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Resumo:  

No atual ambiente competitivo, já se reconhece a relevância do processo de 
escolha de determinada marca de pneus pelo consumidor final no setor de 
pneumáticos. O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de identificar 
o perfil do consumidor de pneus e conhecer o seu comportamento de compra 
com ênfase nas etapas de busca de informações, avaliação de alternativas e 
compra. A pesquisa foi conduzida em duas fases. A primeira fase, de caráter 
exploratório e descritivo, foi feita através de revisão de literatura, entrevistas em 
profundidade com consumidores e entrevistas com especialistas. Em seguida, 
um pré-teste foi conduzido e analisado. A segunda fase teve como objetivo 
validar os instrumentos e testar o modelo estrutural. Ao final, estabeleceu-se 
uma estratégia quantitativa através de survey. O questionário foi respondido na 
região metropolitana de Belo Horizonte por trezentos consumidores de pneus, 
maiores de dezoito anos e que possuem carro. Verificou-se que o Brand Equity 
ou Valor da Marca, sob o ponto de vista dos consumidores de pneus, é um 
fator relevante para a intenção de compra. A partir deste resultado, foi 
identificada a importância de as empresas de pneus trabalharem a relação 
entre o Brand Equity e a intenção de compra dos consumidores, já que essa 
relação é significantemente alta. Sugere-se que essas empresas desenvolvam 
estratégias com o objetivo de agregar valor à marca, tendo como foco principal 
o fator Hedônico e o Funcional e o Status e a Influência Pessoal, uma vez que 
estes tiveram maior impacto no Brand Equity. O resultado ainda revelou que 
esse trabalho oferece contribuição para a sistematização e organização do 
conhecimento nas áreas do comportamento do consumidor de marcas de 
pneus, bem como contribui para a tomada de decisões na área gerencial do 
setor de pneumáticos. 
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