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RESUMO 

No contexto atual, o ciclo de vida de uma grande variedade de produtos se 

apresenta cada vez menor, em face da velocidade de mudança das tecnologias 

hoje empregadas. Nesse cenário, o mercado de helicópteros se configura como 

uma exceção à regra. Com um tempo médio de desenvolvimento de projeto de 08 

(oito) anos e um período de operação não inferior a 30 (trinta) anos, estes 

acabam por gerar grandes desafios aos seus fabricantes. Tais fabricantes 

enfrentam a difícil tarefa de atender às necessidades dos seus consumidores, 

sem que seus produtos se tornem obsoletos, respeitando-se os limites do valor de 

venda impostos pelo mercado. Dessa forma, torna-se vital, dentro da estratégia 

de marketing das empresas, o mais apurado conhecimento daqueles atributos 

com maior relevância para seus compradores e para aqueles que exercem 

influencia sobre os compradores . Através deste conhecimento, os diferentes 

fabricantes buscam dotar os produtos de elementos capazes de garantir a 

satisfação dos compradores.  Nesse sentido, o presente estudo, cuja área de 

concentração situa-se no marketing de consumo, visa identificar os principais 

atributos relacionados à escolha de um determinado modelo de helicóptero. A 

metodologia empregada fez uso de duas pesquisas sendo uma qualitativa e outra 

quantitativa, respondida por pilotos e chefes de manutenção (influenciadores). 

Sua abrangência se restringe ao mercado brasileiro de helicópteros, segmentação 

civil (executivo), nos dias de hoje. Através de uma abordagem exploratória, se 

espera identificar atributos determinantes no processo de escolha de uma 

aeronave. Tais pontos permitirão o desenvolvimento de estratégias específicas de 

marketing, desenvolvimento de produtos e serviços. Assim, se espera responder 

as demandas desse público, garantindo a perenidade esperada para o produto e 

uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. 

 

Palavras-chave: Marketing, Comportamento do Consumidor, Análise conjunta. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

In the current context, the life cycle of a lot of products becomes increasingly 

smaller, given the speed of technology change nowadays. In this scenario, the 

helicopter market is configured as an exception to the rule. With an average time 

for project development of eight (08) years and operating period of no less than 

thirty (30) years, they end up generating major challenges to their manufacturers. 

Those manufacturers face the difficult task of meeting the needs of its customers, 

before their products become obsolete, respecting the limits of sale imposed by 

the market value. Thus, it is vital to have, within the marketing strategy in the 

companies, the most accurate knowledge of those attributes which are relevant to 

the buyers. Through this knowledge, different manufacturers seek to provide their 

products with elements able to ensure the long life expected. In this sense, the 

present study, whose area of concentration lies in consumer marketing, aims to 

identify the key attributes related to the choice of a particular helicopter model. The 

methodology used two surveys, a qualitative and a quantitative, applied to pilots 

and maintenance heads. Its scope is limited to the Brazilian market of helicopters, 

civil sector (executive) nowadays. Through an exploratory approach, it is expected 

to identify attributes in defining the process of choosing an aircraft. These points 

will allow the development of specific marketing strategies, product development 

and support. Therefore, it is expected to answer the demands of this public, 

ensuring the expected longevity of the product and a competitive advantage over 

their competitors. 

Key words : Marketing, Consumer Behavior, Sales, Conjoint analysis. 
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1       INTRODUÇÃO 

1.1     Justificativa do Tema 

A indústria de helicópteros por intermédio dos seus projetistas tem buscado, através 

de novos projetos e técnicas, atender as expectativas de um grupo de consumidores 

cada vez maior e mais informado. Suas ações são focadas, primordialmente, no 

desenvolver equipamentos que apresentem uma melhor relação entre peso máximo 

de decolagem, maior autonomia de voo e menor preço de venda. Além desses 

fatores, um tema central nessa indústria é o da longevidade do produto. Com um 

tempo médio de desenvolvimento de projeto de 08 (oito) anos e um período de 

operação não inferior a 30 (trinta) anos, este acaba por gerar grandes desafios aos 

seus fabricantes. 

Apesar dos diferentes avanços alcançados no desenvolvimento e uso de tal 

tecnologia, os custos relacionados à compra e manutenção de um helicóptero ainda 

são considerados bastante elevados, limitando o seu emprego. Nesse contexto, os 

segmentos militar e offshore exercem papel preponderante junto à indústria de 

helicópteros no que tange à elaboração de suas estratégias de negócios. Ambos os 

segmentos, considerando aspectos particulares de suas operações, fazem com que 

o helicóptero seja a única solução que se adequa de forma plena aos requisitos 

operacionais estabelecidos. Dentro desse cenário, tais segmentos sempre 

mereceram atenção diferenciada, seja na elaboração de projetos ou no nível de 

suporte oferecido.  

Diante de tal realidade, outros segmentos de mercado, inseridos nessa mesma 

indústria, como Parapúblicos (forças policiais, aeronaves governamentais e 

bombeiros), Corporativo (empresas), EMS (Emergency Medical Services), entre 

outros, acabaram relegados a segundo plano, seja no projeto de novas aeronaves, 

seja nos serviços oferecidos. Dentre estes mercados, o segmento Executivo, para 

aeronaves monomotoras de até 4000Kg (peso máximo de decolagem), alvo do 

presente trabalho, sempre foi considerado como de baixa representatividade em 

relação ao volume total de faturamento gerado pela indústria. 

Mudanças recentes sofridas na economia global sugerem uma nova abordagem no 

que tange a esse segmento. Acordos como aquele formalizado entre as forças 
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armadas brasileiras e a fabricante de helicópteros Airbus Helicopters (2008) e que 

propiciaram, nos últimos anos, vendas significativas para o setor no Brasil (50 

aeronaves / preço total - Euros 1,9 bilhão), atualmente parecem fora do contexto 

para grande parte dos países.  

Da mesma forma que, no segmento militar, a significativa queda do valor médio do 

barril de petróleo vem exigindo mudanças bruscas e rápidas no setor offshore. 

Alterações no meio de transporte de funcionários para as plataformas de petróleo, 

em que balsas substituem helicópteros, já é realidade em alguns países. Em adição 

a essa, uma maior racionalização dos procedimentos de voo para as plataformas, 

vem fazendo com que o número médio de horas voadas por aeronave sofra uma 

queda acentuada. Números recentes apontam para uma queda global, durante os 

próximos dois (02) anos, de até 35% no total de negócios gerados nesse setor. 

Desse percentual, 15% são considerados perdidos em face das novas tecnologias 

entrantes e novos procedimentos adotados.  

Assim, torna-se ímpar identificar atributos mais significativos para os consumidores 

de outros segmentos, não offshore nem militar, notadamente no segmento 

Executivo. O mapeamento desses atributos poderá viabilizar a elaboração de 

estratégias de marketing e vendas, alinhadas com o público consumidor desses 

mercados, gerando um incremento nos ganhos de fabricantes e prestadores de 

serviço da indústria de helicópteros, bem como na satisfação dos clientes.   

1.2      Relevância do Tema  

A indústria mundial de helicópteros apresenta um faturamento anual da ordem de 

US$ 13 bilhões (Forecast International, 2015). Desse total cerca de 45% oriundos do 

mercado civil geral.  Tal realidade reflete as mudanças sofridas pelo segmento a 

partir de 2005, quando novos empregos para as aeronaves, lançamento de modelos 

de menor preço, mudanças na geografia dos novos poços de petróleo (extração em 

mar), fizeram com que a participação civil subisse dos US$ 2 bilhões / ano ( 2005) 

para os atuais US$ 7 bilhões/ ano (Forecast International, 2015). 

Previsões de mercado indicam um incremento de 4300 a 4800 novos helicópteros 

no período de 2016 – 2020 (mercado civil mundial). Dentro dessa perspectiva, 

somente no segmento Executivo, aeronaves monoturbinas com até 4000 kg (peso 
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de decolagem), o número de helicópteros em operação sofrerá um incremento de 

2200 novas unidades. Confirmadas tais previsões, cerca de 45% de todo o mercado 

civil será composto por esse tipo de aeronave.  

Se os números acima expostos já creditam, por si só, relevância ao tema abordado, 

focado no segmento Executivo brasileiro, vale aqui adicionar fatores outros que 

apenas ratificam tal parecer: 

 O Brasil, com a quarta maior frota de helicópteros civis do mundo, se configura 

nesse contexto como um mercado promissor na geração de novos negócios. 

 Apesar do tamanho da frota brasileira, grande parte das pesquisas hoje 

existentes trabalha com dados relativos à preferência de mercado, de 

consumidores e influenciadores não instalados no Brasil.  

 O significativo aumento da participação desse segmento no faturamento global 

da indústria de helicópteros, principalmente a partir de 2005, ainda suscita 

dúvidas nos fabricantes quanto à melhor estratégia para atingir o mesmo. 

 A experiência do pesquisador na indústria aeronáutica, adquirida em 25 anos de 

atuação, permitirá o confronto, seguido da confirmação ou não, entre as 

verdades assumidas pelo mercado e os dados obtidos na pesquisa.  Será, 

portanto, possível o alinhamento entre teoria e prática, gerando rico material de 

consulta para as empresas inseridas no setor. 

 O setor de fabricação de turbinas para helicópteros, responsável pelo 

fornecimento e manutenção do componente com maior valor unitário do conjunto 

(aproximadamente 30% do valor total), carece de dados quanto ao real peso 

desse atributo no processo decisório de compra, especialmente nesse segmento. 

 

1.3      Estrutura do Estudo 

O presente estudo se encontra estruturado em seis capítulos, incluídos os de 

introdução e conclusão. 

No primeiro são apresentadas as justificativas para abordagem do tema, bem como 

a relevância do mesmo, as perguntas da pesquisa e os objetivos da dissertação. 

Nesse primeiro capítulo ainda serão abordadas as premissas prevalecentes no 

mercado de helicópteros, que serão testadas pelo autor, verificando a sua validade 

empírica.  
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Ao final são apresentados  os objetivos da dissertação e as delimitações do estudo. 

No segundo capítulo, de fundamentação teórica, é feita uma revisão da teoria 

relativa ao processo decisório de compra, as chamadas compras de alto 

envolvimento e é apresentada uma visão geral do mercado brasileiro de aeronaves 

de asa rotativa. 

