiança junto ao SI, pode-se citar a comunicação existente dentro da sala de aula, entre 

professor e aluno, em que as orientações didáticas não são aleatórias, mas voltadas para 

interesses dos sujeitos envolvidos. Para Charaudeau (2008), espera-se que o professor (SC), 

possua e demonstre o conhecimento e identidade profissional específica, para transmitir seus 

conhecimentos aos sujeitos aos quais ele se dirige: os alunos (SI).  

 

A credibilidade do professor decorre das estratégias que ele, como sujeito enunciador (SE), 

desenvolve na sala de aula, no sentido de fazer com que os alunos aceitem sua fala como algo 

verossímil, adequado às expectativas dos alunos e à imagem que eles têm do professor como 

detentor de um saber (SOUZA, 2008). 
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Para Souza (2008), portanto, compreende-se a argumentação, em sala de aula, como uma 

interação através da linguagem. Esta interação é a relação triangular entre um professor 

(dotado de credibilidade e legitimidade para avaliar), um aluno (a quem se dirige o professor) 

e uma tese (que corresponde às formulações propostas pelo sujeito comunicante, neste caso, o 

professor). O contrato dessa comunicação deve existir dentro dos limites de tempo e espaço 

determinados pela dinâmica escolar, em que o professor deve utilizar maneiras de se 

expressar apropriadas ao contexto de sala de aula e adequadas aos seus objetivos didáticos. 

 

Verifica-se que o contrato de comunicação caracteriza-se por uma série de expectativas sobre 

os componentes situacionais (identidade dos sujeitos, motivação, circunstâncias materiais) e 

linguísticos (modos discursivos, formas de tematização, recursos linguísticos) típicos de cada 

caso: as características concretas do contrato dependerão sempre das condições específicas de 

sua realização. Em cada tipo de ato de linguagem, e, portanto, em cada tipo de contrato 

comunicacional, os sujeitos precisam construir, concretamente, os seus próprios intercâmbios 

linguageiros (NOGUEIRA, 2004).  

 

Da mesma forma que o sujeito utiliza signos linguísticos para compor seu discurso, emprega 

outros tipos de signos, de características semióticas, para seu discurso social. Considera-se, 

neste estudo, que os produtos e serviços que um indivíduo consome servem para dizer algo, a 

seu respeito, para a sociedade. O consumo de produtos e serviços é constituído pela posse e 

pela ostensão deles, que funcionam como signos, compondo um discurso. Então, além do 

discurso em si, torna-se importante, também, o interlocutor imediato que se pretende atingir, 

ou seja, o seu grupo de referência. Os bens de consumo são comunicadores de categorias 

culturais e valores sociais, tornando-os tangíveis, visíveis e estáveis e compatíveis com a 

formação discursiva a que o Sujeito Comunicante pertence. 

 

O processo de análise, neste estudo, no exame das respostas obtidas durante as entrevistas, 

partiu do explícito, do dito, para se chegar ao implícito, que transcende o dito, de forma 

consciente ou não. Ao conjunto de enunciados linguísticos, obtidos a partir da fala dos 

entrevistados, juntou-se o comportamento e a atuação social dos respondentes, para que se 

pudesse compor o discurso que dirigem a seus interlocutores, categoria de que faz parte a 

pesquisadora.   
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A Análise do Discurso, de que faz parte a análise semiolinguística, pode auxiliar na 

identificação de elementos que não estão restritos ao comportamento dos consumidores ou à 

fala, podendo apontar elementos que permitam uma reflexão sobre a realidade dos depoentes. 

Ou seja, sobre a formação discursiva em que se situam. Por meio da análise dos textos e 

respostas, será possível desvendar, no contexto social e ideológico, em que se processaram, as 

relações de influência, poder, domínios de força e saber, vivenciadas pelos sujeitos, no 

momento da escolha e decisão de compra do produto. 

 

 

4.2 Semiolinguística 

 

 

A posição da AD, tomada neste projeto, será a da Semiolinguística. Para Pauliukonis e 

Gavazzi (2005), estendendo a conceituação de Charaudeau, já exposta, a AD pode assumir a 

posição de Semiolinguística. Etimologicamente, Semio vem de ―semiosis‖ e relembra que a 

construção do sentido e sua configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido, 

sob a responsabilidade de um sujeito que tem uma intencionalidade, com um projeto de 

influência social; Linguística para fazer sobressair a principal composição da forma em 

questão, as línguas naturais. Em síntese, a Semiolinguística representa a reunião entre 

elementos semióticos (sígnicos), que incluem formas, cores, posturas, objetos, movimentos, 

expressões fisionômicas, aparência e também os elementos linguísticos. No processo de 

comunicação, a relação entre SC e SI não depende apenas da linguagem, mas desta proferida 

num determinado contexto e de acordo com um horizonte de expectativas – sociais e 

linguísticas – tanto do SC em relação ao SI, quanto do SI em relação ao SC. Isso faz com que 

outros signos, além dos linguísticos, sejam mobilizados. Assim, o discurso contém elementos 

semióticos e linguísticos. 

 

A AD é considerada uma ferramenta estratégica para os estudos no campo da 

semiolinguística, pela maneira como é abordado o discurso, inserindo-o numa problemática 

geral, que procura relacionar os fatos de linguagem a alguns outros fenômenos psicológicos e 

sociais: a ação e a influência (PAULIUKONIS; GAVAZZI, 2005). Para os autores, a análise 

semiolinguística do discurso pode ser considerada semiótica, pois se preocupa em identificar 

os significantes dentro de uma intertextualidade dependente dos sujeitos da linguagem. No 

discurso, os elementos semióticos incluem os linguísticos e os extralinguísticos. Por exemplo, 
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num texto publicitário sobre um veículo SUV, há elementos linguísticos, que descrevem o 

veículo, e há elementos semióticos, como cores, formas, objetos e contexto em que o veículo 

é apresentado.   

 

Charaudeau (2008) analisa o discurso, utilizando-se de conceitos linguísticos e 

extralinguísticos. Esse modelo foi denominado como análise semiolinguística do discurso, 

evocando o fato de que a construção do sentido e sua configuração se fazem por meio de uma 

relação forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um 

sujeito que possui uma intencionalidade, com um projeto de influência social, num 

determinado ambiente de ação. O autor aponta que a significação resulta da relação entre o 

que está sendo dito (código linguístico) e o aspecto situacional (papéis sociais dos sujeitos 

comunicantes, estado psicossocial). Além disso, o discurso se refere a um mundo concreto, 

material, em que objetos estarão sendo usados para compor um discurso tão ou mais eficiente 

que o discurso linguístico (código semiótico). Essa interação entre mundo dos objetos e 

mundo linguístico será possível de analisar pela semiolinguística. 

 

O sistema semiológico, apontado por Charaudeau, faz parte da ciência geral que estuda o 

sentido que permeia a comunicação humana, os objetos existentes e seus significados, os 

signos e o fenômeno da significação, e são chamados de semiótica, que também pode ser 

entendida como a reunião dos planos da expressão e do conteúdo (BERTRAND, 2003). Em 

seus estudos da semiótica, Bertrand descreve o ―parecer do sentido‖, que se apreende por 

meio da linguagem verbal, não verbal (visual, plástica, gestual, musical etc.) ou sincrética, 

como, por exemplo, o cinema, que apresenta a fusão de algumas dessas linguagens. Apesar de 

alguns autores distinguirem entre semiótica e semiologia, dá-se preferência ao conceito 

semiótica, como sendo equivalente a semiologia, não cabendo aqui ampliar a discussão 

terminológica. 
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5 SETOR AUTOMOTIVO 

 

 

5.1 Contextualização do Setor Automotivo 

 

 

No início do século XIX até meados do século XX, as primeiras montadoras de veículos de 

série ofereciam ao mercado um modelo único, com poucas variedades de atributos e com um 

longo ciclo de vida (SCAVARDA; BARBOSA; HAMACHER, 2005). Atualmente, o 

mercado consumidor de automóveis tornou-se mais exigente e seletivo, aumentando a 

complexidade do sistema de produção das empresas automobilísticas, o que foi determinado 

pelas exigências dos clientes e suas necessidades articuladas (SCHLEICH; SCHAFFER; 

SCAVARDA, 2007). 

 

As principais montadoras de veículos, que atuam no mercado mundial, definem a estratégia 

de venda e comercialização buscando participar da maior parte dos segmentos automotivos 

existentes atualmente, oferecendo uma ampla gama de produtos, com o objetivo de atingir 

todos os consumidores, seus desejos e necessidades. Segundo Schleich, Schaffer, Scavarda 

(2007), para se manterem competitivas no mercado, as organizações de manufatura se viram 

obrigadas a fornecer ao consumidor uma extensa variedade de produtos de alta performance, 

devido à crescente sofisticação nos desejos dos clientes e a um acelerado desenvolvimento 

tecnológico na indústria. Os autores expõem, em seu estudo, dados que demonstram o 

aumento da variedade de produtos como uma tendência em muitos setores, em todo o mundo.  

 

Esse aumento da variedade de produtos, oferecidos ao longo do tempo, pode fornecer uma 

vantagem competitiva para as empresas, mas, por outro lado, pode trazer problemas de 

capacidade produtiva e distribuição, como pode ser visto abaixo: 

 

Essa busca de novos segmentos de mercado no Brasil deve-se muito ao fato do 

mercado brasileiro estar em crescimento. Vale mencionar também a participação das 

novas entrantes que começaram a produzir na segunda metade dos anos 90, como as 

montadoras chinesas, coreanas, japonesas, entre outras (SCAVARDA; 

BARBOSA; HAMACHER, 2005, p. 372). 

 

O número de tipos de automóveis, produzidos pelas oito maiores fabricantes de veículos na 

Europa, dobrou entre 1990 e 2002, subindo de 88 para 179 modelos, confirmando a tendência 
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do mercado automotivo para a diversificação e segmentação (SCHLEICH; SCHAFFER; 

SCAVARDA, 2007). 

 

A indústria automotiva, fortemente condicionada pela sua produção mundial excessiva, não só 

enfrenta a concorrência acirrada em todos os seus principais mercados, como também precisa 

lidar com a grande cartela de clientes que estão cada vez mais exigentes, em termos de 

escolha, e com a gama e variedade de modelos (HOLWEG; GREENWOOD, 2001). 

 

O resultado encontrado nessa situação, apontada pelos autores acima, são os curtos prazos em 

que os modelos de veículos permanecem no mercado, pois a taxa de inovação é claramente 

acelerada, com mais modelos oferecidos em menor espaço de tempo, em busca de novas 

conquistas de consumidores ávidos por novidades e diferenciações. 

 

O retrato que se tem da indústria automobilística, atualmente, é de um setor que investe 

crescentemente em pesquisa e desenvolvimento (CONSONI, 2004). Há vários estudos, nesse 

sentido, que mostram evidências de que, cada vez mais, a capacidade das montadoras em 

fornecer respostas rápidas às demandas do mercado, a partir do desenvolvimento, adaptação e 

introdução de novos produtos, sobretudo, com preços competitivos, tem garantido a elas 

maior sustentação da sua vantagem competitiva (CONSONI, 2004 apud CLARK; 

FUJIMOTO, 1991). 

 

O automóvel é um produto complexo, com fortes e marcantes atributos, e o mercado atual 

oferece aos consumidores inúmeras opções, diversidade de segmentos, modelos, marcas, 

motorizações, entre outras características (PORTO, 2005). Por esse motivo, as empresas 

investem fortemente em pesquisas que buscam entender, com profundidade, os desejos e 

anseios dos consumidores, desenvolvendo novas tecnologias e inovações para satisfazer o 

mercado, em crescente velocidade. 

 

Frente a este competitivo mercado, torna-se cada vez mais complexo e desafiador manter-se 

estável, conquistar consumidores cada vez mais exigentes e mantê-los fiéis, sendo um desafio, 

para as marcas, continuar atuando com uma importante participação de mercado. 
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5.2 A indústria automotiva no Brasil 

 

 

É possível perceber, ao traçar uma linha imaginária sobre a história do setor automotivo 

brasileiro, que as empresas situadas no Brasil passaram por importantes transformações a 

partir da década de 1990. Medidas, como a abertura da economia brasileira, e políticas 

públicas específicas para o setor automotivo foram decisivas para romper com o padrão de 

industrialização até então dominante nesse setor, voltado à substituição das importações e 

mercado interno altamente protegido (CONSONI, 2004). A partir desse período, a competição 

na indústria automobilística brasileira tornou-se exacerbada, principalmente com o aumento 

do número de montadoras instaladas em território nacional.   

 

No Anuário da ANFAVEA (2010), é possível verificar a importância da indústria 

automobilística na economia brasileira, apontando em 19,8% a participação no PIB industrial 

nacional. O Brasil já é o quarto maior produtor de automóveis do mundo, apresentando ainda 

uma grande capacidade de crescimento e aumento de produtividade, conforme exposto no 

Anuário. 

 

Com a forte crise financeira internacional, que assombrou o mundo em 2008, repercutindo nas 

economias de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o setor de indústrias 

automotivas foi o mais atingido, conforme revela uma pesquisa realizada pelo grupo 

PricewaterhouseCoopers, em  2008. Os efeitos mais aparentes foram a desvalorização 

cambial, retração de crédito e redução de consumo, o que impactou significativamente essa 

indústria (RELATÓRIO ANUAL PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008). No Brasil, o 

incentivo do Governo Federal, ao reduzir a arrecadação do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), foi determinante em amenizar a crise, conseguindo, inclusive, aumentar 

as vendas nas montadoras. 

 

Atualmente, para os consumidores brasileiros, nunca o mercado esteve tão repleto de opções 

de modelos oferecidos (YAMAGUTI, 2005). O autor aponta que, com a economia crescente e 

com a retomada do poder aquisitivo, a possibilidade de programar os ganhos e as facilidades 

oferecidas pelo mercado faz com que o consumidor encare a possibilidade da compra de um 

automóvel novo com muito mais tranquilidade do que há alguns anos (YAMAGUTI, 2005). 

A indústria automotiva nacional está crescendo aceleradamente, com estrutura e robustez, 
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entregando ao mercado consumidor produtos com cada vez mais itens de segurança, 

tecnologia e inovação. 

 

No Brasil, o ciclo de vida dos veículos diminuiu consideravelmente a partir da década de 

noventa, influenciado pela abertura econômica presenciada nessa época. Enquanto nos anos 

oitenta um veículo demorava cerca de dez anos para ser remodelado, a partir da década 

seguinte esse valor foi reduzido para menos de sete anos (SCAVARDA; BARBOSA; 

HAMANCHER, 2005). Os números são expressivos, de acordo com o anuário da 

ANFAVEA. Em 2009, houve faturamento de aproximadamente US$62 milhões entre as 25 

montadoras associadas, com capacidade produtiva instalada de 4,3 milhões de veículos ao 

ano, representando 19,8% da participação na industrial nacional. O Estado de Minas Gerais 

concentrou, em 2009, aproximadamente 10,4% da distribuição da frota de automóveis, 

ocupando a segunda colocação, atrás do Estado de São Paulo, sendo também o segundo maior 

produtor de veículos no Brasil, com 24% de participação. Esses números podem ser 

verificados no QUADRO 2, abaixo: 

 

QUADRO 2 - Produção de automóveis leves e comerciais por montadora no Brasil, entre os anos 2009 e 

2010 

MONTADORAS 2009 2010 

VOLKSWAGEN                                           790.672 968.649 

FIAT 603.108 576.307 

GM 490.124 530.977 

FORD 241.573 236.862 

PEUGEOT 111.628 132.860 

RENAULT 116.301 161.525 

Fonte: ANFAVEA, 2010. 
 

É possível também perceber, nos dados da Anfavea (2010), que o volume de carros 

importados cresceu consideravelmente a partir de 2010, principalmente pela valorização do 

Real, aumentando ainda mais a concorrência interna. 

 

As montadoras chinesas aportaram no Brasil, buscando espaço no concorrido mercado 

automobilístico nacional. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de 

Importadores de Veículos (ABEIVA, 2011), as marcas chinesas foram responsáveis por 

16,3% das vendas dos carros importados. Três novas montadoras foram as responsáveis por 
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esses números: Jac Motors, Chery e Ssangyong. Essa recente abertura do mercado para 

marcas internacionais, de acordo com Yamamura (1992), permite o surgimento de novos 

parâmetros para os produtos nacionais e exige uma reflexão a respeito do estado de arte da 

indústria nacional, em constante confronto com as inovações e tecnologias vindas de fora do 

país. 

 

Atualmente, o setor automobilístico brasileiro é constantemente pressionado a fazer uma 

reestruturação dos seus produtos e serviços, visto a maior competitividade entre as 

montadoras e a presença de novas marcas atuando internamente. O crescimento das 

montadoras passou a depender, cada vez mais, de estudos e planejamentos de marketing, 

abordando também situações de consumo que são influenciadas por fatores emocionais, 

difíceis de mensurar em pesquisas quantitativas, sendo necessário incorporar em suas análises 

elementos de noção experiencial e a percepção de fatores subjetivos no comportamento dos 

consumidores. 

 

 

5.3 Segmentação do mercado de automóveis 

 

 

Entender e interpretar os processos que os indivíduos e grupos utilizam para selecionar e obter 

produtos e serviços se tornou fator importante nas empresas que buscam atender as 

experiências e ideias dos consumidores e suas necessidades (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

 

Para que as empresas consigam atingir seus objetivos de marketing, por meio do 

entendimento e superação das expectativas e necessidades dos consumidores, elas precisam 

conhecer bem os segmentos de mercado para onde irão direcionar suas ações (RICHERS; 

LIMA, 1991). Um segmento de mercado é definido, por Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007), como sendo uma parte de um mercado menor, cujas necessidades diferem do mercado 

maior, ou seja, há especificidade dos nichos de mercado em que diferentes tipos de 

consumidores buscam por produtos coerentes com suas necessidades. 

 

Compreender o consumidor pode auxiliar as empresas a identificar qual produto o cliente está 

buscando, e, assim, poder trabalhar em programas eficientes de marketing, voltados para 
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determinado nicho de consumo, visando ao aumento das vendas e, consequentemente, dos 

lucros (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2004). 

 

Dentro da segmentação de mercado no setor automobilístico, existem várias categorias que 

auxiliam o departamento de marketing das marcas no direcionamento dos produtos aos nichos 

corretos de consumo, otimizando as campanhas publicitárias, para ir ao encontro das 

necessidades dos clientes. A segmentação, nesse mercado, auxilia também na identificação de 

subconjuntos com características semelhantes, e que os diferenciam dos outros subconjuntos, 

resultando em uma divisão do mercado entre os consumidores.  

 

Considerados, pelo mercado, como uma categoria de automóvel utilitário esportivo, os SUVs 

se desenvolveram a partir de plataformas de caminhões leves e veículos militares, 

apresentando grandes volumes, maior altura do solo em comparação às categorias de veículos 

comerciais leves, podendo apresentar tração nas quatro rodas, denominados 4X4 

(ESCUDERO; PRADO, 2008). A terminologia SUV foi utilizada inicialmente nos Estados 

Unidos da América, para se referir ao veículo que reúne a capacidade de carga de uma pick-

up, com a de transporte de pessoas de uma minivan e habilidades fora de estrada (off-road) 

(BAZANINI; BERTON, 2011). 

 

Os EUA, rapidamente, se adequaram a este modelo de veículo, os SUVs, transformando-o, 

durante a década de 1990, no segmento de mais rápido crescimento da indústria 

automobilística local. Em 1999, os SUVs atingiram quase 19% do mercado total de veículos 

leves (DAVIS; TRUETT, 2000). Para os autores, essa popularidade foi vista, inicialmente, 

como uma tendência passageira, mas cuja permanência foi indicada pelo aumento contínuo 

das vendas. 

 

Davis e Truett (2000) apontam que explicações adicionais para a popularidade dos SUV, nos 

EUA, incluem o bem-estar econômico geral em que os EUA viviam na década de 1990, 

transmitindo uma percepção de segurança e utilidade nesse tipo de modelo.  Os SUVs são, 

atualmente, o segmento de mais rápido crescimento da indústria automobilística norte- 

americana.  Na esperança de ganhar quotas de mercado devido à  popularidade do mercado de 

SUV em expansão, mais e mais fabricantes estão adicionando SUVs em sua gama de modelos 

fabricados (DAVIS; TRUETT, 2000; BAZANINI; BERTON, 2011). 
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Inicialmente, os primeiros SUVs comercializados no Brasil eram importados, atingindo uma 

pequena fatia do mercado, pelos altos valores praticados. De acordo com informações e dados 

do mercado, fornecidos pela Federação Nacional Brasileira de Veículos (FENABRAVE, 

2010), o conjunto de veículos pertencentes a essa categoria, comercializados no Brasil, 

cresceu consideravelmente, a partir de 2003, ano de lançamento do modelo nacional 

EcoSport, da marca Ford, comercializado com valores acessíveis à classe média nacional. Isso 

impulsionou a entrada de mais modelos importados e adaptados ao novo modelo de mercado 

consumidor brasileiro. 

 

Também de acordo com dados do anuário da ANFAVEA (2010), o SUV mais vendido no 

Brasil, em 2010, foi o Ford EcoSport, sendo o modelo mais barato da categoria, com preço 

médio de R$ 53.070,00. Antes da faixa dos cem mil Reais, o consumidor brasileiro encontra 

no mercado, além do Ford EcoSport, os modelos Hyundai Tucson, Mitsubishi Pajero TR4, 

Hyundai IX35, GM Captiva, Honda CRV e Kia Sportage.  

 

No QUADRO 3, é possível verificar os números dos dez modelos SUV mais vendidos e 

emplacados no Brasil em 2011, até o mês de agosto. 

 

QUADRO 3 - Ranking de vendas de SUVs em 2011 

 Fabricante/Marca Modelo Acumulado até Agosto 2011 

(unidades) 

1 Ford EcoSport 27.981 

2 Hyundai Tucson 11.269 

3 Mitsubishi Pajero 10.820 

4 Honda CRV 9.321 

5 Hyundai IX 35 8.887 

6 Chevrolet Captiva 8.503 

7 Mitsubishi ASX 6.586 

8 Kia Sorento 5.927 

9 Kia Sportage 5.353 

10 Hyundai Santa Fé 4.741 

Fonte: http://www.noticiasautomotivas.com.br/ranking-de-vendas-de-suvs-e-crossovers-no-brasil-em-agosto-de-

2011/ 
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Os veículos utilitários esportivos foram muito populares entre os consumidores rurais, por 

causa da sua capacidade como veículos de fora de estrada. Porém, os SUVs, atualmente, estão 

sendo desenvolvidos de forma mais compacta, direcionados ao uso urbano.  

 

De acordo com o site da empresa global IHS,  especializado em informações de classe 

mundial, nas áreas cruciais que moldam o atual cenário de negócios, como energia, economia, 

risco geopolítico, sustentabilidade e mercado automotivo, o volume do segmento SUV, na 

América Latina, está projetado para crescer, anualmente, por volta de 10% até 2017 

(www.ihs.com). O maior crescimento deste mercado é projetado para ser a Venezuela, com 

19%, seguido pela Colômbia, com 12% e o Brasil, com 11%, como pode ser visto no no 

QUADRO 4: 

 

QUADRO 4 - Crescimento do segmento SUV na América Latina até 2017 

PAÍS Crescimento entre 2011 e 2017 

Venezuela 19% 

Colômbia 12% 

Brasil 11% 

Argentina 6% 

Chile 4% 

Porto Rico 3% 

Outros 8% 
Fonte: IHS (http://www.ihs.com). 

 

 

Estes dados comprovam o potencial de mercado para o segmento SUV, demonstrando como 

ele está sendo bem aceito e desejado pelos consumidores. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

 

6.1 Caracterização da amostra  

 

 

Com o intuito de se atender aos objetivos propostos, procedeu-se a uma análise qualitativa 

dos dados resultantes das entrevistas de profundidade aplicadas. Todavia, antes de realizar as 

análises propriamente ditas, faz-se necessária a realização de uma descrição da amostra 

utilizada na pesquisa, para maiores esclarecimentos.  

 

A amostra final, utilizada nesta pesquisa, totalizou 21 questionários aplicados na região da 

grande Belo Horizonte, com proprietários de veículos SUV, das marcas Chevrolet, Fiat, Ford, 

Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi e Renault. Desse total, a amostra é formada por 10 

mulheres, ou 48% do total, e 11 homens, ou 52% do total (GRAF. 2). A faixa etária está 

situada entre 22 e 65 anos, sendo que 42% possuem mais de 50 anos; 24% possuem entre 40 e 

50 anos; 29% possuem entre 30 e 40 anos, e apenas 5% possuem até 30 anos, conforme o 

GRAF. 3. 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Gênero 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 3 - Faixa etária dos usuários 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange à escolaridade, observa-se que a maioria dos entrevistados possui formação 

superior completa, totalizando 60%. Do restante, aproximadamente 25% possui ensino médio; 

10% possui ensino fundamental; e apenas 5% dos entrevistados possuem curso técnico, como 

se observa no GRAF. 4, a seguir: 

 

 

 
GRÁFICO 4 - Escolaridade dos usuários 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



59 

 

 

Em relação à renda familiar, observa-se que todos os entrevistados possuem renda acima de 

15 salários mínimos, fazendo parte da denominada Classe A, de acordo com os dados do 

Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, divulgados em julho de 2011 (NERI, 

2012). 

 

Quanto à estrutura familiar, em relação ao número de filhos por família, observa-se uma 

predominância de famílias com dois filhos, equivalendo a 45% da amostra total, e destaca-se 

também o grande número de famílias com um filho, correspondendo a 23% da amostra. As 

famílias sem filho perfazem 14%. Os 18% finais dividem-se entre proprietários solteiros ou 

que possuem filhos já emancipados (GRAF. 5).  

 

 
GRÁFICO 5 - Estrutura familiar 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A respeito do segmento de automóvel pesquisado, os entrevistados foram indagados acerca de 

já terem comprado, ou não, um automóvel SUV, anteriormente. Observou-se que 55% da 

amostra já haviam comprado modelos SUV anteriormente, estando em sua segunda ou 

terceira compra no mesmo segmento. Para 45% da amostra, este é o primeiro automóvel 

SUV. Quando indagados se, no momento da próxima troca de veículo, haverá o desejo de 

permanecer neste segmento, 72% da amostra demonstraram forte interesse em permanecer 

nesse segmento; 10% pretendem mudar para outro segmento; 18% não pensaram ainda a 

respeito (GRAF. 6). 
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GRÁFICO 6 - Permanência no segmento SUV 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Outra informação relevante para a pesquisa refere-se à utilização do automóvel SUV. 

Primeiramente, procurou-se identificar como é a rotina do usuário do veículo. Verificou-se 

que, para 70% da amostra, o veículo é utilizado na rotina diária dentro da cidade para, por 

exemplo, ir ao trabalho, à academia, buscar filhos na escola, além de viagens de curta 

distância para outras cidades, sempre em estradas pavimentadas. Para 30% da amostra, o 

veículo SUV, além de ser utilizado nas mesmas condições urbanas acima, também é utilizado 

para levar os usuários a sítios e fazendas, com estrada sem pavimento, porém com boas 

condições de tráfego (sem necessidade de uso do sistema de transmissão, conhecido por 

Tração 4X4). Nenhum usuário entrevistado utiliza o veículo para trafegar em situações 

extremas, conhecidas por off-road, que são as estradas de terra de má qualidade. O sistema de 

tração 4x4, quando acionado, é utilizado principalmente em épocas de chuva, para auxiliar no 

tráfego das vias urbanas. 