O terceiro capítulo aborda o procedimento metodológico empregado. A técnica de 

conjoint analysis, a pesquisa qualitativa utilizando a técnica de focus group e 

finalmente a pesquisa quantitativa utilizando questionário gerado a partir de atributos 

de preferência, combinados de forma aleatória. Ainda são vistos elementos relativos 

à seleção do público da amostra e critérios empregados.  

No quarto capítulo, se dá a análise dos resultados, com ênfase a elementos capazes 

de substanciar futuras estratégias das empresas, visando o aumento do faturamento 

e a satisfação e fidelização dos clientes.  

No quinto capítulo é feita a discussão dos resultados considerando-se a análise feita 

no capítulo anterior e as características de mercado descritas no capítulo 2.3. São 

apontadas prioridades a serem seguidas bem como divergências entre os resultados 

obtidos e a percepção comum do mercado em relação a determinados temas. 

Finalmente no último capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa, as 

limitações da mesma e as recomendações para futuros estudos. 

1.4      Pergunta da Pesquisa 

 

Com base no problema geral apresentado, visando não só um melhor entendimento 

do comportamento do consumidor em seu processo decisório, como também do 

mercado de aeronaves de asa rotativa no Brasil, pretende-se responder às 

seguintes questões: 

 

 Quais são os principais atributos, considerando a relevância, segundo a ótica dos 

influenciadores do consumidor final, no processo de aquisição de uma aeronave 

de asa rotativa, segmento executivo, mercado brasileiro? 
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 Qual o grau de relevância do atributo “fabricante de turbina”, no processo de 

aquisição de uma aeronave de asa rotativa, segmento Executivo, mercado 

brasileiro, quando comparado a outros atributos encontrados no produto, 

segundo a ótica dos influenciadores? 

 
1.5 Objetivos da Dissertação 

Através do estudo ora proposto, espera-se identificar os principais atributos 

relacionados à decisão de compra de um determinado modelo de aeronave, bem 

como o grau de precedência de um determinado atributo em relação a outro.  

Como resultados do presente trabalho poderão ser geradas estratégias específicas 

de fabricação, marketing e suporte, que atendam, primordialmente, tal segmento 

(executivo), propiciando incrementos nos ganhos relacionados ao setor e ao 

segmento: 

 Identificar o real peso do atributo “fabricante de turbina” no processo decisório de 

compra, no segmento Executivo; e  

 Identificar o alinhamento ou não, dos modelos de aeronaves existentes e em fase 

final de lançamento, com aqueles atributos identificados como de maior 

importância para os influenciadores e compradores. 

 

1.6 Delimitação do Estudo 

O ato de escolher um determinado bem de consumo vem acompanhado de uma 

série de fatores de natureza bastante diversa. Nesse contexto, as aeronaves com 

aplicações específicas podem desenvolver uma maior valorização junto ao 

comprador de um determinado atributo, em detrimento a outro mais valioso, para 

aeronaves utilizadas em outras atividades. 

Dessa forma, o presente trabalho se propõe a estudar o fenômeno junto aos 

compradores de aeronaves e formadores de opinião, cujas atividades são 

classificadas como “transporte de executivos”, no mercado brasileiro, nos dias 

atuais. Não estão incluídas as aeronaves de cunho militar, offshore, parapúblicos e 

EMS, bem como mercados outros que não o brasileiro. 
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Nesse contexto cabe esclarecer que, dada aposição social de muitos desses 

compradores, o acesso aos mesmos é extremamente difícil. Sendo assim foram 

utilizados os chamados formadores de opinião ou influenciadores (pilotos e chefes 

de manutenção), como representantes da vontade dos compradores. Tal situação 

acaba por refletir a realidade encontrada no segmento, onde aqueles, dado o seu 

desconhecimento de características vitais do produto, se sentem incapazes de 

definir tal escolha, delegando a decisão para os formadores de opinião. 

 

2     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Processo Decisório de Compra 

Por que as pessoas querem adquirir algo? Tal pergunta ainda hoje suscita uma 

série de dúvidas sendo alvo de diversos estudos em todo o mundo. Como se, por si 

só, tal pergunta já não fosse por demais intrigante, a pergunta que se segue parece 

ser tão desafiadora quanto a primeira: Por que determinados atributos de um 

produto, em detrimento de outros, são tão determinantes na decisão de uma 

compra? E ainda mais, por que tais atributos determinantes variam se 

trocamos o lugar, o grupo de consumidores, o momento em que se dá a 

decisão, faixa de preço, entre outros?  

Teorias de comportamento desse consumidor tentam utilizar a noção de 

autoconceito de forma a relacionar os atributos dos produtos aos atributos que o 

próprio consumidor identifica em si mesmo (SOLOMON, 2000).  

Haveria sim uma convergência entre os atributos do produto capazes de sensibilizar 

o consumidor com aqueles atributos por ele identificados como pessoais, seus, 

autoimagem do consumidor (GADE, 1980). 

A percepção de um determinado indivíduo, a respeito de um produto ou serviço, 

poderá ser completamente diferente daquela apresentada por outro indivíduo com a 

“mesma necessidade”. Nesse caso o produto pode ser escolhido por um e 

desprezado pelo outro (JISANA, 2014). 

Prever com exatidão o comportamento do consumidor em um determinado contexto 

seria uma tarefa quase que impossível. Por que comprar, quando comprar, quando 
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usar, quantas vezes usar, quando recomprar; são algumas das perguntas a serem 

respondidas (JISANA, 2014). 

As exigências dos consumidores aumentam incessantemente. Antes, bastava 

oferecer-lhes bons produtos a preços razoáveis; atualmente, as expectativas são 

muito mais altas: os consumidores também querem valor e serviço (BLACKWELL, 

2015). 

Diferentes modelos buscam mapear as variadas formas de comportamento do 

consumidor. Tais modelos acabam assumindo o papel de guias, ajudando os 

departamentos de marketing das empresas no desenvolvimento de suas estratégias. 

O consumidor assume o papel de protagonista, alvo principal, de tais estratégias 

(GOODHOPE, 2013). 

Nesse sentido o ato de comprar acaba sendo influenciado, segundo um desse 

modelos, por fatores culturais, pessoais (idade, ocupação, estilo de vida, valores), 

sociais (família, grupo social onde se encontra inserido, status) e psicológicos que 

combinados acabam por nortear suas decisões (KOTLER, 2006). Seriam 

transformados em respostas capazes de definir o produto que deseja. 

Nessa busca pelo entendimento desse fenômeno, Kotler apresenta o modelo de 

comportamento de compra baseado em estímulos e respostas (Figura 1). Segundo 

essa teoria, estímulos de marketing relacionados aos elementos preço, ponto de 

venda, produto e promoção se juntariam a aspectos econômicos, tecnológicos, 

políticos e culturais vividos pelo consumidor. Esses subsídios seriam injetados no 

que Kotler denominou de “caixa preta do consumidor”. Ali esses elementos 

entrariam em contato com diferentes fatores, responsáveis por características únicas 

de um determinado consumidor e que norteiam a maneira como este percebe e 

reage a tais estímulos. O resultado dessa mescla seria um conjunto de respostas 

relacionadas à escolha do produto, marca, distribuidor, momento de compra e 

quantidade da compra.  

A caixa preta do consumidor pode ser dividida em duas partes. Na primeira estariam 

as características pessoais do comprador e como este responde aos estímulos. A 

segunda parte comtempla o processo de decisão do comprador e seus efeitos 

(JEDDI, 2013). 
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                 Figura 1: Modelo de comportamento de compra 

 

 Fonte: Kotler (2006) 

Kotler (2006) agrupa esses fatores influenciadores do comportamento do 

consumidor em 04 diferentes blocos, a saber: Cultural, Social, Pessoal e Psicológico 

(Figura 2). 

 Fatores Culturais – Compõem esse bloco elementos como cultura, subcultura e 

classe social do consumidor. A cultura seria o elemento de maior peso no 

comportamento apresentado pelas pessoas. Desde cedo as crianças aprendem 

valores, desejos e comportamentos alinhados com a cultura onde estão 

inseridas. Já a subcultura estaria relacionada a grupos com características de 

vida comum como, religião, raça, origem geográfica, entre outras. Finalmente a 

classe social onde seus membros compartilham valores, interesses e 

comportamentos, comuns. 

 Fatores sociais – Nesse bloco estão inseridos elementos como grupo, família e 

status. O elemento grupo pode atuar de duas formas distintas. Na primeira, 

estão inseridos aqueles que têm influência direta sobre o indivíduo. Vizinhos, 

colegas de trabalho, membros de um sindicato e até torcedores de um mesmo 

time podem ser enquadrados nessa categoria. Na segunda categoria, estão os 

chamados grupos de referência, cujo papel é servir de base de comparação. Na 

maioria das vezes, a pessoa aspira pertencer, se identifica com um determinado 

grupo, mas ainda não pertence a ele. A família, segundo elemento pertencente a 

esse grupo, constitui a organização de compra mais importante da sociedade 

(Kotler, 2006), sua influência se estende por toda a vida do consumidor. Por 

último, elementos relacionados a papéis e status. Aqui a sociedade credita, para 

cada papel exercido, um determinado tipo de comportamento, influenciando 

dessa forma aquele que exerce tal papel, no que tange às decisões de consumo. 

De um médico, por exemplo, não se espera o vício do fumo. 
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 Fatores pessoais – São elementos relacionados à história de vida de cada 

consumidor. Idade e Estágio de vida, acarretam mudanças de hábitos e 

consequentemente mudanças de consumo. Da mesma forma a Ocupação, afeta 

diretamente os bens e serviços adquiridos. É de se esperar, por exemplo, que 

um engenheiro consuma mais roupas esportivas em comparação com um 

executivo de quem se espera um significativo consumo de ternos. A situação 

econômica também atuará fortemente. Em momento de crise, atributos como 

preço e durabilidade assumem papel de destaque na capacidade de influenciar. 

Estilos de vida e características de personalidade completam esse grupo de 

elementos. 