 

Ainda dentro do contexto sobre a utilização dos veículos SUV, observa-se que 45% dos 

entrevistados acreditam que o veículo que possuem é adequado ao tráfego em estradas não 

pavimentadas, de baixa qualidade. Porém, nem todos já o utilizaram nessas condições. Dos 

55% entrevistados que não acreditam que o veículo é capaz de ser utilizado em situações off-

road, 30% são proprietários dos modelos Ford Ecosport, Hyundai Tucson e Renault Duster, 

modelos considerados mais frágeis dentro desta categoria, de acordo com as recentes 
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pesquisas publicadas em sites e revistas automotivas especializados, como o Notícias 

Automotivas (nov. 2011), a Revista Carro on line (mar. 2012) e a Revista Quatro Rodas (jul. 

2012). Esses modelos não são considerados, por seus proprietários, seguros e fortes o 

suficiente para esse tipo de uso. 

 

 

6.2 Resultados da pesquisa qualitativa 

 

 

Nesta etapa da pesquisa, pretende-se identificar quais são os principais motivos de compra 

dos veículos SUV, e se os proprietários sofreram influências externas, relacionadas a signos e 

símbolos sociais no momento da decisão de compra. Para Carreira (2008), a cultura de 

consumo na sociedade contemporânea se relaciona diretamente com o consumo de 

automóvel, possibilitando analisar o mercado, o consumidor e a mercadoria em si sob uma 

ótica muito mais qualitativa que quantitativa. 

 

Os dados coletados, e apresentados a seguir, estão conforme foram expostos pelos 

proprietários dos veículos SUV, sem passar pelo critério de análise do discurso e 

semiolinguística proposto por esta pesquisa, o que ocorrerá no próximo tópico. 

 

De modo geral, os 21 proprietários entrevistados apresentaram poucas diferenças na relação 

de consumo e uso dos automóveis do segmento SUV. Quanto aos principais motivos de 

compra, foi possível observar diferenças existentes entre os interesses dos homens e das 

mulheres. Já no aspecto de utilização, foram identificadas duas principais formas: o uso 

exclusivo no ambiente urbano, e o uso misto, nas cidades, durante a semana, e para viagens e 

passeios em ambiente rurais de fácil acesso nos finais de semana. Em nenhuma entrevista 

observou-se o uso exclusivo no veículo em ambiente off road, como já demonstrado no tópico 

anterior. A partir desta primeira constatação, foi possível entender os diferentes processos de 

compra e a relação de consumo de cada usuário. 

 

Os principais atributos encontrados por ambos os sexos, que justificam a escolha inicial por 

modelos SUV, de acordo com as falas apresentadas nas entrevistas, são o fato de os veículos 

desse segmento serem mais confortáveis, possuírem maior espaço interno, tanto para 

passageiros quanto para bagagens, possuírem boa visibilidade para o motorista, segurança, 
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estabilidade, maior resistência e força, e, principalmente, por serem mais altos que os veículos 

de outras categorias. Percebe-se, até aqui, a presença de informações focadas no 

comportamento mais racional, funcional e prático de compra e uso dos veículos. 

 

A evolução por que os veículos SUV passaram, nos últimos anos, demonstram que as 

características que regiam esse tipo de automóvel, como a influência de veículos utilitários, 

dos jipes e pick-ups, que possuem formas predominantes retas e angulosas, estrutura rígida e 

pouco conforto, vêm se alterando para formas mais esportivas e dinâmicas, com mais 

personalidade e estilo. Atualmente, os modelos SUV melhoraram o conforto e a 

dirigibilidade, aumentando também sua performance e desempenho (Revista carro online, 

mar. 2012, p. 46), para os consumidores que buscam no automóvel aspectos que vão além do 

simples uso e funcionalidade. 

 

Os proprietários entrevistados demonstram, inicialmente, que os principais predicados dos 

veículos SUV continuam mantendo as suas características ao longo dos anos, como o bom 

espaço interno, o tamanho, a funcionalidade e a segurança, independentemente de estarem 

ligados aos modelos off-road ou aos novos esportivos. 

 

―Ao dirigir meu carro, sinto como se estivesse usando um off-road no sentido de 

esportividade‖. Homem, 59 anos, proprietário Ecosport. 

 
―Ser off-road pra mim é liberdade, poder ir onde quiser‖. Homem, 59 anos, 

proprietário Ecosport. 

 

Os SUV podem ser considerados veículos de baixa praticidade para deslocamentos nas 

cidades, onde sua maior presença foi percebida nas entrevistas, por serem grandes, de difícil 

manobra e estacionamento, por exemplo. Porém, essas dificuldades não foram apontadas 

pelos usuários entrevistados como um problema dos veículos. Para eles, essas dificuldades 

são compensadas por outras características consideradas mais importantes, como o conforto 

interno, a segurança, a imponência, entre outros, como será apresentado no tópico 6.3. 

 

Outro aspecto percebido foi a possibilidade de uso dos diversos recursos que os SUV trazem, 

como alta motorização, tração 4x4, grande espaço interno. Porém, apesar de os modelos 

comprados serem completos, poucos realmente utilizam sua capacidade total, por exemplo, ao 

não transportar muita carga ou pessoas, já que a maioria dos entrevistados anda sozinha. A 
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tração 4x4 também é um recurso pouco explorado, sendo utilizada com pouca frequência no 

ambiente urbano. 

 

Em busca de respostas que demonstrem também a existência de atributos emocionais para a 

compra e uso do SUV, foram feitas perguntas que levaram em consideração as sensações, os 

sentimentos e os desejos que podem estar presentes neste momento. As principais respostas 

dizem respeito à beleza do carro, ao design mais ousado, à sensação de ter mais poder ao 

dirigir e à imponência, como é possível verificar nas frases abaixo das pessoas entrevistadas: 

 
―Me sinto linda, maravilhosa, bem, chamando a atenção‖, mulher, 41 anos, 

proprietária Tucson.  

 

―É um carro charmoso, chama a atenção de todos‖, mulher, 41 anos, proprietária 

Ford Ecosport. 

 

―Parece que você tem uma coisa mais de peso na sua mão‖, mulher, 55 anos. 

 

―Tenho um carro que impõe respeito no trânsito‖, homem, 22 anos, proprietário 

Captiva. 

 

 

É possível perceber que, para um veículo SUV, não é necessário ser pesado ou 

excessivamente grande, a fim de parecer robusto. O que se vê no mercado, atualmente, são 

carros utilitários compactos, mais ágeis e com design mais ousado, vendendo mais qualidades 

e atributos emocionais. O design e a beleza se tornaram altamente desejados. O apelo rústico 

está cedendo espaço para o apelo da velocidade e tecnologia, como se vê abaixo: 

 

Nada de trilhas ou lama: SUVs têm mesmo é vocação urbana e familiar. A 
suspensão parruda suporta a buraqueira da cidade, a posição de dirigir alta dá a 

sensação de segurança aos ocupantes e o porte avantajado ajuda a chegar bonito nos 

compromissos sociais (Revista Quatro Rodas, maio 2012). 
 

Os SUVs com design esportivo, com formas dinâmicas e suaves, adicionam mais status do 

que os modelos que mantém o apelo off-road, pois estão muito ligados à 

noção urbana de sucesso, de velocidade, de conquista. O fragmento abaixo indica a 

preferência pelo lado urbano dos SUVs: 

 

―O TR4 não parece comigo, é muito jipinho‖. Mulher, 54 anos, proprietária CRV. 

 

É possível perceber que a sociedade contemporânea está consumindo produtos em busca de 

suprir seus desejos e necessidades emocionais, e menos funcionais, como já afirmava 
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Baudrillard. As mercadorias são consumidas pela sua capacidade de diferenciar, de remeter o 

consumidor a uma posição, um status: chamar a atenção, ser charmoso, ter peso e impor 

respeito. Todas essas qualidades, metonimicamente, se deslocam do carro para o proprietário 

(BAUDRILLARD, 1993). 

 

 

6.2.1 Valores para consumo 

 

 

Essa etapa da pesquisa procurou identificar os principais valores de vida e de consumo, a 

partir do questionamento de ―quais valores são importantes para mim, como princípios 

orientadores em minha vida‖. O QUADRO 5, abaixo, apresentado aos participantes durante a 

entrevista, demonstra a porcentagem de respostas para cada quadrante, quanto ao grau de 

importância, como valor de vida e sobre os atributos questionados. 

 

QUADRO 5 - Valores de vida para os entrevistados 

Oposto aos meus 

valores ou não 

importante 

É importante 

pra mim 

É muito 

importante 

Tem extrema 

importância 

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 f

ís
ic

as
 

e 
so

ci
ai

s 

Ter poder social 86% 7% 0 7% 

Senso de pertencer em um 

grupo / sociedade 
36% 36% 14% 14% 

Fazer parte de uma ordem 

social 
43% 36% 14% 7% 

Ter reconhecimento social 36% 36% 28% 0 

Ser bem sucedido 14% 7% 36% 43% 

Ter bens materiais, riqueza 28% 37% 28% 7% 

 

P
ro

p
ri

ed
ad

es
 p

es
so

ai
s 

e 

em
o
ci

o
n
ai

s 

Ter prazer 0 28% 44% 28% 

Ser vaidoso 21% 57% 14% 8% 

Ter liberdade  0 36% 28% 36% 

Ter uma vida excitante 28% 44% 14% 14% 

Ter um objetivo na vida 14% 0 43% 43% 

Ser integrado com a natureza 8% 64% 0 28% 

Ter privacidade, espaço pessoal 8% 21% 21% 50% 

Ser independente 8% 21% 50% 21% 

Ter e sentir segurança  0 7% 36% 57% 

Ter uma vida com novidades, 

mudanças 

14% 57% 8% 21% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

No instrumento de coleta de dados sobre os valores de vida e de consumo, verificado na 

tabela acima, utilizaram-se duas medidas de propriedades: a primeira denominada 
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Propriedades físicas e sociais, e a segunda denominada Propriedades pessoais e emocionais. O 

primeiro grupo de propriedades levantou as questões relacionadas ao ambiente social em que 

o entrevistado vive, e sua influência sobre comportamento de vida e de consumo. O segundo 

grupo levantou aspectos ligados às sensações e emoções que o entrevistado possui, ligados a 

experiências de vida e de consumo. 

 

Foi possível verificar, com as respostas obtidas, que, ao ser indagada sobre a importância de 

ter poder na sociedade em que vive, a grande maioria aponta essa particularidade como oposta 

aos seus valores de vida. Porém, nas questões que se seguem, observa-se que é considerado 

importante o fator de fazer parte de determinado grupo social e ser reconhecido por esse 

grupo, para 36% dos entrevistados. Também foi considerado importante, para 37%, possuir 

bens materiais e riquezas. Já 43% consideram muito importante ser bem sucedido. Os 

entrevistados não souberam, ou não conseguiram verbalizar de imediato, a importância dada a 

determinados valores, considerados negativos, a princípio, dentro de uma sociedade, como a 

busca por reconhecimento social, poder e influência sobre as pessoas, vaidade e prazer. Mas é 

possível perceber, por meio dos números apontados na tabela, que os entrevistados medeiam a 

relação desses valores por meio das preferências e referências de consumo de determinado 

produto, acrescentando a esse produto os significados necessários para se sentirem incluídos 

em determinado momento e grupo social.  

 

Os atributos intangíveis, que um carro pode oferecer ao seu usuário, são capazes de mediar a 

relação dos valores desta pessoa, por meio dos significados do produto. Nesse sentido, os 

diversos aspectos que pontuam o grau de valor para a vida de cada um dos entrevistados, 

referente a aspectos sociais, como reconhecimento, sucesso, riqueza e poder, puderam ser 

percebidos na atividade analisada: os lugares sociais assumidos pelos sujeitos influenciaram 

as relações com os demais, porém, de uma maneira oculta, não assumida explicitamente, ao 

serem indagados diretamente sobre a importância de terem poder na sociedade em que vivem. 

 

Indo ao encontro dos estudos apresentados por Bourdieu (1989), a palavra poder, no contexto 

acima apresentado, apresenta-se no discurso dos entrevistados como possuindo caráter 

negativo, como sendo uma força atuante sobre as pessoas, enquanto consumidores, que as 

leva a agir de forma manipulada.  
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As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta propriamente 

simbólica, para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus 

interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo 

em forma transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem conduzir esta 

luta, quer diretamente, nos conflitos simbólicos da vida quotidiana, quer por 

procuração, por meio da luta travada pelos especialistas da produção simbólica, na 

qual está em jogo o monopólio da violência simbólica, quer dizer, do poder de impor 

— e mesmo de inculcar — instrumentos de conhecimento e de expressão 

(taxinomias) arbitrários — embora ignorados como tais — da realidade social 

(BOURDIEU, 1989, p. 11). 

 

Para Bourdieu (1989), o poder simbólico consiste em um poder exercido através do discurso, 

reconhecido pelos demais e legitimado devido à posição social de quem o profere, mesmo que 

essa influência de poder ocorra de maneira oculta, não apresentada claramente. Porém, o autor 

ainda apresenta que somente recebe prestígio ou poder simbólico quem detém capital 

simbólico, ou é capaz de transformar alguma espécie de capital, como, por exemplo, capital 

econômico, cultural ou social, em capital simbólico. A posse dos veículos e o reconhecimento 

social, que isso traz, significam que os proprietários têm esse poder simbólico e o exercem, 

mesmo que não tenham consciência clara disso:   

 

Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 

podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é 

um poder de construção da realidade. Os símbolos são os instrumentos por 

excelência da ― integração social: enquanto instrumentos de conhecimento e de 

comunicação que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a 
integração lógica é a condição da integração moral (BOURDIEU, 1989, p. 12). 

                                                                                 

 

De modo geral, foi possível constatar, nos relatos apresentados, que existem contradições nas 

apresentações dos entrevistados sobre a importância de se ter poder social, considerado como 

aspecto negativo, e a importância positiva de se ter reconhecimento social, riqueza e sucesso. 