 Fatores psicológicos – Motivação, percepção, aprendizado, crenças e atitudes 

compõem esse grupo. A motivação está relacionada às necessidades capazes 

de levar a pessoa a buscar algo; nem todas as necessidades têm essa 

capacidade. Duas teorias se destacam, na tentativa de entender esse fenômeno, 

contribuindo para a análise do comportamento do consumidor: as teorias de 

Freud e de Maslow.  Depois de motivada, a pessoa irá agir segundo sua 

percepção da situação vivida. Nesse momento, ocorre a seleção, organização e 

interpretação das informações, resultando numa imagem particular do mundo ao 

redor.  Por último, aprendizado, crenças e atitudes completam o quadro de 

elementos influenciadores. O aprendizado como produto de experiências 

adquiridas, desenvolvendo crenças sobre determinados aspectos, culminando 

em atitudes alinhadas com essas “lições aprendidas”.  
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 Figura 2: Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 

Fonte: Kotler (2006) 

Dada a complexidade desse processo, o conhecimento de quais atributos são mais 

ou menos relevantes junto ao consumidor, se configura numa informação valiosa 

para os setores de venda, marketing, pós-venda e de planejamento estratégico das 

empresas. Uma vez identificado esses atributos mais relevantes, torna-se possível o 

desenvolvimento e o alinhamento de ações, em diferentes setores da empresa, 

visando atender às expectativas dos consumidores. 

Cabe esclarecer que, apesar da grande relevância dada ao conhecimento dos 

atributos mais ou menos importantes para o consumidor, fatores outros como 

experiências passadas no comprar, usar ou pós-venda, de um determinado item, 

podem afetar drasticamente esse comportamento. 

Numa abordagem simplificada, poder-se-ia dizer que as empresas buscam 

influenciar os seus consumidores em relação à escolha de um determinado produto. 

Essa capacidade de influenciar pressupõe um amplo conhecimento das 

necessidades e expectativas desses mesmos consumidores. Um conhecimento 

amplo desses elementos permite, ainda, a antecipação pela empresa das futuras 

necessidades e expectativas dos clientes. 
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Sabe-se que esse comportamento do consumidor muda a uma velocidade cada vez 

mais rápida. Dessa forma a capacidade de influenciar, bem como de antecipar, 

depende de um processo continuo de identificação de novas necessidades e novas 

expectativas. A questão que se coloca é que não se trata simplesmente de 

perguntar ao consumidor o que ele deseja, através de pesquisas de campo. Tal 

solução se mostra pouco eficaz na grande maioria das vezes. Nesse sentido as 

empresas devem se deparar todos os dias com perguntas como: Qual o momento 

atual vivido pelo setor e como isso influencia o meu consumidor ? Qual o histórico 

recente de relacionamento da empresa com o cliente ? Como somos vistos pelos 

consumidores em relação à concorrência ? Ocorreram mudanças significativas no 

modo de operar dos meus clientes ?  A capacidade da empresa em responder 

questionamentos como estes, estarão  diretamente proporcionais a sua capacidade 

de influenciar seus clientes. 

Segundo KOTLER (2006), haveria 04 tipos de comportamento de compra (Figura 3), 

que somados aos outros aspectos anteriormente mencionados, ajudariam na 

compreensão do processo de compra. Seriam eles: 

 o comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida: Segundo 

KOTLER (2000), este comportamento ocorre quando os consumidores estão 

altamente envolvidos na compra de um produto com preço alto, incomum e que 

envolve risco, mas visualizam poucas diferenças entre as marcas. Ao perceber 

poucas diferenças entre as marcas, os consumidores farão a compra de maneira 

rápida e, por consequência, eles podem experimentar um desconforto após a 

compra. Nesse caso, ocorreria um distanciamento entre as expectativas da 

compra e a percepção do realizado.  

Diante de tal cenário, conclui-se, que os profissionais de marketing devem utilizar 

ferramentas de comunicação, pós-venda e fidelização, para oferecer apoio e 

reduzir este desconforto (Kotler, 2000).  

Tal tipo de comportamento pode ser associado a compra de produtos como 

móveis, carpete, equipamento de refrigeração. 

Uma estratégia adotada pela Boeing, gigante na fabricação de aeronaves de asa 

fixa, com o intuito de minimizar a possibilidade de tal fenômeno tem se mostrado 
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bastante eficiente. Elementos críticos, como consumo médio de combustível ou 

gastos médios de manutenção, são apresentados pelo departamento de 

marketing ligeiramente abaixo do seu real potencial. Como resultado, após a 

compra o consumidor percebe que a desempenho do produto é na verdade 

melhor do que havia sido apresentada no pré-venda, resultando assim num 

fenômeno inverso ao da dissonância cognitiva reduzida.  

 o comportamento de compra habitual: Neste comportamento de compra, os 

consumidores manifestam baixo envolvimento e notam poucas diferenças 

significativas entre as marcas, ou seja, simplesmente escolhem uma marca. Não 

procuram dados sobre as marcas, não avaliam as características do produto, 

eles simplesmente vão à loja e compram. Pode ocorrer de sempre escolherem a 

mesma marca, o que justifica a compra por hábito. (KOTLER, 2000).  

Pode-se concluir que o desafio para os profissionais de marketing, em relação a 

este comportamento, é transformar produtos de baixo envolvimento em produtos 

de alto envolvimento. Geralmente, este desafio é superado quanto o produto é 

vinculado a alguma questão ou situação pessoal envolvente. Porém, isto 

demanda que a empresa tenha um alto conhecimento do cliente. Baixos preços, 

símbolos visuais e imagens são importantes para desenvolver algum tipo de 

preferência no consumidor.  

A compra de produtos como sal, papel higiênico, óleo lubrificante para 

automóveis, pilhas são usualmente associados a esse comportamento. 

 O comportamento de compra em busca de variedade: Para KOTLER (2000), os 

consumidores apresentam este tipo de comportamento de compra quando há um 

baixo envolvimento e significativas diferenças entre as marcas, diferenças essas 

percebidas pelos consumidores. Neste caso, os compradores trocam de marca 

com frequência, devido à grande variedade de oferta (Figura 3). 

Mediante tal cenário, conclui-se que os profissionais de marketing da empresa 

que possui a maior parcela do mercado buscam encorajar o comportamento de 

compra habitual, enquanto as outras empresas deste nicho encorajam a 

variedade, utilizando ferramentas de promoção e experimentação. 
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Shampoo, biscoitos, são exemplos de produtos cuja compra é relacionada a esse 

tipo de comportamento. 

 o comportamento de compra complexo: Os consumidores apresentam este tipo 

de comportamento de compra quando estão altamente envolvidos em uma 

compra e percebem diferenças significativas entre as marcas. Normalmente não 

possuem conhecimento profundo do produto, tendo muito que aprender sobre o 

mesmo. Preço alto, risco associado e baixa frequência de reincidência, são 

algumas características deste tipo de compra. (KOTLER, 2000) 

Neste caso, pode-se inferir que os profissionais de marketing devam trabalhar 

para que a proposta de valor e que os atributos dos produtos sejam bem 

entendidos pelo comprador. Devem incentivar a troca de informações entre 

compradores buscando influenciar potenciais clientes. Cabe ressaltar que a 

compra de uma aeronave de asa rotativa ou serviço associado a esta se 

enquadra nesse tipo de comportamento, isto é, compra dita complexa (Figura 3). 

Figura 3: Quatro tipos de comportamento de compra  

 

Fonte: Kotler (2006) 

Apesar da natural associação de determinados produtos com comportamentos de 

compra específicos, tal realidade não pode ser considerada imutável. Exemplos de 

migração de um determinado produto característico de um comportamento de 

compra para outro comportamento de compra são possíveis. Um exemplo recente 

desse fenômeno pode ser demostrado no Brasil através da empresa JBS-Brasil. 

Ações de marketing de diferentes naturezas permitiram que o consumo de carne 
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bovina, assumisse características de envolvimento diferentes daquelas 

anteriormente observadas. Através da sua marca Friboi, este envolvimento vem 

alterando a maneira de compra do produto, anteriormente vinculado a um 

comportamento de compra habitual. 

Ciente das necessidades e expectativas do consumidor, bem como dos diferentes 

comportamentos assumidos por este em relação a diferentes produtos, cabe então 

esclarecer a abrangência do conceito consumidor. Apesar de muitas das vezes este 

ser identificado com o usuário final ou então pela pessoa detentora do recurso 

financeiro utilizado na compra, na maioria dos casos, o conceito diz respeito a um 

grupo de agentes. Estes atuam em momentos diferentes ou não, tendo em comum o 

objetivo de realizar a dita “melhor compra”, segundo pontos de vista particulares. 

Nesse sentido é fundamental o conhecimento pleno de todos aqueles que compõem 

esse grupo bem como suas necessidades e expectativas particulares. 

Segundo JISANA (2014), qualquer pessoa engajada no processo de consumo é um 

consumidor. Fazem parte desse grupo quem faz a compra, quem influencia o 

comprador, quem utiliza o produto ou serviço, quem motiva o comprador em relação 

ao ato de comprar. 

Existiriam assim 05 papeis assumidos pelo consumidor durante o processo de 

compra (Figura 4) que completariam esse quadro relativo ao ato de tomada de 

decisão (ENGEL, 2005), seriam eles: 

Consumidor Iniciador: Assume o papel de conselheiro, tendo ou supondo ter 

informações que colaborem na decisão de compra. Muitas vezes a sugestão de 

compra de algum bem ou produto se dá através deste. É ele quem lança a ideia de 

comprar um determinado item. 

No segmento em estudo, isto é, mercado de helicópteros civis, segmento VIP, 

brasileiro, esse papel é preponderantemente assumido pelos amigos inseridos no 

mesmo grupo social do comprador, proprietários de aeronaves de diferentes grupos 

e o próprio piloto. 

Consumidor Influenciador: É aquele que efetivamente tem poder de influência 

sobre o comprador.  



24 
 

 

Nesse aspecto o principal agente é o piloto e em alguns casos o responsável pela 

manutenção do bem. Ainda nesse perfil se encontram, em alguns casos, os 

familiares do comprador e amigos que poderão fazer uso do bem ou devido a 

aspectos emocionais, não se sentem confortáveis ao utilizar tal produto (medo). 

Consumidor Decisor: É quem dá a palavra final sobre o ato de comprar ou 

contratar algo. É, na maioria dos casos, o futuro proprietário do bem, aquele que 

dispõe de recursos para a compra do mesmo. É ele quem decide se deve comprar, 

o quê, como e onde (Kotler, 2006). 

Consumidor Comprador: Aquele que efetiva a compra, previamente já acertada. 

Normalmente é o próprio consumidor decisor, podendo em alguns casos ser alguém 

delegado por este, comumente o piloto ou responsável pela manutenção da 

aeronave. 

Consumidor Usuário: Pessoa que irá utilizar o bem ou serviço contratado. Seriam o 

proprietário, seus familiares, amigos ou, no caso em estudo, o próprio piloto. 

O consumidor é, normalmente, influenciado pelos seus familiares durante o 

processo de compra. Estratégias de marketing desenvolvidas devem também 

considerar esses familiares como seus alvos (JISANA, 2014). 

A compra, segundo Kotler (2006), consiste num processo muito bem definido, em 

regra, seguido por todos os compradores. Esse processo seria composto de 05 

etapas principais, que iniciado no reconhecimento da necessidade, culminaria no 

chamado comportamento pós-compra. 

Figura 4: Processo de decisão do comprador 

 

Fonte: Kotler (2006) 

Apesar da existência de diferenças no que tange a venda de um produto ou a 

negociação de um serviço, em geral as etapas podem ser consideradas as mesmas. 
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1° estágio – Reconhecimento da necessidade : nesta etapa, o consumidor identifica 

a existência de uma necessidade ou de um problema. Percebe que existe uma 

diferença entre a situação vivenciada e a desejada por ele. Quanto maior essa 

diferença, maior o reconhecimento da existência dessa necessidade. O estimulo 

motivador dessa percepção de necessidade pode ser de ordem interna, associada 

normalmente a aspectos fisiológicos, ou de ordem externa, oriunda do meio em que 

o consumidor se encontra.  Ainda neste contexto, ele percebe que o custo de uma 

eventual solução é menor do que aquele relativo à permanência naquele status quo. 

Aqui, muitas vezes, a necessidade ou identificação do problema é potencializada 

através de profissionais de Marketing que comunicam ou difundem uma determinada 

informação.  

No âmbito dos helicópteros, uma mudança na regulamentação relacionada a ruído 

ou limitação de voos sobre grandes centros, uma necessidade de manutenção futura 

ou uma modificação no equipamento, são exemplos de necessidades muitas vezes 

alertadas pelo time de marketing. 

2° estágio – Busca de informações: o consumidor busca dados para auxiliar na 

tomada de decisão. Salomon (2011) caracteriza tal busca de duas formas, interna ou 

externa. Na primeira, seriam consideradas memórias ou aspectos genéticos do 

indivíduo, relacionados a produtos ou serviços já consumidos pelo mesmo. Já na 

forma externa, estariam as informações oriundas de diferentes fontes como amigos, 

observações pessoais, equipes de marketing, sites especializados, blogs, revistas 

técnicas, entre outras. 

Segundo Kotler (2006), as fontes públicas ou pessoais, em detrimento das fontes 

experimentais e comerciais, acabam por assumir uma maior relevância nesse 

processo. Visto que são ditas independentes, acabam por ostentar uma maior 

credibilidade junto ao comprador. É nesse estágio que os profissionais de marketing 

devem identificar os atributos e seu grau de relevância junto aos consumidores. 

Dessa forma, se torna possível desenvolver estratégias específicas relacionadas ao 

estágio seguinte, a avaliação das alternativas. 

Nesse aspecto, cabe às equipes de marketing buscar uma aproximação junto a 

essas fontes, de forma a exercer um lobby para seus produtos e soluções, 
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respeitando-se os aspectos de ética que devem direcionar a relação. Tais equipes 

precisam estar vigilantes em relação às informações divulgadas a partir de outras 

fontes. Estas podem ser promovidas por concorrentes, com o único intuito de 

denegrir a imagem de um produto em relação a outro. 

Nos últimos anos, as chamadas “fontes públicas tradicionais” (jornais, revistas, 

seminários, propaganda, uso do produto) se expandiram de uma forma nunca antes 

observada. Os sites especializados, por exemplo, se multiplicaram em escala 

exponencial; grupos de conversa (inexistentes em um passado recente), se 

configuraram em fonte rápida, acessível em quase todos os lugares e de alta 

velocidade de propagação. Como resultado dessas mudanças, o chamado 2° 

estágio passou a ser de mais difícil controle e influência por parte das empresas. 

3° estágio – Avaliação das alternativas: baseado nos dados coletados, buscando a 

satisfação de uma necessidade. Nesse estágio, os atributos do produto acabam por 

assumir uma grande relevância. É nessa fase que o consumidor pesa os benefícios 

propiciados por cada tributo e o alinhamento destes com as suas reais 

necessidades. 

Cabe ressaltar que tais atributos, como proposta de valor, devem ir de encontro ao 

consumidor e não sintetizar uma visão particular da empresa fornecedora e dos seus 

membros. Exemplos de atributos criados por empresas sem a percepção de valor 

pela ótica do consumidor acabam resultando em grandes fracassos comerciais. 

Como descrito no parágrafo relativo aos fatores que influenciam o consumidor, 

esses diferentes fatores atuam de forma combinada. Assim, respeitadas as 

similaridades existentes entre os membros de um mesmo grupo, as escolhas de 

atributos são, na verdade, únicas. Tal constatação acaba por tornar mais difícil a 

tarefa dos profissionais de marketing. 

4°estágio – Compra: nesta etapa o consumidor toma como base os dados coletados 

nas etapas que antecederam, decidindo-se pela compra ou não do produto ou 

serviço. Tal estágio se divide em três partes: identificação da escolha, intenção de 

compra e implementação de compra (Sheth, Mittal e Newman, 2001). 

Nesse estágio, o vendedor assume papel de protagonista, pois ainda é possível 

alterar a decisão do comprador com base em atributos não considerados 
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anteriormente ou através da desqualificação de algum outro atributo relacionado 

anteriormente. 

As compras podem ser classificadas em três tipos: 

 Planejada – Escolha antecipada de marca e produto; compra com alto grau de 

envolvimento. 

 Parcialmente Planejada – O produto é escolhido antecipadamente, porém a 

marca ainda aguarda definição. 

 Não-Planejada – Produto e Marca são decididos no ato da compra. Nesse tipo, 

estão inseridas as compras ditas por impulso. A compra se dá sem uma real 

análise da necessidade da mesma. 

Aqui, pequenos detalhes relativos ao ato final da compra tais como lugar, vendedor, 

comodidades, entre outros, poderão influenciar a etapa seguinte do processo, o pós-

venda. No mercado em questão, alvo da presente pesquisa, a exposição pública da 

compra, conferindo notoriedade ao seu comprador, poderá ser um atributo 

determinante, de última hora, junto ao consumidor. 

5° estágio – Pós-consumo, nessa etapa se dá o acompanhamento visando aferir a 

satisfação ou não do comprador com o produto ou serviço, ocorrendo conforme 

descrito no nome, após o consumo. Nesse sentido, e em especial numa compra dita 

complexa, essa etapa é uma das mais críticas em relação à continuidade da relação.  

Para Kotler e Keller (2006) o sucesso dessa etapa poderá ser aferido no ato de 

voltar ou não a comprar. A satisfação ou não com a compra está diretamente 

relacionada ao atendimento pleno, parcial ou não, percebido pelo cliente, em relação 

à expectativa inicial motivadora da mesma.  

Essa última etapa exerce papel de grande relevância em relação ao 2° estágio, 

como fonte de informação para futuras compras. Além disso, cada vez mais o pós-

venda é trabalhado como diferencial do produto, sem considerar a grande 

lucratividade do serviço para a empresa prestadora do serviço. No segmento em 

estudo, cientes dessa importância, fabricantes de aeronaves e componentes vêm se 

dedicando a desenvolver pacotes de solução, via prestação de serviço, que 

contribuam para essa boa percepção do pós-compra. O diferencial competitivo 
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passa a ser um mixe de bons atributos do bem negociado e grande gama de 

serviços pós-venda, ofertados. 

Finalmente, alguns autores dividem o processo decisório de compra em 07 e não em 

05 estágios, como apresentado aqui. Esses incluem o estágio de consumo e o 

estágio de descarte. Apesar da diferença, em linhas gerais ambos os modelos 

seguem a mesma linha de desenvolvimento. 

Cabe esclarecer que em muitos processos de compra algumas etapas podem ser 

omitidas. No entanto, em compras de um grau maior de complexidade o consumidor 

é quase que obrigado a executar todas as etapas e de modo extremamente 

cuidadoso (JEDDI et al., 2013). 

 

2.2 Atributos de Compra 

Os benefícios associados a um determinado produto são comunicados e 

transmitidos ao consumidor através dos seus atributos (Kotler, 2006). Lovelock 

(1998) relaciona esses a características, tangíveis e intangíveis de um determinado 

produto, que venham a ser avaliadas pelos consumidores. 

Durante o processo de decisão da compra, a fase de “avaliação das alternativas” 

tem nos atributos sua principal fonte de dados, sendo comum a escolha de um 

determinado produto, baseada primordialmente nos atributos a ele relacionados. 

Imaginando uma equação de valor para o processo de compra, nela seriam 

relacionados benefícios percebidos pelo comprador bem como os custos inerentes 

ao processo. Assim caberia aos atributos maximizar os benefícios, produzindo um 

resultado o mais positivo possível para tal equação. Face a tal contexto, é 

fundamental o alinhamento dos atributos do produto com as expectativas dos 

consumidores, isto é, com aquilo que estes efetivamente procuram e atribuem valor. 

Estes atributos de maior valor irão variar de acordo com o produto que está sendo 

avaliado, bem como do grupo de consumidores. Logo, atributos de alto grau de 

relevância para um determinado grupo de consumidores pode representar muito 

pouco para outro grupo. Cabe aos departamentos de marketing das empresas 

identificarem atributos de alto valor agregado em relação a grupos específicos de 
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consumidores. De posse dessa informação, se torna viável para as empresas, a 

implementação de melhorias de produto e a análise quanto à efetividade ou não, de 

se adotar uma segmentação do mercado. 

Diferentes formas de classificação dos atributos se encontram disponíveis na 

literatura. A classificação pode se dar segundo, o momento de decisão de compra, a 

partir da relevância, em relação ao grau de correlação, conforme o grau de 

concretividade, conforme facilidade de avaliação, entre outras. 

Lovelock (1998) propõem três classificações distintas de atributo, segundo a 

facilidade de avaliação (Figura 5), são elas: 

 Atributo de procura – Produtos que podem ser avaliados antes da compra. Está 

relacionado a itens tangíveis como cadeiras, veículos, roupas e helicópteros. 