Neste sentido, Bourdieu (1989) aponta que tudo se passa como se os sistemas simbólicos 

possuíssem desvios diferenciais, a fim de preencher uma função social de associação e 

dissociação, ou então, a fim de exprimir os desvios diferenciais que definem a estrutura de 

uma sociedade enquanto sistema de significações, arrancando os elementos constitutivos 

dessa estrutura, grupos ou indivíduos, da insignificância. O exercício do poder não é 

admitido, ainda que seja efetivo. Os atos de consumo, ainda que pareçam desprovidos de todo 

poder e de manifestação de classe, ou de um poder de classe, simbólico, acabam por 

evidenciá-lo. 

 

Marilena Chauí reforça as divergências e contradições de informações encontradas no 

QUADRO 5, que demonstram a dificuldade dos entrevistados, em declarar os reais valores e 
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características que permeiam suas rotinas, quando aponta que a sociedade brasileira não tolera 

a manifestação explícita das contradições, justamente porque leva as divisões e desigualdades 

sociais ao limite e não pode aceitá-las de volta. Oposto a isto, é uma sociedade em que a 

classe dominante exorciza o horror às contradições, produzindo uma ideologia da indivisão e 

da união nacionais, se recusando a perceber e trabalhar os conflitos e contradições sociais, 

econômicas e políticas enquanto tais, uma vez que conflitos e contradições negam a imagem 

mítica da boa sociedade indivisa, pacífica e ordeira. Contradições e conflitos não são 

ignorados, mas recebem uma significação precisa: são considerados sinônimo de perigo, crise, 

desordem (CHAUÍ, 2008). Assim, o exercício do poder é negado, uma vez que isso 

significaria assumir uma divisão (entre quem tem o poder e quem não o tem) que os 

proprietários não aceitam reconhecer. 

 

Nas demais questões abordadas, é possível perceber o alto grau de importância, apontado pela 

maioria dos entrevistados, das questões referentes ao prazer, liberdade, independência, 

vaidade e segurança. 

 

Buscando a relação entre os aspectos acima apresentados e o consumo de bens e produtos 

como o automóvel, verifica-se, por meio dos estudos de Lancaster, apresentados por Douglas 

e Isherwood (2004), a importância de se dar atenção às propriedades físicas dos bens 

convencionais, e a seus usos, sociais ou psicológicos. Para os autores, os indivíduos estão 

mais interessados nas características dos bens do que nos próprios bens. Quando escolhem, 

mostram preferências diretas por conjuntos particulares de características, e a preferência 

pelos próprios bens, que as carregam, é derivada ou indireta, que podendo ser a presença de 

sensações e sentimentos, como a liberdade, a independência, a vaidade e o prazer. 

 

O consumidor precisa dos bens para prestar e obter serviços de marcação, isto é, ele 

precisa estar presente aos rituais de consumo dos outros para poder pôr em 

circulação seus próprios juízos sobre a adequação das coisas utilizadas para celebrar 

as diversas ocasiões (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 131). 

 

De acordo com Carreira (2008), o consumidor exercita sua criatividade e seu poder de compra 

para montar seu próprio estilo, que incorpora uma multiplicidade de papéis provenientes dos 

discursos das mercadorias, os quais, embora padronizados, são reinterpretados para a sua 

identidade, seus valores e projeto de vida. Esta afirmação está claramente demonstrada no 

quadro acima, em que o reconhecimento social, a conquista, a riqueza e o sucesso estão 
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fortemente ligados a sensações de prazer, liberdade e vaidade, considerados importantes 

valores apontados pelos entrevistados. 

 

 

6.2.2 Significado do produto 

 

 

No QUADRO 6, também presente no questionário das entrevistas, buscou-se entender quais 

os principais aspectos presentes no momento de decisão de compra do automóvel, e seus 

significados para os entrevistados. 

QUADRO 6 - Instrumento de significado do produto 

Discordo 

 

Concordo Concordo 

totalmente 

Eu prefiro um produto que reflete quem eu sou 14% 46% 40% 

Antes de comprar um produto, imagino como 
ficaria minha imagem 

14% 46% 40% 

A imagem que um produto transmite é parte 

importante da minha decisão de compra 

14% 46% 40% 

A escolha do produto é compatível com a 
imagem que você faz de si mesmo 

6% 54% 40% 

Escolho um produto que posso exibir com 

orgulho 

20% 54% 26% 

A imagem social que um produto possui 
influência minha decisão de compra 

20% 46% 34% 

Seleciono o produto baseado nos meus 

sentimentos 

14% 54% 32% 

No processo de decisão de compra de um 

produto penso na utilidade dele 

14% 0% 86% 

Sou racional ao comprar um produto 0 46% 54% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

É possível verificar, nas quatro primeiras afirmações que abordam a importância da imagem 

do produto, que a maioria dos entrevistados concorda que o produto deve refletir a imagem do 

usuário e que a imagem que um produto tem na sociedade deve ser compatível com a imagem 

que o usuário quer passar para essa mesma sociedade. Ao adquirir um produto com forte 

apelo estético, moderno e imponente, os usuários estão querendo também agregar esses 

atributos à sua própria imagem, que os espelhará. O quadro acima demonstra que a imagem 

do produto adquirido é fator relevante no processo de decisão de compra dos veículos SUV, 

seja essa imagem ligada diretamente ao usuário, refletindo a sua personalidade, seja a imagem 

que esse produto terá no ambiente social em que for utilizado, frente à sociedade. Da maioria 
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dos entrevistados (86%), (46%) diz concordar; e (40%) diz concordar totalmente, 

respectivamente, sobre a importância de o produto refletir e demonstrar quem a pessoa é no 

ambiente social em que vive. 

 

Nessa análise de significado do produto, exposta por meio do QUADRO 6, acima 

apresentado, compreende-se que a imagem social que um produto pode ser capaz de 

transmitir está diretamente ligada aos conceitos apresentados por Barbosa e Campbell (2006), 

referindo-se ao fato de que, na sociedade contemporânea, o consumo é um mecanismo social, 

percebido pelas ciências sociais como produtor de sentidos e identidades, uma estratégia 

utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações em 

termos de direitos, imagem, estilo de vida e identidades. 

 

Ainda para os autores, dentro das práticas de consumo e suas representações sociais, os 

consumidores hierarquizam os diferentes bens, de forma que alguns sejam mais lícitos do que 

outros. Embora a hierarquização do consumo não seja rígida, mas contextual, existem 

significados culturais cristalizados sobre determinados bens e práticas sociais que 

transcendem alguns contextos e acabam por classificar as pessoas por aquilo que elas 

consomem (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). 

 

Sentir orgulho do produto, do veículo adquirido, também é muito importante para 54%, 

porcentagem igualmente verificada quando o produto é comprado baseado nos sentimentos, 

nas emoções dos consumidores. Analisando esses dados, reunidos à importância da imagem 

do produto, encontra-se, nos estudos de Campbel (2006), a evidência de que o que 

compramos diz algo sobre quem somos: ―Não poderia ser de outra forma. O verdadeiro local 

onde reside a nossa identidade deve ser encontrado em nossas reações aos produtos e não nos 

produtos em si‖ (CAMPBELL, 2006, p. 53). 

 

Nas questões relativas ao consumo de forma lógica e coerente, o fator utilidade foi 

determinante para 86% dos entrevistados, no momento de escolha do produto, assim como a 

maioria dos entrevistados diz concordar em ter um posicionamento racional ao adquirir um 

produto.  

 

Nesse ponto, verifica-se novamente a discordância nas respostas, entre o processo de compra 

emocional, apresentado com forte influência de significados quanto à imagem do produto, e a 
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compra racional, focada na funcionalidade, nos benefícios tangíveis e na serventia dos 

veículos SUV. É possível perceber que os entrevistados, ao tomarem a decisão de compra do 

veículo SUV, ponderam entre a imagem social e pessoal que o modelo poderá transmitir ao 

ambiente, por um lado, e sua utilidade e funcionalidade, por outro lado, até mesmo como 

forma de justificativa para o consumo, muitas vezes verificado como desnecessário. Para 

Bourdieu (1989, p. 144), ―o espaço social e as diferenças que nele se desenham 

"espontaneamente" tendem a funcionar simbolicamente como espaço dos estilos de vida ou 

como conjunto de stands, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes‖. 

 

Carreira (2008) demonstra, em sua pesquisa que, no Brasil, o automóvel traz em si 

significados emocionais que orbitam entre o poder, o status, o prestígio, a virilidade, a 

juventude, a liberdade, a segurança, a esportividade, a aventura e o prazer da mobilidade, 

entre outros. Do lado racional, encontram-se significados relativos à mobilidade, como 

velocidade, espaço interno, confiabilidade mecânica, capacidade de passageiro/carga, 

custo/benefício, praticidade, preço. A funcionalidade e versatilidade do SUV também podem 

ser vistas como extremamente importantes no momento da decisão de compra, quando a 

grande maioria dos entrevistados pensou na utilidade, no tamanho, no espaço interno do carro 

escolhido. 

 

Os entrevistados demonstram pertencer a um ―espaço‖ diferenciado, proporcionado pelo 

carro. Esta sensação pode ser atribuída ao ideal de diferenciação na sociedade, em relação aos 

consumidores dos outros segmentos, como os hatchs e compactos. Ao mesmo tempo em que 

o carro contribui para compor a imagem, como se observa no QUADRO 6, ele constitui um 

espaço de diferenciação e de exclusividade, demarcando as posições sociais e econômicas. 

Chauí (2012), ao palestrar em um evento sobre a ascensão da classe média paulistana, aponta 

que a sociedade brasileira opera com a discriminação de classes, seja ela social, racial, 

econômica, etc.. A classe média, para a filósofa, atua com signos de prestigio, ou seja, ela 

exerce poder no campo ideológico das pessoas, e o núcleo da ideologia da classe média é a 

ordem e a segurança. E, na busca por estes signos de prestígio e poder, a sociedade 

desenvolve critérios legítimos de avaliação dos indivíduos que a compõem, exercendo forte 

influência por meio de seus interesses, na medida em que o valor do indivíduo ―é reduzido 

socialmente à sua identidade social que está em jogo‖ (BOURDIEU, 1989, p. 124).  
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6.3 Análise do Discurso e semiolinguística dos dados coletados 

 

 

As 21 entrevistas de profundidade, realizadas com proprietários de veículos do segmento 

SUV, foram elaboradas por meio de roteiro estruturado, contendo perguntas e 

questionamentos sobre como o veículo é utilizado, os principais motivos de compra, outras 

marcas pesquisadas e descartadas, principais benefícios do automóvel, atributos emocionais, 

sensações e sentimentos que o produto pode oferecer, e os valores de vida e consumo e 

significados do produto.  

 

A pergunta de abertura do questionário procurou estabelecer a rotina do usuário com o carro, 

como ele é utilizado durante a semana, nos finais de semana, em viagens e lazer. Foi possível 

perceber que a maioria, como já apresentado em porcentagem nos tópicos anteriores, utiliza o 

carro em ambiente urbano, demonstrando claramente a ruptura entre a imagem do SUV off-

road do passado, e os atuais, desenvolvidos para uso urbano e misto. O veículo auxilia em 

funções práticas como transportar filhos, compras e materiais de trabalho. 

 

Ao analisar as respostas, utilizou-se o método da análise dos discursos sobre o material 

coletado  nas entrevistas, perpassando inicialmente pela etapa de construção dos sentidos do 

texto, para em seguida, aprofundar no conteúdo, indo além do que foi dito na fala dos 

entrevistados, conforme sugerem Rosa, Tureta e Brito. Para os autores: 

 

O que interessa no texto são os elementos que forneçam subsídios para visualizar a 

ordenação por meio do qual se processa a materialização do discurso propriamente 

dito, permitindo o acesso do que não foi dito expressamente na fala, mas que, 
embora ocupe posição periférica no texto, é componente importante para o 

desdobramento da produção dos sentidos nele contidos. O subentendido e o 

pressuposto (tudo aquilo que está implícito no texto) também fazem parte do 

processo de análise, complementando o conteúdo que foi dito (ROSA; TURETA; 

BRITO, 2006, p. 44). 

 

Utilizando a metodologia de AD, foi possível identificar e separar em grupos os principais 

atributos e características que fazem parte do universo dos veículos SUV, demonstrados na 

fala dos entrevistados. As palavras utilizadas por esses grupos apareceram na maioria das 

entrevistas, demonstrando relevante igualdade de sensações, sentimentos e necessidades de 

consumo. Essas características podem identificar e classificar o meio social em que o 

entrevistado está inserido e atuando.  
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As palavras de maior recorrência foram reunidas em quatro grupos de significados e, 

posteriormente, foram acrescentadas outras denominações que também surgiram ao longo das 

entrevistas, como complementos e explicações, auxiliando na interpretação dos significados 

de cada grupo. Esses grupos estão apresentados de maneira gráfica nas FIG. 3, 4 e 5 deste 

tópico, e explicados abaixo. 

 

O primeiro grupo de significados está relacionado ao Tamanho do carro. O tamanho é a 

primeira característica apontada pela maioria dos entrevistados, podendo ser considerado a 

primeira dimensão do significado do SUV, ou seja, um veículo SUV deve obrigatoriamente 

ser grande, alto, largo, espaçoso por fora e por dentro. Ser grande é o principal elemento de 

identificação e diferenciação desse segmento, em comparação com os demais carros. Ser 

grande também foi relacionado pelos entrevistados à altura do solo, à sensação de segurança 

do usuário, de boa visibilidade, além de poder transportar a família e objetos com conforto. O 

tamanho pode ser visto, também, como o primeiro demarcador do espaço, como se observou 

acima. 