 Atributo de experiência – Relacionado às características de desempenho do 

produto. Somente podem ser avaliados durante a utilização do produto. Corte de 

cabelo, sessão de cinema, são alguns exemplos desse tipo de atributo. 

 Atributo de confiança – Características do produto que mesmo depois da compra 

e da utilização ainda não é possível se realizar uma avaliação. Serviços de 

educação, cirurgia complexa, conserto de computadores, são alguns exemplos. 

Figura 5: Atributos segundo a possibilidade de avaliação 

 

Fonte: Lovelock (2006) 
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Zeithaml (1988) propõe uma classificação para os atributos como intrínsecos ou 

extrínsecos : 

 Atributo intrínseco – Relativo às propriedades físicas e às características de 

funcionamento do produto. Não podem ser alterados sem que, com isso, altere-

se a natureza do produto ou serviço. 

 Atributo extrínseco – Relativo ao produto, mas não à parte física em si. Nenhuma 

alteração nestes provoca modificações no produto. São exemplos de atributos 

extrínsecos preço, marca, propaganda, embalagem, ponto de venda, entre 

outros. 

Alpert (1971) classifica os atributos segundo sua capacidade de influenciar, no 

momento da decisão de compra. Conforme tal classificação, esses atributos seriam 

salientes, importantes ou determinantes: 

 Atributo saliente – Apesar de percebidos pelos consumidores, estes não atribuem 

relevância aos mesmos. Dessa forma, tais atributos não influenciam o processo 

de decisão de compra. Exceção a essa regra seria no caso de igualdade das 

demais condições; logo, esses seriam o fator de desempate. 

 Atributo importante – Considerado pelos consumidores como importantes no 

momento da escolha. Contudo não são determinantes; logo, não conduzem à 

tomada de decisão. Sua presença em todos os produtos de uma determinada 

categoria, não permite a diferenciação entre um e outro. 

 Atributo determinante – Possuem influência direta sobre o consumidor. São 

capazes de influenciá-lo na tomada de decisão. Representam, para os setores de 

marketing, a melhor opção para se maximizar a satisfação dos clientes e criar um 

diferencial para o produto em relação aos seus concorrentes. 

Nowlis e Simonson (1997) apresentam uma classificação segundo possibilidades e 

comparação. Haveriam, segundo o autor, dois (02) tipos de atributos, o comparável 

e o enriquecido : 

 Atributo comparável – Permite que se estabeleça comparação entre diferentes 

produtos. Autonomia, carga máxima, numero de passageiros, consumo de 

combustível, entre outros, são exemplos encontrados no mercado de 

helicópteros. 
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 Atributo enriquecido – São de difícil comparação, como a marca ou o pós-venda. 

 

Apesar das diferentes teorias de classificação dos atributos, Berkman (1997) credita 

aos atributos de preço e marca como aqueles mais utilizados pelos consumidores no 

ato da compra. 

Segundo o autor, a marca seria, após o preço, o atributo de maior influência junto 

aos consumidores. O processo de comparação desse atributo se daria através de 

contínuas comparações de atributos comuns entre marcas concorrentes.  

Provavelmente o erro mais grave é pensar que o preço é o fator de maior peso na 

atração de clientes. Pesquisas indicam que o que importa não é o preço mais baixo, 

mas sim que os preços estejam numa faixa aceitável: não precisam ser 

demasiadamente altos, mas também não necessariamente os mais baixos 

(BLACKWELL, 2015). 

Em relação ao atributo preço, Berkman (1997) alerta para o fato de que a crença de 

que produtos com maior preço apresentam uma maior qualidade, não condiz com a 

realidade em muitos casos. Conclui o autor ser esse o atributo mais significativo na 

maioria dos processos de compra. 

No mercado de aeronaves de asa rotativa, tal afirmação proferida por Berkman 

(1997) parece se confirmar. Tratando-se de uma compra dita complexa, com altos 

valores sendo negociados e com uma expectativa de uso por muitos anos, marca e 

preço são atributos de grande peso no processo de escolha. 

  



32 
 

 

2.3     O Mercado de Aeronaves de Asa Rotativa no Brasil 

O mercado mundial de helicópteros civis vem apresentando crescimento da base 

existente em cerca de 3.5 % ao ano (5 últimos anos), tendo gerado uma receita de 

cerca de US$ 7 bilhões em 2015 somente com a venda de aeronaves novas, total 

civil mais militar US$13 bilhões (Forecast International, 2015). Tais números se 

assemelham de forma geral àqueles registrados em 2011 (Tabela 1). Contudo, 

analisando a distribuição desse faturamento entre aeronaves militares e civis 

(Gráfico 1), é possível observar uma tendência de aumento da participação das 

aeronaves civis em detrimento daquelas de uso militar. Em 2011, as participações 

no mercado civil e militar eram aproximadamente o inverso dos dados de 2016 (72 

% militar e 38% civil). 

Tabela 1: Produção Mundial de Helicópteros (estimativa - 2011) 

 

Fonte: Forecast International (2011) 

 

Gráfico 1: Participação no mercado mundial de helicópteros civis e militares 

 

Fonte: HELICAS WORLD FLEET (2016) 

Robson Helicopters

Cinco maiores fabricantes 
pela produção

Cinco maiores fabricantes 
pelo faturamento

Nº de unidades 
fabricadas

Valor da produção 
(US$ bilhões)

3,9
Eurocopter
Sikorsky
Bell Helicopters
Russian Helicopters
Demais Fabricantes

571
446
253
190
156
439

Sikorsky
Eurocopter
Bell Helicopters
Boeing Rotorcraft
AgustaWestland

3
2,6
2,3
1,5

TOTAL 2055 TOTAL 13,3
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Estudos recentes apontam para os próximos 05 anos uma tendência de estabilidade 

nessa taxa de crescimento, que ainda assim representaria um acréscimo de cerca 

de 4800 novas aeronaves, somente no mercado civil, até o ano de 2020. Tais 

aeronaves, confirmadas as expectativas de entrega, irão representar um 

faturamento, junto aos fabricantes de aeronaves, de cerca de US$35 bilhões. 

Inserido nesse cenário, a América Latina responde por 13% da frota mundial de 

helicópteros civis, estimada em 24300 aeronaves (não consideradas aeronaves com 

motor a pistão), rivalizando com o mercado europeu no que tange ao número de 

pedidos de novas aeronaves. Cabe destacar, dentro de tal contexto, a relevância do 

Brasil, com uma frota de cerca de 6% do total de aeronaves em operação no planeta 

( Helicas World Fleet, 2016).  

Nos últimos oito (08) anos, a frota brasileira apresentou um crescimento médio de 

11,2% ao ano contra os 3.5% da média mundial e dos 3% registrados nos Estados 

Unidos. Estudos mais recentes indicam uma redução nessa taxa média de 

crescimento, resultado, entre outros fatores, da evolução do PIB Brasil, observado 

em 2015 (-3,8%) e previsto para 2016, em torno de 0%.  

Outro fator que corrobora com essa redução da taxa de crescimento da frota, é a 

adoção pelo BNDES de critérios mais restritos no que tange à liberação de linhas de 

crédito especiais (BNDES-Finame). Nessa modalidade de crédito, as taxas de juros 

anuais para o financiamento de máquinas e equipamentos é de 1,5% a.a. Tal 

condição parece ter gerado, nos últimos anos, um crescimento artificial da frota em 

relação às reais necessidades do mercado. 

Dessa forma, no ano de 2015, a frota brasileira de helicópteros apresentou um 

crescimento de cerca de 5% (Gráfico 2), menos da metade da média histórica de 

11,5%. Além disso, é possível afirmar que esse crescimento de 5% da frota, se deu 

em virtude de entregas de encomendas realizadas em anos anteriores. Analisando o 

mercado de uma forma mais cuidadosa, é possível observar que, desconsideradas 

as aeronaves que se encontram em processo de venda, bem como a redução de 

cerca de 20% na venda de combustível, a frota brasileira em operação diminuiu no 

último ano. Acredita-se que com a retomada do crescimento da economia brasileira  
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e a manutenção das políticas de crédito vigentes, a taxa brasileira deva se equiparar 

à média mundial, em torno de 3,5% ao ano. 

Gráfico 2: Crescimento da frota civil brasileira de helicópteros 

 

Fonte: ANAC (2016) 

Apesar dessa conjuntura momentânea, com uma frota civil de cerca de 1400 

aeronaves, o país já ocupa a quarta posição no ranking mundial relativo a tamanho 

de frota, merecendo especial destaque o segmento destinado ao transporte 

executivo. Tal segmento, que representa 70 % das aeronaves civis registradas no 

Brasil, conferiu à área da grande São Paulo (550 helicópteros) o título de área com 

maior concentração mundial de aeronaves com asa rotativa no mundo. Nesse 

contexto, existe uma grande concentração da frota nacional na região sudeste, cerca 

de 67% do total (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Distribuição da frota brasileira civil por região 

 

Fonte: ANAC (2016) 
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Considerando-se os diferentes usos, previstos para as aeronaves civis, o mercado 

mundial de helicópteros se divide em diferentes segmentos. No Brasil, as principais 

nomenclaturas usadas nessa segmentação e suas principais características são: 

Executivo – Destina-se ao transporte de executivos, normalmente em aeronaves 

próprias ou em nome da empresa em que atuam. Caracteriza-se por uma operação 

com voos de curta duração (média de 18 horas voadas / mês), em sua maioria 

realizado com aeronaves do tipo monoturbinas. Uma variação dessa segmentação 

seria o chamado mercado VIP, cuja principal diferença se dá no uso predominante 

de aeronaves tipo biturbina, devido a aspectos de segurança. 

Utilitário – Refere-se ao transporte de pessoas e materiais até áreas de difícil 

acesso. Suas aplicações são as mais variadas possíveis, desde o transporte de 

indígenas a postos de saúde, passando pelo transporte de técnicos especializados e 

equipamentos em áreas de linhas de transmissão elétrica, usinas hidrelétricas em 

fase de projeto, entre outras. Nesse segmento, as aeronaves monoturbinas são 

amplamente empregadas, com exceção de algumas aplicações específicas. O 

transporte de pessoas até plataformas de petróleo não se inclui nesse segmento. A 

média de horas voadas varia bastante, normalmente da ordem de 30 horas/ mês. 