 

Buscando identificar signos e significados da característica Tamanho, demonstrada pelos 

entrevistados, a princípio, como um aspecto racional, pode-se perceber que a altura, um dos 

componentes do tamanho,  também está diretamente relacionada ao sentimento emocional de 

superioridade, de imponência, conforme é possível perceber nas frases abaixo, retiradas das 

entrevistas: 

 

―Dentro dele tenho uma visão privilegiada‖, homem, 37 anos, proprietário Hyundai 

Tucson. 

 

―Eu acho que toda pessoa acima de 50 anos devia ter este carro, pela altura‖. 

Homem, 57 anos, proprietário Ecosport. 

 
―Tenho um carro que impõe respeito no trânsito‖. Homem, 22 anos, proprietário 

Captiva. 

 

―Tenho a sensação de estar em cima‖, mulher, 55 anos. 

 

―Existe maior respeito das pessoas‖, mulher, 56 anos, proprietária Ford Ecosport. 

 

―Não quero carro baixo nunca  mais!‖, mulher, 56 anos, proprietária Ford Ecosport. 

 

 

Por trás do desejo de ter um veículo grande, pode-se perceber que existe o sentimento de 

desejo de ser uma pessoa imponente aos olhos alheios: transmitir e fazer vista são expressões 

que levam em consideração a figura do outro, o seu olhar. Ser alto e ser imponente são 
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expressões que estabelecem uma relação: outros carros são baixos e não são majestosos. Ser 

do tamanho do carro implica em confundir sua imagem com a do veículo e, portanto, ser 

imponente, majestoso e, segundo o dicionário, altivo e sobranceiro como o veículo. 

 

―Por serem todos mais altos, transmitem mais status‖. Homem, 22 anos, 

proprietário Captiva. 

 

―Eu gosto dele porque ele é alto, é imponente‖, mulher, 41 anos, proprietária Ford 

Ecosport. 

 

―Faz vista, é um carro grande‖, mulher, 56 anos, proprietária Ford Ecosport. 

 

―Me sinto tão bem lá dentro, poderosa, tem espaço, é grande. Me sinto do tamanho 

do carro!‖, mulher, 54 anos, proprietária Hyundai Tucson. 

 

O segundo grupo está relacionado diretamente com a Segurança que os veículos desse 

segmento precisam transmitir. A percepção que estes veículos devem passar é de um carro 

resistente a qualquer desafio, seja nas vias urbanas ou em ambientes off road. O usuário deve 

sentir que o carro nunca o deixará na mão. A tração 4x4 é outra característica que pode ser 

relacionada à segurança e à força, sendo um benefício utilizado principalmente em vias 

urbanas, para garantir a estabilidade do carro e proteção do usuário, em situações de chuva 

forte, por exemplo. Possuir um SUV forte e resistente liga-se à segurança e à confiança que o 

carro deve transmitir ao usuário, como pode ser percebido nos relatos de alguns usuários. 

 

―4x4 é um item que me chama atenção, na chuva ou em morros da cidade‖. 
Homem, 42 anos, proprietário Free Lander. 

 

―A principal diferença entre meu carro e os outros é a altura do solo, ele é 4x4. Por 

ser 4x4 ele me ajuda em estradas e ruas esburacadas‖. Homem, 59 anos, 

proprietário Ecosport. 

 

No terceiro grupo, revela-se como um dos pontos fortes dessa categoria de automóvel: a 

Beleza e o Design que os carros transmitem. Ter um carro admirado por sua beleza, estilo e 

modernidade é um importante fator levantado nos depoimentos, principalmente no momento 

em que se compara com os demais SUVs do mercado. O design de um automóvel possibilita 

que determinado modelo seja diferente dos demais, podendo ter um visual mais moderno, 

mais elegante e clássico ou, mesmo, com maior aspecto off road.  

 

Os usuários conseguem perceber qual modelo transmite maior sensação de inovação, qual 

chama mais atenção pela estética, e quais os modelos com design mais ultrapassado. Esse 

grupo está ligado diretamente ao primeiro grupo, que abordou o tamanho do carro. Quanto 
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maior e mais bonito um SUV, mais atenção ele chama. Ser bonito, no contexto do design 

automotivo, é seguir as atuais tendências mundiais, como, por exemplo, linhas mais fluidas e 

dinâmicas, ângulos suaves, pouco acentuados. 

 

Alguns consumidores que querem possuir um automóvel com uma aparência bonita 

buscam chamar a atenção das outras pessoas e utilizam-se de seu carro para 

conseguir atingir esse objetivo. Compreender o porquê da vontade de uma pessoa 

querer chamar a atenção alheia pode ser feito através dos objetivos aos quais está 

vinculada, ou seja, pode ser simplesmente pela importância que este indivíduo dá ao 

seu reconhecimento social ou pela necessidade de expressar sua individualidade isto 

é, chamar a atenção para si e sobressair-se da grande massa (ESCUDERO; PRADO, 

2008, p. 15). 

 

Também é possível perceber a importância que os usuários atribuem ao veículo ―estar na 

moda‖, assim como foi levantado ser importante ter um SUV que outras pessoas também 

possuem, como uma forma de confirmação de escolha. Ao ser perguntado sobre a razão de as 

pessoas gostarem de comprar o mesmo SUV que o entrevistado possui, uma das respostas 

apresentadas foi ―por ser bonito, ter bom espaço, chamar atenção‖. 

 

A atratividade dos SUVs é baseada em dois fatores. O primeiro diz respeito à forma, ao estilo, 

uma vez que muitos consumidores tendem a valorizar estes aspectos mais que as próprias 

funcionalidades do veículo. O segundo fator refere-se à sua utilização. A maioria dos 

consumidores raramente vai exigir desses modelos as funcionalidades que sua forma sugere. 

Ou seja, o consumidor que compra uma SUV, cuja forma é a de um utilitário esportivo, não 

necessita das funcionalidades que um verdadeiro fora de estrada pode oferecer, mas se 

encanta com o design e com os significados que ele traz em si (CARREIRA, 2008). 

 

Os usuários entrevistados estão abertos para, e até mesmo procuram por referências próximas, 

de amigos e familiares, sobre o modelo de SUV escolhido, como pode ser percebido nos 

depoimentos a seguir:  

―Queria um carro mais espaçoso, um amigo me apresentou o Tucson que ele tinha, 

e vi uma boa oportunidade de compra‖. Homem, 37 anos. 

 

―Estava procurando um carro mais novo e mais alto... procurei informações com 

conhecidos sobre o carro e gostei‖. Homem, 46 anos, proprietário Tucson. 

 
―A escolha foi minha, própria, com indicação do meu irmão‖. Mulher, 54 anos, 

proprietária CRV. 

 

Por trás do desejo de possuir um carro bonito, existe o desejo de chamar a atenção. Provocar o 

reconhecimento e admiração. Essa admiração, por parte da sociedade, pode ser traduzida por 
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possuir maior status. A beleza do carro pode ser interpretado como o desejo do consumidor de 

ser reconhecido e admirado no ambiente em que vive. 

 

―O carro é um retrato seu. Mulher escolhe o carro que mais parece com ela‖, 

mulher, 54 anos, proprietária Honda CRV. 

  

―Ter um carro mais moderno, com estilo, é importante para a profissão‖, mulher, 

60 anos, proprietária Mitsubishi Pajero TR4. 

 

Ter orgulho do seu próprio carro e, ainda, dizer ser orgulhoso daquilo que possui e não do que 

não pode obter :―Pra mim o Ecosport atual é o mais bonito de todos‖. 

 

―O carro dos meus sonhos é o que eu tenho, é sempre o melhor‖. Mulher, 56 anos, 

proprietária Ecosport. 
 

―O carro dos meus sonhos é o que tenho, o que tenho condição de ter‖. Mulher, 54 

anos, proprietária Tucson. 

 

O quarto grupo identificado está relacionado ao Conforto. O conforto é premissa para um 

veículo SUV, e pode ser atribuído a diversas características, como o espaço interno, a 

capacidade de carga, aos opcionais oferecidos, à alta tecnologia agregada e à versatilidade. 

Uma das grandes vantagens dessa categoria é a de se adequar a qualquer tipo de aventura, seja 

ela off-road ou urbana, com segurança e estabilidade.  

 

Apesar da transformação do design externo dos veículos SUV, passando da forma austera e 

rústica para formas sinuosas e mais modernas, esse modelo de carro continua a ser robusto 

por fora, não perdendo a aparência de força e valentia que tanto agrada os consumidores. No 

entanto, em seu interior, apresenta conforto, sofisticação e tecnologia, conquistando cada vez 

mais o público masculino e feminino. O conforto aparece como premissa para essa categoria, 

sendo apontado por vários usuários como principal aspecto que eles esperam encontrar. 

 

A cada dia passa-se mais tempo dentro do carro, e a tecnologia está permitindo acrescentar 

mais conforto à vida dos usuários, ao facilitar os momentos de condução. Apesar do tamanho 

acentuado de alguns modelos, dificultando, por exemplo, manobras e estacionamento, a 

tecnologia pode melhorar estas tarefas com agilidade, trazendo conforto onde inicialmente se 

teria desgaste. 

 

―Pela minha rotina, é um carro confortavel, espaçoso e estável, é muito bom‖, mulher, 

41 anos, proprietária Ecosport. 
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Abaixo, na FIG. 3, os quatro grupos foram reunidos para que sejam visualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3 - Principais características que compõem o universo dos veículos SUV 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Também foi possível perceber que existem diferenças entre as percepções dos homens e das 

mulheres, quanto à ordem de preferência dos grupos, no momento da tomada de decisão de 

escolha do modelo SUV adquirido. Os homens tendem a verificar, primeiramente, os aspectos 

dos grupos 1 e 2, tamanho e segurança respectivamente, sendo que a segurança está 

solidamente relacionada à força e potência do carro. Os significados que esses grupos 

apresentam aos usuários do sexo masculino são mais relevantes no momento da escolha do 

modelo. Força, potência e tamanho representam a imagem masculina para o veículo. Mas em 

vários relatos foi possível perceber a importância do conforto, principalmente entre os 

usuários que possuem filhos, como se vê na FIG. 4: 
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FIGURA 4 - Principais características apontadas pelos homens 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Já para as mulheres, as principais características apontadas, e consideradas de grande 

influência no processo de tomada de decisão de compra, são o tamanho, a beleza e a 

segurança. Recentemente, a beleza e o design têm se tornado fator importante na escolha dos 

veículos, não sendo diferente do que ocorre no segmento SUV. As mulheres apontam, com 

frequência,  a necessidade de se sentirem mais seguras ao dirigir. Dentro do grupo Conforto, a 

versatilidade e a funcionalidade são apontadas como extremamente importantes, sendo 

aspectos mais explorados pelo grupo das mulheres, como indicado na FIG. 5: 
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FIGURA 5 - Principais características apontadas pelas mulheres  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outra importante característica apontada pelos entrevistados, de ambos os sexos, é a 

possibilidade de obter a sensação de escapismo, da ou na cidade. Os veículos SUV oferecem 

os equipamentos necessários para embarcar na aventura fora da cidade, assim como a 

confiança suficiente para ser capaz de fugir dos perigos urbanos. Conforto, segurança e 

tecnologia permitem o isolamento do caos da cidade. Porém, os homens apresentaram maior 

propensão ao uso misto do carro, utilizando-o no ambiente urbano e em estradas sem 

pavimento. Para as mulheres, a grande maioria utiliza o carro principalmente no ambiente 

urbano.  

 

Da mesma maneira que eles ajudam a escapar, um SUV deve também provocar curiosidade e 

interesse, a sensação de presença, de pertença, de algo que é sempre notado. Seu tamanho 

acima da média e seu design marcante fazem desses modelos de veículos os mais notáveis  no 

tráfego diário das cidades. Alguns usuários apontam que, quando um SUV chama muito a 

atenção das pessoas na rua, pode ser positivo, mas também negativo, pois passa a ser um carro 

inseguro pelo excesso de exposição. Essa duplicidade é inerente aos modelos SUV: se, por 

um lado, revelam facetas da imagem dos proprietários, por outro indicam seu poder 

aquisitivo. De acordo com a situação de insegurança e violência vivida nas grandes cidades, 

isso pode ter consequências negativas. 
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Dentre as semelhanças e diferenças encontradas nas entrevistas, quanto ao uso do veículo 

entre os homens e as mulheres, foi possível identificar pontos importantes que caracterizam o 

comportamento dos consumidores, como pode ser visto abaixo: 

 

- Os homens buscam primeiramente por momentos de prazer e distração ao dirigir o carro, já 

as mulheres utilizam o carro para resolver tarefas cotidianas, com conforto e segurança; 

- As mulheres avaliam e consideram inicialmente os atributos estéticos do carro, como a cor, 

os tecidos, as texturas. Os homens procuram primeiro por informações funcionais como 

motorização, consumo, potência, entre outros; 

- Quanto à tomada de decisão de compra, a maioria das mulheres prefere buscar informações 

sobre o carro com parentes e amigos. Os homens, além de buscar informações com pessoas 

conhecidas, também realizam pesquisas em revistas e sites especializados. 

 

É importante salientar que todos os atributos vistos anteriormente são fundamentais no 

processo de escolha do veículo SUV, porém existem diferenças, entre os sexos, de prioridades 

dos atributos, que os consumidores podem não usar na mesma ordem e da mesma forma para 

tomar a decisão de compra. O perfil do comprador pode ter influência direta na avaliação dos 

atributos envolvidos na compra. Uma mulher mais velha com filhos emancipados utiliza o 

carro individualmente, enquanto um homem, com dois filhos e esposa, o utiliza na maior parte 

do dia acompanhado. E, para cada uso, os atributos determinantes são hierarquizados de 

acordo com cada necessidade. 

 

As diferenças podem ocorrer não somente entre os sexos, mas também entre grupos de 

consumidores de cada marca ou produto diferente. Por exemplo: um grupo de consumidores 

do modelo Ford Ecosport reconhece seu carro como apto a se aventurar em trilhas e estradas 

não pavimentadas, especialmente se possuir a tração 4x4. As características deste carro e os 

itens que o acompanham, como maior altura do solo, partes plásticas na estrutura externa, step 

externo, possuem o significado, para seus usuários, de força, robustez e capacidade de 

enfrentar desafios. Porém, para o grupo de não consumidores deste modelo, a percepção se 

torna oposta, e o modelo é considerado frágil, não suportando o uso em ambiente off road, por 

possuir mais aparência do que equipamentos apropriados para essa finalidade.  

 

Os SUVs podem ser considerados veículos de luxo, avaliados como modelos para indivíduos 

bem sucedidos, sendo cartões de visita que transmitem status e poder ao usuário. 
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―Existe mais respeito das pessoas, status, poder, conquista‖. Mulher, 56 anos, 

proprietária Ecosport. 

 

O elevado custo dos SUVs, que têm todo o aparato de tecnologia e segurança, faz com que 

esses veículos sejam altamente desejados pelos consumidores. Nem todos podem chegar a um 

SUV e, os que conseguiram, sentem orgulho. 

 

 

6.4  Análise das campanhas de veículos SUV no Brasil 

 

 

Este tópico pretende analisar algumas campanhas publicitárias, veiculadas na mídia impressa, 

de veículos SUV, com a finalidade de indicar elementos semióticos e discursivos presentes 

nas mensagens explícitas ou subliminares, transmitidas aos consumidores. O consumidor, 

enquanto sujeito imaginário, público alvo das campanhas publicitárias, persegue o ideal de 

igualdade junto à sociedade em que vive, por meio de objetos e produtos adquiridos, com 

intuito de atingir a felicidade e o bem-estar, ocupando uma posição social privilegiada. 

 

As ferramentas de comunicação, em especial as campanhas publicitárias, são utilizadas como 

estratégias fundamentais nas empresas para conquistar os consumidores. Nas campanhas 

impressas de veículos SUV, veiculadas nas principais revistas e jornais do Brasil, é possível 

identificar elementos semióticos e discursivos, coerentes com o público específico, cujo 

marketing está focado na produção de sentidos emocionais, afetivos, sociais e culturais. 

―Forja-se um discurso coerente para cada público. A necessidade ou o desejo se deslocam do 

produto para um discurso sobre um mundo adequado aos mitos e crenças dos indivíduos‖ 

(SILVA; DEMAJOROVIC, 2008, p. 7). 

 

No trabalho de Silva e Demajorovic (2008), publicado no IV Encontro Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, os autores apontam que a produção 

de sentidos permeia todas as ações do marketing, tornando-se os bens ou serviços, cada vez 

mais, objetos de análise dos tecnólogos da construção do discurso. Administrar a divulgação 

de produtos não se trata de uma simples comunicação: é necessário construir de maneira 

imagética os diversos sentidos que podem seduzir e persuadir os consumidores.  ―Os 

discursos são construídos nos textos, nas imagens e nos sons, afetando o receptor‖ (SILVA; 

DEMAJOROVIC, 2008). 
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Para Oliveira (2007), as campanhas publicitárias impressas em revista ou jornal, podem ser 

consideradas enunciados narrativos, que, independente de sua organização, são traduzidas em 

discurso.  Para o autor, o conteúdo de um veículo de comunicação, sua narrativa, é dado pelas 

diversas reportagens e matérias dirigidas ao seu público específico, podendo conquistar e 

persuadir este público, sendo capaz de influenciar sua decisão de compra ou opinião sobre 

determinado produto. Existe um processo de reforço, em que matérias jornalísticas antecedem 

discursos publicitários, obrigando o leitor a uma leitura dupla. Quando não há esse reforço, os 

discursos publicitários funcionam como uma janela, semelhante à que se abre na tela do 

computador, com a qual os leitores acabam por estabelecer um link. 

 

O potencial consumidor é conduzido e induzido a responder ao apelo publicitário, se 

autoafirmando como sujeito socialmente inserido dentro da dinâmica consumista, que preza a 

aparência e a imagem que determinado bem de consumo possa provocar, uma vez que o 

consumo pode surgir como sistema capaz de assegurar a integração do grupo, constituído de 

valores ideológicos. Este ato de persuasão que se executa no texto publicitário, decorrente de 

sua contextualização e do reconhecimento das competências, se faz por meio de uma 

estratégia descritiva utilizada nas campanhas (OLIVEIRA, 2007). Houdebine (1994), apud 

Oliveira (2007, p. 125), indica que o texto publicitário deve ser lido por meio de estratos, 

como pode ser visto abaixo: 

 

Em primeiro lugar, o estrato cênico ou cenográfico, que consiste na verificação da 

distribuição dos blocos linguístico e icônico, a dominância das cores, se há mono ou 
policromia, a mise en scène dos textos, a presença da logomarca. Em segundo lugar, 

o estrato icônico, que irá observar a materialidade da publicidade: se há pintura, 

foto, desenho, montagem, a presença das imagens e objetos, os planos de 

focalização, que oscilam do plano geral ao detalhe, a gestualidade, a cinésica, que 

revela os movimentos do corpo, e a proxêmica, que descreve o movimento do corpo 

no espaço. Depois, o estrato semiográfico, que irá examinar os tipos gráficos usados 

para a linguagem. Por fim, o estrato linguístico, que a autora aconselha que seja o 

último a ser examinado. 

 

Após a aplicação da análise semiodiscursiva proposta por Oliveira (2007), foi possível 

perceber os principais estratos presentes nas campanhas impressas de veículos SUV. 

 

Na peça publicitária abaixo, FIG. 06, veiculada em revista, o veículo Mitsubishi ASX ilustra 

claramente a nova proposta de utilização da tração 4x4, voltada ao uso nas cidades, e não 

mais em ambientes fora de estrada. Essa utilização pode ser percebida nas respostas dos 

consumidores entrevistados nesta pesquisa, em que a tração 4x4 não está ligada 
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exclusivamente em situações off road, e sim como um diferencial na segurança do veículo nas 

cidades, como força e estabilidade. 

 

 

FIGURA 6 - Campanha Mitsubishi ASX 

Fonte: Material da pesquisa.  

 

Na análise do estrato cênico da imagem, é possível perceber que o carro foi posicionado sobre 

um cenário urbano, onde aparecem prédios e ruas asfaltadas, reforçando a mensagem do 

texto, de que se trata de um novo SUV 4x4, para uso urbano: ―uma nova espécie de 4X4: o 

4X4 urbano‖. Além da reiteração da tração, o destaque para seu caráter urbano. A marca do 

carro e sua cor se destacam do fundo acinzentado, composto pelos edifícios da cidade. Isso 

reforça a ideia de ―chamar a atenção‖, apontada pelos entrevistados. 

 

Essa recente proposta dos veículos SUV, de maior uso em ambientes urbanos, também é 

evidenciada na campanha do VW Tiguan (FIG. 07). Nela, é possível perceber o carro inserido 

em um cenário externo, com natureza e placa de sinalização da presença de animais. O slogan 

evoca o usuário urbano, convidando-o a sair e explorar novos ambientes ligados à natureza, 

permitindo a ele a escolha pelo uso do seu automóvel. O estrato linguístico é ambíguo: os 

fanáticos podem ser as pessoas, convidadas a deixar o espaço urbano e a se aventurar, ou os 

fanáticos são os carros, que seriam ―fanáticos pela cidade‖. O texto abaixo da foto caracteriza 

essa ambiguidade: o Tiguan é um carro para os dois ambientes: selva (hiperbolicamente 

indicada pelos elefantes da placa) e cidade. 
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FIGURA 7 - Campanha VW Tiguan 

Fonte: Material da pesquisa. 
 
 

Nas campanhas que buscam demonstrar aspectos ligados ao universo off road, é possível 

verificar, na FIG. 08, FIG. 09 e na FIG. 10, do veículo Mitsubishi Pajero TR4, que as 

características enfatizadas são a possibilidade de se conquistar liberdade e escapismo, seja na 

cidade, seja em ambientes não urbanos, além de ressaltar a sensação de jovialidade e 

rejuvenescimento que experiências ligadas ao universo da natureza podem trazer ao usuário. 

 

A frase que compõe a campanha da FIG. 08 demonstra que a possibilidade de ir a locais 

diversos, sejam urbanos ou off road, está relacionada à oferta de flexibilidade de uso do 

produto, permitindo ao usuário a liberdade de decidir como o veículo será utilizado, ainda que 

a ênfase recaia sobre o uso em condições extremas. 
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FIGURA 8 - Campanha Mitsubishi Pajero TR4 

Fonte: Material da pesquisa.  

 

 

 

FIGURA 9 - Campanha Mitsubishi Pajero TR4 

Fonte: Material da pesquisa.  
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FIGURA 10 - Campanha Mitsubishi Pajero TR4 

Fonte: Material da pesquisa.  

 

A narrativa apresentada nas campanhas acima, buscar conquistar os consumidores por meio 

de situações que os levarão a lugares aonde somente os proprietários do SUV conseguirão 

chegar, a locais de exclusividade ligados ao prazer e sensações de liberdade, jovialidade e 

ousadia. Na FIG. 08,  o slogan ―Liberdade se conquista com flexibilidade‖ aponta para duas 

direções semânticas: primeiro, as condições flexíveis oferecidas para a compra: as condições 

de entrada, pagamento e preço, além do motor e da indicação da tração nas quatro rodas. 

Além do simbolismo do carro enfrentando o barro, a mensagem é direta: custa R$74.000,00; 

segundo, a flexibilidade do próprio veículo, capaz de enfrentar um piso adverso, rural.  

 

Na FIG. 09, mantendo-se o mesmo simbolismo, o slogan destaca a exclusividade do modelo: 

―Assista ao National Geografic pela janela‖, destacando que o usuário poderá explorar e 

conhecer locais exclusivos, onde somente veículos dessa categoria poderão conduzi-lo. Nessa 

campanha, os signos escolhidos, para indicar a diferença entre o TR4 e outros SUVs do 

mercado, são sua capacidade de trafegar em ambientes de difícil acesso, possibilitando ao 

usuário sentimentos e experiências valorosas como conhecer e conquistar locais incomuns, 

vivenciando novas experiências de vida, com prazer e liberdade. Esses indicadores apontam 

para bens que não podem ser comprados em lojas e supermercados, mas podem ser 
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conquistados ao comprar o SUV: fazem parte do pacote da felicidade e realização que se tem 

ao adquirir o veículo. 

 

Na campanha ilustrada na FIG. 10, a mensagem também aponta para duas funções. Na 

primeira, ―Assim rejuvenesce mais‖, o usuário recebe a informação de que, ao utilizar o 

veículo em situações de aventura, ligadas a ambientes off road, com espírito aventureiro, 

poderá obter sensações como bem-estar, felicidade, ousadia, disposição, juventude. A segunda 

mensagem, ―Novo, mas com o espírito 4x4 de sempre‖, apresenta a inovação do modelo, mais 

moderno, porém sem perder a sua principal característica, a de ser um 4x4 forte e robusto, de 

confiança. Jovem, mas com responsabilidade. Jovem, mas com maturidade. Jovem, mas com 

segurança. Une a eterna busca da juventude ao reconhecimento de conquista, estabilidade e 

poder, que muitas vezes só se adquire na idade adulta, com a experiência de vida.  

 

A categoria de veículos SUV é uma das que mais crescem em termos de vendas no mercado 

mundial, e algumas marcas, em busca de participação nesse próspero mercado, lançaram 

modelos que, embora não atendam, na totalidade, os pré-requisitos sobre os quais a categoria 

foi concebida (off road), possuem características que lhes permita serem incluídos nessa 

categoria, que possuam, de alguma forma, acessórios ou atributos de uma SUV. O Ford 

Ecosport e o Renault Duster fazem parte desse grupo. 

 

Nas campanhas do Ecosport, FIG. 11 e FIG. 12, verifica-se que as principais características 

estão atribuídas à beleza, à estética e ao design do modelo. Aspectos de força, robustez, 

estabilidade e segurança não aparecem na narrativa das imagens. Na FIG 11, a linguagem é 

popular, traduzindo um desejo de posse: ―vai ser [...] lá em casa‖.  Aqui também a mensagem 

repousa sobre o preço e o desconto oferecido. Há uma referência intertextual a uma célebre 

frase de Vinicius de Moraes, que dizia: ―As feias que me desculpem, mas beleza é 

fundamental‖, consciente ou não, que aqui se ajunta à expressão popular: ―Vai ser 

fundamental assim lá em casa‖. 
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FIGURA 11 - Campanha Ford Ecosport 

Fonte: Material da pesquisa.  

 

 

 

FIGURA 12 - Campanha Ford Ecosport  

Fonte: Material da pesquisa. 

 

 

Esta particularidade, encontrada nas campanhas representadas nas FIG. 11 e FIG. 12, reforça 

o que já foi visto anteriormente nas pesquisas de revistas especializadas e nos depoimentos de 

alguns entrevistados, de que este não é um carro considerado o verdadeiro SUV, mas um 

veículo que apresenta somente aparência de SUV, não possuindo atributos como segurança, 

força e estabilidade, nem transmitindo a confiança necessária. Na FIG. 12, o cenário é 
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absolutamente neutro, não atribuindo ao veículo propriedades off road, coincidindo com a 

avaliação dos entrevistados. Segundo Carreira (2008), o mais importante é o fazer crer: 

 

O mais importante é a aparência de utilitário esportivo, contrariando a valorização 

prática, mesmo porque para expandir a base de clientes são oferecidos modelos que 

contam com a aparência, mas não com as funcionalidades. É o caso do Ecosport que 

pouco oferece em termos de funcionalidades mas apresenta um design atraente e 

convincente de utilitário esportivo (CARREIRA, 2008, p. 92). 