Offshore – Compreende o transporte de trabalhadores até as plataformas de 

petróleo e gás instaladas na costa brasileira. Devido a aspectos de confiabilidade e 

segurança, são utilizadas nesse tipo de operação aeronaves obrigatoriamente do 

tipo biturbinas. A média de horas voadas nesse tipo de operação (80 horas voadas / 

mês) supera qualquer outro segmento civil ou militar. Com tais características, o 

segmento Offshore responde por significativa parcela no faturamento das empresas 

fabricantes de helicópteros no mercado civil, seja na venda de aeronaves seja no 

pós-venda. Sua importância se expande para outras empresas da cadeia produtiva, 

notadamente junto às empresas fabricantes ou prestadoras de serviço, relacionadas 

às turbinas instaladas nas aeronaves.  

Parapublico – Destina-se ao uso governamental, não militar. Fazem parte desse 

grupo as forças policiais, Corpo de Bombeiros, forças de resgate, órgãos da 

administração pública entre outras. Atuam da forma mais diversificada possível seja 

na perseguição policial, seja no combate a incêndios, em atividades fiscalização 

ambiental, fiscalização do transito, ambulância aérea, transporte de autoridades, 
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entre outras. Apesar da diversidade de aplicações o segmento Parapublico faz uso 

preponderantemente de aeronaves do tipo monoturbina, sendo a média de horas 

voadas do segmento, por aeronave, é  de 30 horas voadas/mês. 

Além dos quatro (04) segmentos acima caracterizados, outros segmentos 

usualmente encontrados nas literaturas especializadas, possuem uma baixa 

representatividade no mercado brasileiro. Tal fato se deve a diferentes causas, seja 

pelo tamanho do segmento no Brasil, seja por limitação impostas pela 

regulamentação vigente. Dentro desse grupo, os mais relevantes, considerando o 

mercado global são : SAR (search and rescue), EMS (emergency medical services) 

e  Treinamento. 

De uma forma simplificada, é possível dividir a frota civil brasileira em três (03) 

grandes segmentos de mercado, com distribuição em relação ao seu tamanho, 

conforme demostrado abaixo (Gráfico 4) : 

Gráfico 4: Participação do mercado civil brasileiro de helicópteros  

por segmento 

 

Fonte: ANAC (2016) 

Face ao cenário acima descrito, o Brasil continua se apresentando como um 

mercado bastante promissor junto aos maiores fabricantes de helicópteros do 

mundo. Seu parque industrial contempla cerca de quinhentas (500) empresas de 

manutenção, cento e cinquenta (150) de taxi aéreo e quinze (15) fabricantes de 

componentes, fato esse que acaba exercendo papel vital no crescimento do setor 

(ANAC, 2016). Nesse aspecto vale destacar a existência de duas plantas instaladas 

no Brasil, onde é possível a montagem e/ou revisão completa de determinados 

modelos de aeronave (Helibras), bem como a montagem e/ou revisão do seu 

componente mais crítico em relação a critérios de preço e manutenção, o chamado 

grupo motopropulsor (Safran Motores de Helicóptero Brasil). Nessas plantas é 
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possível atender a qualquer demanda de manutenção, sem a necessidade de enviar 

o produto final para fora do país, representando um valioso diferencial para seus 

detentores.  No âmbito mundial, tal estrutura somente é encontrada em um seleto 

número de países, sendo tal condição única em toda a América Latina. 

2.3.1 O Mercado Brasileiro de Aeronaves de Asa Rotativa, monoturbina, 

categoria leve (até 4000 kg (peso de decolagem) 

Dentro do mercado brasileiro de helicópteros, a categoria de aeronaves com maior 

número de unidades em operação é a das aeronaves monoturbinas até 4000 kg, 

também conhecida como classe ou categoria leve. O número de aeronaves é de 

aproximadamente oitocentas (800) unidades o que equivale a 57% do mercado civil.  

Em relação aos principais fabricantes de aeronaves existentes no Brasil, a divisão 

de mercado, dentro da segmentação analisada nesse trabalho, segue a seguinte 

proporção (Gráfico 5): Airbus Helicopters (42%), Bell Helicopters (26%), Robinson 

Helicopters (11%) e Agusta Westland (13 %).  

Tais marcas buscam alcançar um diferencial competitivo capaz de lhes garantir boas 

margens de lucro e expressiva parcela de participação no mercado (market share). 

Nesse sentido, o chamado pós-venda tem se tornado, nos últimos anos, alvo 

principal na estratégia desenvolvida por todos os fabricantes. 

Gráfico 5: Participação no mercado de helicópteros brasileiro dos  

fabricantes de aeronaves, segmentação civil, categoria leve. 

 

Fonte: HELICAS WORLD FLEET (2016) 



38 
 

 

Levando em consideração os percentuais de participação no mercado de cada 

fabricante de aeronaves, é possível observar uma concentração de mercado. 

Utilizando-se o índice Herfindhal- Hirschman, essa concentração é considerada de 

grau elevado. 

HHI= (42%)² + (26%)² + (13%)² + (11%)² + (8%)² = 2794 

Uma análise semelhante, considerando o grupo moto-propulsor (turbinas), dada sua 

relevância, conforme pergunta da pesquisa no escopo do presente trabalho, a 

distribuição do mercado em relação aos fabricantes de turbinas seria (Figura 6): 

Rolls Royce (RR), 32%; Safran (antiga Turbomeca- TM), 33%; Pratt & Whitney (PW), 

27% e Russian, 5% (Gráfico 6). Considerando o índice Herfindhal- Hirschman é 

possível notar uma concentração de mercado ainda maior do que aquela observada 

junto aos fabricantes de aeronaves. 

HHI= (33%)² + (32%)² + (27%)² + (5%)² + (3%)² = 2876 

Gráfico 6: Participação de mercado dos fabricantes  

de turbina de helicópteros segmentação civil, categoria leve 

 

Fonte: HELICAS WORLD FLEET (2016) 

Para os usuários dessa faixa de mercado, apesar da baixa média de horas voadas, 

o fator disponibilidade da aeronave continua sendo de grande relevância no 

segmento. Considerando-se que sua operação normalmente se destina ao 

deslocamento de executivos de suas residências para suas respectivas fábricas, a 

falta do veículo normalmente implica em grandes transtornos aos mesmos, 

tornando-os bastante sensíveis a esse tipo de situação. Tal aspecto parece assumir 
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junto a seus usuários uma importância cada vez maior, face às questões de 

segurança e de mobilidade urbana, principalmente em cidades como São Paulo e 

Rio de Janeiro.  

Resultado desse perfil de usuário e da operação realizada, uma série de atributos 

acaba sendo considerado por aqueles, quando da compra da aeronave. Pós-venda, 

aero design, preço de compra, preço de venda, existência de oficinas de 

manutenção, disponibilidade de peças, custo médio de manutenção, linhas de 

crédito para compra, status conferido pelo mercado à marca da aeronave e dos seus 

principais componentes, consumo médio, entre outros. Ainda em relação aos 

atributos, cabe aqui algumas observações em relação a alguns deles: 

 O peso do atributo preço aparenta sofrer influência em relação aos aspectos 

econômicos presenciados pela economia brasileira, bem como da existência ou 

não de linhas de crédito diferenciadas, podendo ser este último considerado 

um outro atributo. 

 A presença em território brasileiro de fábricas, quer seja de aeronaves ou de 

seus principais componentes, acaba sendo diretamente relacionada ao aspecto 

disponibilidade da aeronave, sendo diretamente relacionada ao atributo pós-

venda. 

 O status conferido a determinadas marcas aparenta assumir grande relevância, 

quando se realiza uma compra dita complexa, caracterizada, entre outros 

aspectos, pela longevidade do bem, alto risco de aquisição, alto preço de 

compra, alto custo de manutenção e alto grau de complexidade da tecnologia 

empregada.  

Em relação aos principais modelos de aeronave disponíveis no Brasil, inseridos 

nessa categoria (Tabela 2), encontram-se listados abaixo, incluindo o nome do 

fabricante e o preço médio de venda. Cabe aqui esclarecer que a inclusão nesta lista 

da aeronave modelo Robinson 66, se deve ao fato da mesma estar posicionada na 

fronteira entre a chamada categoria entrante (até 1500 kg) e a categoria leve (entre 

1500 e 4000 kg). Seu sucesso comercial fica evidenciado pelas mais de 130 

unidades vendidas no Brasil até o ano de 2015. 
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Tabela 2: Modelos de aeronave, categoria leve, inseridos no mercado brasileiro 

  

Fonte: Site Handbook Business Aviation 

Considerando-se os modelos acima listados, é possível observar a grande variação 

nos níveis de preço entre os diferentes modelos. Nesse aspecto, o modelo Bell 505 

(em fase de lançamento), parece ocupar um lugar estratégico entre os dois 

campeões de venda da categoria o R66 e o Esquilo H125. 

Finalmente, confirmadas as recentes projeções baseadas no crescimento da 

economia global, na necessidade de substituição de aeronaves antigas, nas novas 

demandas do segmento offshore, no preço do barril de petróleo, entre outras, 

estima-se um crescimento médio do mercado nos próximos quatro anos de 3,5% ao 

ano, demandando cerca de cento e vinte (120) novas unidades, somente dentro 

dessa categoria. Ainda em relação a tais projeções e, imaginando-se que parte dos 

clientes da categoria inferior (categoria de entrada), onde se encontram cerca de 

570 aeronaves, possam migrar para tal categoria, o número de unidades poderá 

atingir a casa de cento e cinquenta (150) novas aeronaves. Tais números 

representam, em quatro anos, somente em vendas de novas unidades, um montante 

de negócios da ordem de 

US$ 250 Milhões. 

 

3       METODOLOGIA DE PESQUISA 

A partir de um problema definido e de uma conjectura estabelecida será possível, 

por meio de observação direta e extensiva, submeter o meio em estudo a  uma série 

de testes. Estes irão gerar dados que serão quantificados e categorizados, 

permitindo ao pesquisador a elaboração de uma conclusão.  

FABRICANTE MODELO PREÇO   (US$ Milhões)
Agusta Westland AW119 Koala 3.0 (médio)
Airbus Helicopters H120 2.0 (médio)
Airbus Helicopters H130 3.0 (médio)
Airbus Helicopters H125 Esquilo 3.0 (médio)
Bell Helicopters B407 2.5 (médio)
Bell Helicopters B505 1.5 ( estimado)
Robinson Helicopters R66 0.9 (médio)
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De acordo com a taxonomia de tipos de pesquisa descrita por Vergara (2011) a 

mesma é, quanto ao meio, classificada como “pesquisa de campo”. Esse tipo de 

pesquisa é realizado no próprio ambiente onde ocorre o fenômeno, dispondo este de 

elementos capazes de explicá-lo. Será utilizado questionário relativo ao assunto 

pesquisado, sendo o mesmo submetido a um grupo de pessoas representativas da 

população em estudo. 