 

 

A campanha do Renault Duster (FIG. 13), dividido em quadrantes, apresenta de forma 

objetiva as principais características que se desejou enfatizar. Espaço interno, versatilidade, 

robustez, beleza e conforto, estão claramente alinhados com as principais buscas dos 

consumidores desta categoria, como foi possível perceber nos resultados desta pesquisa. Este 

modelo, considerado pelas revistas especializadas, como um SUV de aparências, propõe, com 

esta campanha, mostrar elementos que guiem o comportamento de compra de maneira 

racional, funcional e objetiva, aos consumidores, mesmo que isso não seja verdadeiro. 

 

 

 
FIGURA 13 - Campanha Renault Duster 

Fonte: Material da pesquisa.  

 

 

Na publicidade apresentada pela Honda CRV e pelo VW Tiguan, conforme FIG. 14 e FIG. 

15, os atributos de poder, conquista e status estão evidentes na narrativa das campanhas 
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impressas. O consumidor recebe a informação que este é o carro capaz de demonstrar o 

simbolismo de ser um vencedor, de ter chegado onde poucos conseguem, de distinção e 

poder. ―Os consumidores jogam com as mercadorias para satisfazer seus desejos, mostrar a 

todos que chegou lá‖ (CARREIRA, 2008, p. 93). 

 

 

FIGURA 14 - Campanha Honda CRV 

Fonte: Material da pesquisa. 
 

 

O slogan ―Chegue onde você sempre desejou. Honda CR-V.‖ também utiliza a ambiguidade: 

chegar a um lugar (espaço, carreira, lazer) e chegar ao Honda. Muito possivelmente, quem 

tem um Honda CR-V já chegou ―lá‖, com todos os significados positivos que o advérbio 

possa trazer. Carreira (2008) explica que os automóveis despertam nos seus proprietários um 

entusiasmo muito grande, devido às funcionalidades, emoções e sensações da mobilidade, já 

que vários significados lhe são atribuídos, especialmente por meio dos discursos das 

publicidades. 
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FIGURA 15 - Campanha VW Tiguan 

Fonte: Material da pesquisa. 
 

 

A campanha do VW Tiguan destaca o veículo como sendo um SUV diferente, pertencente a 

―outra categoria‖, com mais elegância e exclusividade. Elementos como a toalha enrolada, o 

chinelo e a escada de piscina, sendo utilizada em um lago natural, transmitem a sensação de 

sofisticação e conforto no momento de lazer, tendo o veículo como elemento que leva a essa 

condição de requinte e exclusividade. A campanha publicitária oferece um momento positivo 

da vida, levando ao consumidor uma imagem de lazer e descanso superior ao que ele está 

acostumado, quase superficial, mas que desempenha papel fundamental no processo de 

apropriação de sensação e realização dos desejos de ser exclusivo e diferenciado frente à 

sociedade. O indivíduo busca por distinção e hierarquização, por meio de símbolos e signos 

sociais, que se materializam nos produtos consumidos. 

 

As marcas de veículos procuram criar associações para cada tipo de SUV nas campanhas 

publicitárias, buscando enfatizar características marcantes de cada modelo, sejam elas 

verdadeiras ou falsas. As campanhas apresentam enunciados capazes de produzir sensações, 
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desejos, construir ideais de vida, definir valores, sempre envoltos em signos e símbolos que 

permeiam a sociedade, como poder, liberdade, status, senso de pertença, entre outros. 

 

O consumidor, por fim, escolhe o significado que vai extrair das marcas e, por conta 

disso, ele é um agente ativo no processo de significação. As marcas carregadas de 

significados culturais vão contribuir para a construção da identidade do consumidor 

e organizar suas aspirações (CARREIRA, 2008, p. 101). 

 

Para Silva e Demajorovic (2008), os mecanismos de sedução e persuasão das campanhas 

publicitárias decorrem pela simulação de experiências cotidianas que os usuários podem ter 

com o uso dos carros. Os valores, as tramas, os personagens, o local e o tempo em que os 

carros são apresentados nas campanhas são uma exibição semiótica, guarnecida de signos e 

significados capazes de sensibilizar os indivíduos por identificação ou rejeição do produto. 

 



92 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

A escolha pela pesquisa sobre o setor automotivo proporciona novas análises e reflexões 

sobre o que motiva e influencia o consumo do indivíduo, focando nos veículos do segmento 

SUV. Em concordância com o referencial teórico utilizado no embasamento desta pesquisa, 

como Solomon (2002), Douglas e Isherwood (2004) e Karsaklian (2004), entre outros, 

observa-se que o comportamento do consumidor está diretamente relacionado com a 

sociedade em que vive, sendo influenciado e influenciando os seus componentes durante o 

processo de decisão de compra, capaz de relacionar diretamente o indivíduo ao ambiente em 

que está inserido. 

 

Esta pesquisa procurou identificar os principais atributos, características e seus significados 

racionais e emocionais explícitos e implícitos, que norteiam o processo de escolha e compra 

dos SUVs. Por meio de entrevistas de profundidade e posterior análise dos resultados, foi 

possível esclarecer aspectos relevantes que permeiam o processo de decisão de compra. A 

conclusão do trabalho de pesquisa, exposto através desta dissertação, transcorre por duas 

vertentes. A primeira está relacionada aos objetivos traçados no início do desenvolvimento da 

pesquisa, e a segunda relaciona-se às limitações, assim como as propostas de pesquisas 

futuras.  

 

Quanto ao objetivo geral, buscou-se analisar a relação entre símbolos e signos sociais e a 

tomada de decisão de compra de um automóvel do segmento SUV. A partir da análise 

realizada nas entrevistas, foi possível constatar a existência da influência dos símbolos e 

signos presentes na sociedade sobre o comportamento de compra dos usuários dos veículos 

SUV pesquisados. Os consumidores demonstraram possuir forte estímulo de consumo, por 

meio dos significados que atribuem às relações sociais que permeiam a compra dos veículos. 

O comportamento do consumidor apresenta reflexos dessa relação social e de sua 

significação, construída pelas pessoas. Foi possível confirmar que o comportamento do 

consumidor está sendo estruturado em um agir de significação cooperativa, gerada pela 

relação entre pessoas e os produtos que possuem e expõem, neste ambiente social.  

 

Para Porto (2005), as preferências por tipos de produtos podem servir como indicadores do 

comportamento e definição do consumidor, em situações que permitem escolher todos os 
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significados desse produto, o qual possui maior poder preditivo do que os tipos motivacionais 

dos valores humanos. Os resultados dessa pesquisa demonstram que os significados 

encontrados nas verbalizações dos entrevistados podem auxiliar na segmentação do mercado 

de veículos SUV, possuindo também importância na identificação das preferências desses 

consumidores. Os veículos SUV possuem atributos com significados diversos, podendo ser 

racionais ou emocionais, tangíveis ou intangíveis, funcionais ou estéticos.  

 

Foi possível perceber, nas respostas e na análise do discurso dos entrevistados, a existência de 

várias situações que justificam a escolha pelo produto, como as que salientam aprovações 

sociais, as relações afetivas e a identificação, por meio da imagem que o produto escolhido 

exerce sobre os demais indivíduos da sociedade. Pela interpretação das falas dos 

entrevistados, também foi possível confirmar que os indivíduos interagem com um estímulo 

de consumo, devido aos significados atribuídos aos produtos comprados, resultantes do que 

esse produto significa para a pessoa. Para Moura (2005), quando o consumidor escolhe 

comprar um determinado carro, ele poderá estabelecer algumas crenças quanto ao seu uso e, 

possivelmente, cultivar aparências públicas.  

 

O indivíduo entrevistado, por meio de suas percepções e interações com o meio social em que 

está inserido, suas experiências e o conhecimento acerca do veículo escolhido, tem um papel 

marcante na determinação do significado atribuído a esse produto. O significado das coisas 

pode possuir diferente conotação, de acordo com o grupo social a que pertence, como, por 

exemplo, o grupo de consumidores do modelo Ford Ecosport reconhece seu carro como apto a 

se aventurar em trilhas e estradas não pavimentadas, especialmente se possuir a tração 4x4. 

As características desse carro e os itens que o acompanham, como maior altura do solo, partes 

plásticas na estrutura externa, step externo, possuem o significado, para seus usuários, de 

força, robustez e a capacidade de enfrentar desafios. Porém, para o grupo de não 

consumidores desse modelo, a percepção se torna oposta, e esse modelo é considerado frágil, 

não suportando o uso em ambiente off road, por possuir mais aparência do que equipamentos 

apropriados para essa finalidade.  

 

Para cada objetivo específico proposto para essa pesquisa, ou seja, identificar símbolos e 

signos sociais do consumidor, presentes no processo de decisão de compra de um automóvel 

do segmento SUV e analisar a presença desses símbolos e signos no discurso do consumidor 

de automóveis SUV, foram encontrados os resultados indicados a seguir. 
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Foi percebido que a compra de um SUV permite aos seus usuários a realização de sonhos, 

desejos e prazeres emocionais capazes de influenciar essa decisão de compra. Para os 

entrevistados, possuir um veículo SUV contém importantes significados quando se trata de 

inserção em um grupo social. Os principais significados encontrados nas falas dos 

entrevistados tratam da importância de possuir mais status, maior poder, ter presença, e de ter 

conquistado algo superior na vida ao possuir este tipo de veículo. Por meio da escolha de um 

modelo SUV, os consumidores constroem a sua identidade conforme um determinado estilo 

de vida, em que acreditam e que esperam conseguir pela posse do veículo: supremacia e 

distinção social, exclusividade, pertença a um grupo restrito, isolamento e distanciamento de 

outras pessoas, demonstração de maior poder aquisitivo e demonstração de poder. Por meio 

dessa escolha e persecução desses valores, é feita a construção da identidade do usuário, 

gerando um discurso para justificar a compra do produto. Esse discurso, que racionalmente 

aponta para as funcionalidades do veículo, em seu explícito, acaba por indicar os aspectos 

simbólicos relativos à posição social e ao poder que o usuário tem ou pretende ter em seu 

grupo social, em seu implícito. 

 

Também foram encontradas duas funções distintas, relativas ao uso dos veículos, entre os 

usuários entrevistados: as funções práticas e as funções simbólicas. As funções práticas 

revelam-se nos aspectos de segurança, visibilidade, tamanho, dirigibilidade, conforto, 

capacidade de carga, motor, robustez. São caracteristicas que envolvem as condições de uso: 

não somente as sensações sentidas durante o momento da direção do veículo, mas aspectos 

reais, tangíveis, que eles oferecem. As funções simbólicas aparecem nas caracteristicas de 

beleza, status, luxo, segurança, poder, liberdade. São as sensações vivenciadas pelos usuários, 

não apenas no momento da direção do carro, no trânsito, onde o usuário está em contato 

direto com ele, ao chegar a e ao sair de locais onde outras pessoas os verão. Mas também 

podem ocorrer em função da imagem transmitida pelo carro, na fala do usuário, ao se 

apresentar como um proprietário de veículo SUV, mesmo que o carro esteja ausente. É a 

função vicária do signo: além de representar o objeto, representa os valores que carrega. A 

imagem causada pela fala, pela pertença do carro, está associada à função simbólica que ele 

carrega.  

 

As sensações de beleza, status, luxo, segurança, poder, liberdade, associadas à posse do 

veículo, paradoxalmente, carregam uma sensação de insegurança. Mesmo que o carro seja 

usado como um território, ou como a demarcação de um território, fica subjacente a 



95 

 

 

mensagem de que esse espaço pode ser ameaçado, assim como outros espaços que o usuário 

possui ou frequenta. Se as sensações positivas são percebidas a partir do olhar do outro, as 

sensações negativas também o são. No espaço urbano pelo qual o usuário trafega com seu 

veículo, há uma série de ameaças latentes, como se a ostentação de um poder pudesse fazer 

com que a admiração e a inveja sentida por parte de outros se transforme em raiva e revolta. 

Assim, a possibilidade de trânsito em lugares inóspitos, não urbanos, traduz a possibilidade de 

fuga para eles, como se tais lugares – distantes e inacessíveis – traduzissem a sensação de 

exclusividade e poder que o veículo ostenta. 

 

Moura (2005) aponta que os consumidores podem utilizar uma grande variedade de 

estratégias para tomarem determinada decisão de compra, exemplificando sua teoria com o 

processo de seleção de carros. Para o autor, no momento da decisão de que carro comprar, um 

consumidor pode comparar diferenças entre potência do motor e capacidade de carga (função 

prática) e sua aparência física, como a inovação e o design (função simbólica). Nesse último 

caso, por exemplo, se um carro é reconhecidamente caro, o seu usuário pode tê-lo como 

função de status perante algum grupo social (função simbólica).  

 

Reforçando os aspectos funcionais e emocionais presentes no momento da compra do veículo 

SUV, Yamaguti apresenta, em seus estudos, que o consumo pode se traduzir na realização de 

um sonho ou na concretização de uma meta alcançada pelo consumidor. Para o autor, um 

automóvel novo é aquela espécie de produto que, além de possuir atributos funcionais de um 

meio de transporte, traz fortes valores emocionais agregados, como status, liberdade, 

diversão, segurança, autonomia ou poder, em vários sentidos (YAMAGUTI, 2005). 

 

Como aponta Chauí (2008), em uma sociedade em que vigora o fascínio pelos signos de 

prestígio e de poder nas relações sociais, poder comprar um veículo SUV, atualmente, possui 

grande importância na manutenção da imagem pessoal do indivíduo junto ao ambiente social 

em que está inserido. Essa imagem transmite informações de sucesso, êxito, conquista e 

status. Carreira (2008) também aponta, nesse contexto, que, embora natural, esse processo de 

atribuir um significado às coisas não é um ato individual, depende do contexto social e 

cultural em que o indivíduo pertence. Este processo também não é estático, está sempre num 

ciclo dinâmico de significação, que pode variar de acordo com os interesses e proveito que ele 

pode oferecer. 
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Os atributos e significados expostos durante as entrevistas apontam pela busca de conforto e 

no prazer em dirigir, além de buscar no automóvel relação de status, poder e superioridade. 