Ainda segundo Vergara (2011), a presente pesquisa será, quanto ao fim, 

classificada em dois diferentes tipos. Conforme o momento em que o fenômeno for 

observado, é inicialmente dita “exploratória”. “A investigação exploratória é realizada 

em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado” (Vergara, 

2011, p45). Nessa fase, sua natureza é qualitativa, não fazendo uso de métodos 

estatísticos, pois não comporta hipóteses. Busca por exemplo, identificar quais os 

atributos de um determinado produto, são mais vezes mencionados de forma 

espontânea, dentro uma determinada amostra. 

Na fase seguinte, a pesquisa é dita descritiva “expõe características de determinada 

população a um determinado fenômeno” (Vergara, 2011, p45), não busca explicar o 

mesmo, mas sim servir de base para uma eventual explicação deste. Faz uso de 

modelos estatísticos, estabelecendo correlações entre dados coletados na amostra.  

Sua natureza é quantitativa e seus dados precisos. 

3.1    Fase qualitativa (grupo focal) 

Visando o desenvolvimento do estudo, foi adotada uma pesquisa qualitativa, do tipo 

exploratório, usando a técnica de grupos focais. A utilização desta metodologia se 

baseia nas cinco maneiras de coleta de dados primários, listadas e caracterizadas 

por Kotler (2006). Segundo o autor, haveriam cinco maneiras distintas: pesquisa por 

observação, pesquisa experimental, levantamentos, dados comportamentais e grupo 

focal; dada a natureza do grupo pesquisado, a escolha recaiu sobre este último.    

No presente estudo, os participantes, a partir de uma lista pré-concebida de atributos 

(Apêndice C), expressavam sua percepção em relação à relevância ou não dos 

mesmos, no que tange o processo decisório de compra de uma aeronave. 

O grupo de entrevistados selecionado, num total de 08 membros, contemplava 

pilotos e chefes de manutenção, com atuação em diferentes estados, abrangendo 
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significativa parcela do mercado brasileiro de aeronaves de asa rotativa. Este grupo, 

dada a complexidade do tipo de compra estudado, exerce papel de grande influência 

sobre o comprador final. Seus membros atuam no mercado há mais de 15 anos, 

sendo que, em alguns casos, alcançam a marca de trinta (30) anos de serviços 

prestados. Tal fato confere ao grupo uma vasta experiência no mercado. 

O critério de seleção dos participantes se deu com base em aspectos de 

experiência, acessibilidade e região de atuação no território brasileiro. Dessa forma, 

objetivou-se a formação de um grupo experiente, familiarizado com diferentes 

aspectos regionais, percebidos durante o desenvolvimento de um processo de 

compra. Segundo Kotler (2006), um grupo focal deve conter de seis a dez membros, 

cuidadosamente selecionados com base em considerações geográficas, 

demográficas, entre outras. 

A pesquisa, realizada no quarto trimestre de 2015, foi submetida a um grupo de oito 

(08) pessoas. Foi apresentada uma pergunta genérica visando a identificação de 

elementos relevantes na escolha de um helicóptero, considerando-se aspectos de 

produto, serviço e pós-venda. A partir da pergunta inicial foram listados doze (12) 

atributos.  

A pergunta genérica foi : quais os elementos considerados no processo de compra 

de uma aeronave categoria leve, mercado Executivo? 

Num segundo momento, cada membro do grupo, de forma individual, identificou os 

atributos que lhes pareciam mais relevantes, até um número máximo de quatro (04), 

em ordem decrescente. 

3.2    Fase quantitativa  

3.2.1 Análise conjunta 

Na segunda fase do estudo, na pesquisa quantitativa, foi utilizado o método de 

análise conjunta (conjoint analysis). Tal método se configura como um conjunto de 

técnicas utilizadas no estudo das escolhas dos consumidores e na compreensão dos 

trade-offs realizados. Segundo Rao (2008), o método de análise conjunta constitui o 

mais importante desenvolvimento metodológico ocorrido na área de marketing nos 

últimos quarenta e cinco (45) anos. 
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Ainda segundo Rao (2014), cinco características contribuem para os diferentes usos 

do método. O método ajuda na análise de trade-offs, permite previsibilidade quanto 

ao comportamento dos consumidores, ajuda na identificação de compradores com 

características similares (segmentos), permite avaliação de novos produtos ou 

serviços e, finalmente, aperfeiçoa perfis de produtos conforme as expectativas dos 

consumidores.  

O método se baseia na ideia de que a escolha de um determinado produto se 

resume a atributos relacionados a este e em níveis associados aos atributos. 

Através do método são mapeadas preferências dos consumidores, que são de 

grande valia nas decisões dos departamentos de marketing. As áreas de design de 

produto, precificação, posicionamento de produto, análise competitiva, vendas e 

segmentação de mercado, utilizam-se das informações geradas pelo método, na 

elaboração de suas estratégias de ação. 

Nessa fase, a amostra foi composta por respondentes (influenciadores) que atuam 

na área de manutenção de helicópteros, bem como pilotos. Tais perfis constituem o 

grupo de maior influência junto aos compradores de helicópteros, conforme 

explicado no capitulo 2.2 do presente trabalho.  Foram coletadas cento e quinze 

(115) respostas, sendo consideradas cento e quatro (104) aptas a serem analisadas 

e onze (11) respostas descartadas devido a dados incompletos. 

O tamanho da amostra pode ser definido de diferentes modos, segundo diferentes 

autores. Malhotra (2006) considera o número mínimo de duzentas (200) amostras, 

de forma a conferir a robustez necessária ao estudo. Outra técnica utilizada se 

baseia na formula de Anderson, Sweeney e Williams (2002), que considera o 

intervalo de confiança, o erro amostral e o desvio padrão da população. Imaginando-

se uma população de 1300, um erro de 5%, uma proporção populacional de 8%, 

para um nível de confiança 1,96, o tamanho da amostra deveria ser de 104. 

n = N x z² x p x (1 – p ) / (N – 1 ) x e² + z² x p x (1 – p) 

 N – População 

 Z - Desvio em relação ao nível de confiança estimado 

 p – Proporção da população 

 e – Margem de erro 
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 n – Tamanho da amostra 

Finalmente, Hair (2005) considera o tamanho mínimo para uma amostra sendo, no 

mínimo, cinco (05) vezes mais que o número de variáveis listadas. Segundo esse 

último método, o tamanho mínimo para a amostra do presente estudo seria de 5 

*16= 80 respostas validas. Logo, com 106 respostas, o tamanho da amostra relativa 

a pesquisa em estudo pode ser considerado aceitável. Dada às barreiras culturais 

que dificultam a obtenção de um número maior de respostas junto ao público-alvo, 

tal método permite o desenvolvimento de ideias, intuições e hipóteses ( Malhotra, 

2001), sendo este o método adotado no presente estudo. 

A exemplo dos diferentes modos de mensuração do tamanho da amostra, diferentes 

modos de análise conjunta são mencionados na literatura, de acordo com  o método 

aplicado. Três destes são considerados de decomposição e um quarto é  

considerado composicional. São métodos de decomposição : o método tradicional 

(CA), que utiliza avaliações de preferência declarada, o método baseado em 

escolhas (CBCA) que usa escolhas declaradas e o método adaptativo (ACA), 

endereçado para estudos com grande quantidade de atributos. O quarto método 

existente, classificado como composicional é denominado auto explicado.  

O método de análise aqui aplicado é o denominado tradicional (CA). Neste, foram 

coletadas preferências de perfis, vinculados a um conjunto completo de atributos. 

Uma das dificuldades relacionada a esse tipo de análise conjunta decorre da grande 

quantidade de perfis gerados, em função do número de atributos e níveis medidos. 

Objetivando minimizar o impacto de um grande número de perfis a serem avaliados, 

usou-se um arranjo ortogonal. No presente estudo, foram gerados, a partir de quatro 

(04) atributos, dezesseis (16) perfis completos e não cento e quarenta e quatro 

(144), como previsto inicialmente. 

3.2.2 Etapas de um estudo de análise conjunta 

Compõem um estudo de análise conjunta cinco diferentes etapas: seleção de 

atributos, seleção dos níveis dos atributos, criação dos perfis, coleta de dados, 

análise dos resultados e interpretação dos resultados.  

Seleção dos atributos : nessa etapa foram definidos os atributos, segundo critérios 

de relevância junto ao consumidor ou de relevância, para o fim a que se propõe a 
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pesquisa. Os atributos podem ser classificados segundo diferentes modos conforme 

apresentado no capítulo 3.2. Independente da teoria considerada o esforço das 

empresas se concentra naqueles atributos possíveis de serem alterados ou de 

serem introduzidos em um determinado produto. Visam alcançar uma maior 

preferência dos consumidores em comparação com aquela dada aos produtos da 

concorrência. 

No presente estudo, a etapa de escolha dos atributos foi antecedida por uma 

pesquisa qualitativa (grupo focal). Atributos de pesquisa qualitativa selecionados 

para a fase quantitativa da pesquisa foram : 

 Fabricante do motor 

 Fabricante da aeronave 

 Preço de compra da aeronave 

 Suporte pós-venda 

Seleção dos níveis de atributos : nessa etapa foram definidos os níveis de cada 

atributo. Segundo Churchill (1991), níveis existentes no mercado real devem ser 

preferidos em relação a níveis totalmente teóricos. Da mesma forma deve-se buscar 

os níveis passivos de mudança. 

Em relação ao presente estudo, foram definidos junto aos atributos “fabricante de 

motor” e “fabricante de aeronave”, os níveis que, somados, representassem mais de 

80% de todo o segmento de mercado estudado. Em relação ao atributo “preço de 

compra”, foram confeccionadas faixas alinhadas com os preços das principais 

aeronaves do segmento, em operação nos dias atuais. Finalmente, em relação ao 

“suporte pós-venda”, utilizou-se o conceito de suporte local total, onde estoque, 

equipe técnica, serviços de manutenção, revisão dos componentes principais 

(turbina), engenharia e revisão da aeronave estão disponíveis no país. “Suporte local 

parcial” significa que parte dos serviços mencionados anteriormente, notadamente 

aqueles de maior complexidade e custo, não se encontram disponíveis no país. 