Ou seja, é um tipo de carro que pode unir o bem-estar do proprietário e sua família, junto ao 

status social, demonstrando um controle de recursos e estabilidade para prover esse bem-estar. 

Foi possível perceber, nas entrevistas, que a preferência do consumo desses modelos se faz 

por carros grandes e altos, com forte valor agregado. Os significados que os produtos 

carregam possuem funções psicológicas que os indivíduos atribuem para esse produto. Para 

isso, é necessário que o produto seja aceito e confirmado pela sociedade como possuidor de 

determinado significado, apoiando e fundamentando os aspectos intangíveis a ele impostos e 

aceitos por todos os participantes. Há uma diferença entre o uso possível do veículo e o uso 

real que, na maioria das vezes, resume-se em ir ao trabalho ou levar crianças ao colégio. São 

tarefas prosaicas que, entretanto, reforçam o caráter simbólico da posse do veículo, que não é 

usado nas tarefas para as quais, segundo seu tipo e sua publicidade, deveria ser empregado. 

 

Outro objetivo da pesquisa, identificar símbolos e signos no marketing de automóveis SUV e 

sua influência sobre a decisão de compra, indica que o mercado de automóveis, no Brasil, 

passa por um importante momento, quando grandes marcas mundiais estão aportando no país, 

trazendo cada vez mais novidades e lançamentos. Os consumidores possuem uma ampla gama 

de modelos a escolher, ampliando seu poder de compra e decisão. Mas essa variedade de 

opções e oportunidades tornou a decisão dos consumidores mais complexa. As marcas 

precisam conhecer quais são os principais fatores que influenciam a tomada de decisão de 

compra desse consumidor e seus significados. O consumidor deixou de buscar por 

características essencialmente funcionais e práticas de um meio de transporte, a relação custo-

benefício passou a incorporar aspectos emocionais. O benefício que o carro deve trazer ao 

usuário extrapola aspectos tangíveis: deve também entregar sensações, novas experiências, 

aparência, sentimentos, conquistando os consumidores com atributos emocionais, em função 

das transformações nas relações sociais que permeiam suas vidas. 

 

Solomon (2002) assinala que os consumidores exercem papéis nas relações de troca, 

evocando a concepção de que são agentes capazes de construir seu próprio espaço de 

consumo, o que torna imperativo, para os profissionais de marketing, desenvolver e, ou, 

utilizar meios para perceberem e atenderem os novos desejos e necessidades dos 

consumidores.  
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Foi possível identificar, nesta pesquisa que, ao possuir determinado veículo SUV, os 

consumidores buscam por diversos significados que esse produto pode oferecer, como já foi 

exposto nos tópicos acima, durante essa conclusão. As campanhas de marketing analisadas 

demonstram possuir forte conhecimento sobre os significados que esses veículos possuem e o 

poder de comunicação que detêm, capazes de reforçar as influências sofridas pelos 

consumidores no momento da decisão de compra de determinado modelo de carro. As 

campanhas retratam as principais características buscadas pelos consumidores, de acordo com 

cada modelo analisado. Por exemplo, o design, tecnologia, segurança, conforto e 

principalmente as sensações de liberdade e poder que o carro pode oferecer. 

 

Nas campanhas dos modelos ASX e Tiguan, fica claro o propósito de apresentação da nova 

categoria de SUV, buscada pela maioria dos entrevistados, para ser utilizada nos centros 

urbanos, voltada às cidades, mesmo que a cidade, no caso do ASX, seja apresentada como 

uma selva, envolta na bruma. Já nas campanhas do TR4, o foco está na possibilidade de o 

usuário explorar novas aventuras com o carro, tendo liberdade para escapar dos problemas, 

ressaltando-se os aspectos de força e jovialidade. Nas campanhas do Ecosport e Duster, 

modelos considerados de baixa resistência, os aspectos valorizados são o design e a beleza, 

buscando por significados de valorização e admiração dos usuários. O modelo do Ecosport, 

fabricado até 2012, acentuava a sua semelhança com um jipe, com todas as conotações que 

isso pode trazer. O Honda CRV enfatiza a condição de o consumidor ser um vencedor, 

poderoso, de ter conquistado e chegado ao topo de sua faixa social. 

 

Observou-se que as campanhas publicitárias dos veículos SUVs evoluíram em função dessa 

percepção da mudança de comportamento dos consumidores, adequando-se aos novos desejos  

e necessidades dos usuários, apresentados nos recentes estudos do marketing experiencial. Os 

valores de consumo e seus significados, encontrados nesta pesquisa, auxiliam na compreensão 

de quais comportamentos, cognições, significados do produto e as motivações de consumo 

precisam ser investigados com maior profundidade pelos fabricantes da indústria 

automobilística e pelas agências de publicidade e propaganda, auxiliando a compreensão da 

real motivação de compra, permitindo uma comunicação mais eficiente entre a empresa e os 

consumidores. 

 

Por fim, compreende-se que os veículos SUV se tornaram a nova referência de sucesso para 

os brasileiros, sendo um modelo de carro que transmite todos os significados sociais 
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almejados pelos consumidores: um carro robusto, alto, confortável, com a última geração de 

tecnologia e beleza, tornando-se a nova referência de aspiração estética e social.  Para Porto 

(2005), espera-se que, se o consumidor tiver oportunidade de escolher todas as opções 

possíveis, ele escolherá aquela que mais revela seu desejo social internalizado. 

 

 

7.1 Limitações da pesquisa 

 

 

As limitações deste estudo, em parte, provêm do propósito de realizar, por meio de análise do 

discurso e semiolinguística, situações do comportamento de compra e uso dos veículos SUV, 

em que podem ocorrer eventuais discordâncias nas informações passadas durante as 

entrevistas, como, por exemplo, situações não verdadeiras, que não representam a realidade 

do comportamento do consumidor pesquisado. O método de AD utilizado dá margem a mais 

de um resultado, de acordo com a interpretação de cada analista, que possa atuar sobre os 

textos, o que, entretanto, já é teoricamente previsto: 

 

Ao analisar um texto ou uma situação, os resultados gerados provavelmente serão 

diferentes de uma outra análise efetuada por um outro analista, ou até mesmo pelo 

mesmo analista, já que os conceitos empregados poderão e invariavelmente são 

diferentes (ROSA; TURETA; BRITO, 2006, p. 46). 

 

Outra limitação é quanto à amostra desse estudo. Apesar de o número de proprietários 

entrevistados ser satisfatório, em se tratando de uma pesquisa qualitativa por meio de 

entrevistas de profundidade, abre-se a possibilidade do aumento da amostra para averiguar 

novos modelos de comportamento de consumidor, que podem evidenciar a existência de 

outros signos sociais. 

 

Cabem, ainda, eventuais críticas que podem ocorrer quanto à técnica qualitativa da pesquisa, 

pois os resultados obtidos nas entrevistas de profundidade não podem ser generalizados para o 

universo de consumidores de veículos SUV. Além disso, cabe ressaltar que fatores 

econômicos, que podem afetar a decisão de compra dos consumidores, não foram abordados 

na presente pesquisa. 
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7.2 Sugestões para novos estudos 

 

 

O campo dos estudos sobre o comportamento do consumidor necessita de novas abordagens e 

metodologias de pesquisa. É preciso acrescentar critérios que propiciem a interpretação e 

compreensão da construção desse comportamento, por meio dos aspectos psicológicos, 

percepções experienciais, análise de sentimentos, lembranças e memórias.  

 

Os objetivos propostos nessa pesquisa tiveram seus resultados alcançados, na medida em que 

foi possível perceber que os consumidores de veículos SUV, durante o processo de decisão de 

compra, sofrem diversas influências por meio do ambiente social em que vivem. O ambiente 

social é capaz de direcionar, por meio de seus signos e símbolos, as decisões de consumo dos 

indivíduos, oferecendo diferentes significados aos produtos, de acordo com o interesse 

existente. 

 

Buscando ampliar e enriquecer os resultados aqui encontrados, sugere-se que sejam 

conduzidas novas entrevistas, em maior número, em outras regiões do Brasil. Também se 

espera que este estudo qualitativo auxilie na condução de uma pesquisa quantitativa, de modo 

que os resultados aqui encontrados possam ser mensurados, contribuindo para a criação de 

estratégias eficientes por parte das montadoras de veículos e para as agências de publicidade. 

 

Chamar a atenção das organizações para esses novos aspectos é uma das principais e 

possíveis contribuições deste estudo, buscando incentivar a aproximação do fenômeno do 

comportamento do consumidor de outras perspectivas teóricas, como a abordagem dos 

aspectos que envolvem as experiências de consumo, por meio das sensações geradas, dos 

desejos contentados, dos sentimentos e significados implícitos.  
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ANEXO A – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL – PROFUNDIDADE 

 

 

INFORMAÇOES SOBRE O ENTREVISTADO 

 

Nome entrevistado(a): 

___________________________________________________________________________ 

 

Data da entrevista: ___/___/___  

 

Cidade em que vive: -

___________________________________________________________ 

 

 

APRESENTAÇÃO  

Antes de começarmos a falar do tema de nossa pesquisa, gostaria de lhe pedir que falasse um 

pouco de você. Você poderia se apresentar?  

 

Idade:___________________Formação:______________________________________  

Profissão (trabalha fora ou não?) : ______________________________ 

 

1. Como é a sua rotina em casa, no trabalho, durante a semana de nos finais de semana 

(horários, funções, etc): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quem são as pessoas que compõem a sua família? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

A DECISÃO DE COMPRA DO AUTOMÓVEL  

 

Agora eu gostaria de começar a falar sobre a compra do seu automóvel __________________ 

(marca do SUV da casa). 

 

3. O que fez com que você tomasse esta decisão de compra do tipo/marca do SUV? 

Existiu algum critério na escolha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.Quais foram os tipos/marcas de automóveis SUV considerados e quais aqueles logo 

descartados? Este modelo de SUV era sua primeira opção de 
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compra?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.Esse é seu primeiro carro fora-de-estrada? Desde quando você opta por carros 

assim? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 6.Que benefícios este carro lhe traz? Porque? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.Qual a diferença entre este carro e outros que não são SUV? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8.Qual é o carro dos seus sonhos? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9.Qual a importância que você atribui a poder se orgulhar do seu carro? 

 

                  Pouca                 Média               Muita 

 

 

10.Qual a importância que você atribui a um produto estar na moda? 

 

                  Pouca                 Média               Muita 

 

 

11.Qual a importância que você atribui a um produto ser caro? 

                   

                  Pouca                 Média               Muita 

 

 

 

 

 

 

O USO DO AUTOMÓVEL- Vamos falar sobre o uso do automóvel 
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13.Como você se sente dirigindo seu carro? Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14.Você conhece mais pessoas (amigos ou familiares) que têm carros semelhantes? 

Quais as razões que você acha que levaram essas pessoas a comprar tais carros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Você acha que o seu carro é robusto o suficiente para trilhas pesadas? E para 

estradas de chão batido? Você já o utilizou em alguma dessas situações? Com qual 

frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16.Voce acredita que um carro mais robusto como o seu é melhor para transitar nas 

vias urbanas e em situação de transito intenso e pouca segurança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

O FUTURO -Vamos falar sobre o futuro deste automóvel. 

 

17..Quando você acha que será o momento de trocar este automóvel?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18..Quando você for trocar de veículo, já tem em mente qual será o modelo escolhido 

ou, ao menos, características que você buscará no seu próximo carro? 

 

19. Analisando os veículos a seguir, indique os três primeiros modelos que te 

transmite a sensação de: 

 

Segurança  

Status  

Tecnologia 

 

Qual desses modelos você compraria e por quê? 
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20. Instrumento de Significado do Produto 

 

INSTRUÇÕES: a seguir encontram-se itens sobre como as pessoas decidem quais produtos 

comprar de forma geral. Por favor, leia cada uma das sentenças abaixo. Marque o número 7 se 

você concorda totalmente com a sentença; ou marque o número 1 se você discorda totalmente 

com a sentença; ou marque qualquer número que melhor reflita a sua opinião. 

 
 

 
 
 

 

Eu prefiro um produto que reflete quem eu sou 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes de comprar um produto, imagino como ficaria minha 

imagem. 
1 2 3 4 5 6 7 

A imagem que um produto transmite é parte importante da 

minha decisão de compra 

1 2 3 4 5 6 7 

A escolha do produto é compatível com a imagem que 

você faz de si mesmo 

1 2 3 4 5 6 7 

Escolho um produto que posso exibir com orgulho. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

A imagem social que um produto possui influencia minha 

decisão de compra. 
1 2 3 4 5 6 7 

No processo de decisão de compra de um produto penso na 

utilidade dele. 
1 2 3 4 5 6 7 

Seleciono o produto baseado nos meus sentimentos. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Sou racional ao comprar um produto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

21. Instrumento de Valores Humanos 

 

INSTRUÇÕES: nesta etapa você apontar  ―Que valores são importantes PARA MIM, como 

princípios orientadores em MINHA VIDA‖.  Entre os parênteses que se seguem a cada valor, 

encontra-se uma explicação que pode ajudá-lo (a) a compreender seu significado. Sua tarefa é 

avaliar quão importante cada valor é para você como um princípio orientador em sua vida. 

Use a escala de avaliação abaixo: 

 

 

COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 

 

 

 

 

 

 

Discordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 
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Oposto aos 

meus valores 

 

Não importante 

 

 

Importante 

 

Muito importante 

 

De suprema 

importância 

- 1 1 2 3 4 

 

 

A______PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 

B______PRAZER (satisfação de desejos) 

C______LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 

D______SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) 

E______ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 

F______UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 

G______SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida)  

H______RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 

I______SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 

J______AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) 

K______VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) 

L______PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) 

M______SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) 

N______RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) 

O______UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 

P______UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) 

Q______INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante) 

R______BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) 