Finalmente, “suporte fora do país” é definido por possuir quase a totalidade dos 

serviços, com exceção de pequenos estoques, fora do país, incluindo as revisões 

dos principais componentes (turbina) e aeronave. 

Níveis de atributos definidos: 
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 Fabricante de motor – Turbomeca, Pratt &Whitney, Rolls Royce e General 

Electric 

 Fabricante da aeronave – Airbus Helicopters, Agusta Westland, Robinson 

Helicopter and Bell Helicopter 

 Faixa de Preço – Até US$1,5M, acima de US$ 3,0M, entre US$ 1,5M e US$3,0 M 

 Suporte pós-venda – 100% local, parcialmente local, 100% exterior 

Criação dos perfis : definidos os atributos e os respectivos níveis, a etapa seguinte 

consiste na formação dos perfis. O número de combinações possíveis é dado a 

partir da multiplicação do número de níveis de cada atributo selecionado. No 

presente estudo o número máximo de perfis seria resultado da seguinte operação:   

4 x 4 x 3 x 3 = 144 perfis. Em face da dificuldade na ordenação de um número tão 

elevado de perfis, optou-se por um arranjo ortogonal. Segundo Malhotra (2001), 

utilizando arranjos ortogonais, é possível mensurar os efeitos principais de interesse 

no estudo, em uma base não correlacionada, e considera as interações entre 

atributos como desprezíveis. Nessa técnica, a interação entre os níveis de um 

atributo com os níveis de um outro atributo são, por suposição, negligenciáveis. 

Os dados de atributo e seus respectivos níveis foram inseridos no software IBM 

SPSS, sendo aplicado o desenho ortogonal, que resultou em dezesseis (16) 

diferentes perfis (Tabela 3), ou seja um número bem abaixo dos cento e quarenta e 

quatro (144) perfis inicialmente considerados.  
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Tabela 3: Perfis gerados

   

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Vale salientar que cerca de 50% dos 16 perfis gerados, não representam 

combinações hoje existentes no mercado. Tal fato parece alinhado com as 

tendências atuais onde, cada vez mais, fabricantes de aeronaves e fabricantes de 

turbina buscam diversificar seu universo de parceiros. Dessa forma se objetiva aferir 

a real preferencia absoluta  por um determinado perfil e não a preferencia apenas 

sob perfis  hoje disponíveis comercialmente. 

Coleta de dados: a partir do método de análise conjunta selecionado, baseado na 

coleta preferencial de perfis vinculados a um conjunto completo de atributos, foi 

elaborado um questionário (apêndice A). 

Para a avaliação dos questionários, utilizou-se o tipo de resposta baseada no 

“escore”. Foi adotada uma escala Likert de sete pontos, sendo o valor 1 

correspondente a “muito insatisfeito” e o valor 7, correspondente a “muito satisfeito”.  

A adoção do tipo de resposta “escore” e não “ranking”, se deu face ao grande 

numero de perfis gerados, dezesseis (16) no total. O uso de uma  classificação por 

“ranking” acarretaria uma dificuldade extra aos respondentes, no que tange ao 

posicionamento dos perfis. Aqueles perfis intermediários, isto é, que não se 

enquadram nem como pertencentes ao grupo dos mais bem avaliados, nem como 

Motor Fabricante Preço Suporte
Perfil 1 Turbomeca AH até 1.5M U$$ 100% LOCAL 
Perfil 2 PW AGUSTA até 1.5M U$$ PARCIAL LOCAL
Perfil 3 RR ROBINSON até 1.5M U$$ 100% LOCAL 
Perfil 4 GE BELL até 1.5M U$$ 100% EXTERIOR
Perfil 5 GE ROBINSON acima 3MU$$ 100%LOCAL
Perfil 6 RR AGUSTA entre 1.5 e 3MU$$ 100%LOCAL
Perfil 7 PW BELL até 1.5M U$$ 100%LOCAL
Perfil 8 TURBOMECA ROBINSON até 1.5M U$$ PARCIAL LOCAL
Perfil 9 RR AH até 1.5M U$$ 100% EXTERIOR
Perfil 10 TURBOMECA AGUSTA acima 3MU$$ 100% EXTERIOR
Perfil 11 GE AGUSTA até 1.5M U$$ 100%LOCAL
Perfil 12 GE AH entre 1.5 e 3MU$$ PARCIAL LOCAL
Perfil 13 PW AH acima 3MU$$ 100%LOCAL
Perfil 14 PW ROBINSON entre 1.5 e 3MU$$ 100% EXTERIOR
Perfil 15 RR BELL acima 3MU$$ PARCIAL LOCAL
Perfil 16 TURBOMECA BELL entre 1.5 e 3MU$$ 100%LOCAL
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pertencentes ao grupo dos menos bem avaliados, poderiam ser posicionados de 

uma forma quase que aleatória, não expressando a real preferência dos 

influenciadores. 

A de mais, o uso de tal escala se deu, devido à facilidade de construção da mesma, 

do entendimento pelo entrevistado dos diferentes níveis propostos e da possibilidade 

do entrevistado efetuar comparações entre os perfis. Ainda no questionário 

elaborado, foi inserida uma pergunta relativa ao perfil dos entrevistados, se piloto ou 

não.  

Antes da fase de coleta de dados, ocorreu a chamada fase de pré-teste. Nessa fase, 

uma pequena mostra, utilizando os mesmos 08 participantes da fase de entrevistas 

(análise qualitativa), foi submetida ao questionário desenvolvido. Dessa forma, foi 

possível avaliar eventuais deficiências no questionário original, que permitiram sua 

correção antes da fase de distribuição propriamente dita.  

Não foram inseridas questões relativas a aspectos de gênero ou geográficos, face a 

grande homogeneidade da amostra. Em relação a gênero, 98% do universo da 

amostra é composto por homens. No que tange a aspectos geográficos, 70 – 75 % 

de todo o universo se concentra entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

O universo da amostra, tipo aleatória simples, será composto por proprietários de 

aeronaves, comandantes (pilotos) e gerentes de manutenção, extraído das bases de 

dados da ANAC. 

A aleatorização das opções apresentadas nos questionários se dará através de 

programa existente no próprio canal de distribuição, quando do uso da plataforma de 

coleta de dados “survey monkey”. Os relatórios distribuídos em papel também 

apresentaram mecanismo de aleatorização das opções, seguindo técnica similar 

àquela aplicada na plataforma eletrônica. 

A distribuição dos questionários se deu em três (03) diferentes formas: 

 Em papel, distribuído nos principais centros de manutenção existentes em todo o 

Brasil; 
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 Por meio da plataforma de coleta de dados “survey monkey”, sendo a base de 

distribuição extraída através de dados coletados junto à ANAC e aos centros de 

manutenção existentes; 

 Distribuição por meio de link inserido no site da Associação Brasileira de Pilotos 

de Helicópteros.  

Efetuadas as correções do questionário, esses foram distribuídos segundo os meios 

já mencionados, sendo de quatro (04) meses a duração da fase de coleta de dados, 

entre 02/02/2016 e 17/05/2016. 

Análise dos Resultados : a partir dos resultados coletados com a aplicação dos 

questionários, teve início uma série de procedimentos, visando o tratamento dos 

dados. 

A primeira fase consistiu na eliminação dos questionários que apresentaram dados 

incompletos. Nesse caso, de uma amostra original de 115 questionários, foram 

eliminados 9, restando 104 questionários válidos. 

Num segundo momento, verificou-se a correlação entre os diferentes atributos e 

níveis. Para tal, através do software estatístico SPSS, se fez uso da correlação de 

Pearson. Este método mede o grau de correlação entre variáveis, sendo seu 

coeficiente representado por valores entre -1 e 1. O valor 1 significa uma correlação 

perfeita entre duas variáveis, o valor -1, significa uma correlação perfeita negativa e 

finalmente o valor 0 significa falta de correlação. Para fins de análise, valores entre 0 

e 0,3 indicam uma correlação desprezível. Na figura 6, é apresentada a fórmula para 

cálculo do coeficiente em questão : 

Figura 6: Fórmula de coeficiente de Pearson 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Na sequência, foram analisadas as respostas conferidas a cada um dos 16 perfis, 

sendo adotado o chamado “modelo aditivo”. Nesse modelo, a utilidade de uma 

determinada alternativa é dada pela soma das utilidades de cada nível de atributo de 

um determinado perfil (figura 7).  

Figura 7: Fórmula modelo aditivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Um modelo de regressão linear múltipla permite estimar os pesos de cada nível de 

atributo, bem como estimar a utilidade. 

Dessa forma, se torna possível avaliar a importância de cada atributo (Figura 8), 

dentro do processo decisório em estudo. Ainda com base em tais dados, é possível 

identificar a combinação de atributos que mais se aproximam daquela desejada 

pelos consumidores, bem como aquela menos atrativa.  

Figura 8: Fórmula importância do atributo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Interpretação dos resultados : nessa última fase, os dados gerados são confrontados 

com as realidades de mercado, bem como com as perspectivas do mesmo. Isto 

possibilitará a revisão de estratégias de mercado previamente definidas pelas 

empresas. 

Ainda nessa fase, confirmar-se-á ou não as hipóteses previamente elaboradas, em 

relação ao mercado, atributos e níveis de atributo. 

Foi possível avaliar o alinhamento ou não de novos produtos e serviços com as 

preferências demostradas pelo mercado. 

Finalmente, a ultima etapa do processo, conforme ilustrado na figura 9, conduz as 

conclusões geradas a partir da análise desses dados, podendo indicar aspectos 

desse trabalho que possam ser alvo de futuras pesquisas. 

Figura 9: Principais etapas de um estudo de análise conjunta

 

Fonte: Rao, Brazilian Journal of Marketing (2014) 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados respectivamente os dados obtidos nas fases 

qualitativa e quantitativa da pesquisa. São descritos alguns testemunhos de 

entrevistados participantes do focus group, bem como características da amostra 

durante a fase quantitativa, em relação a parâmetros de gênero, geográficos e da 

natureza da ocupação. 

4.1     Pesquisa Qualitativa 

Na primeira fase da pesquisa qualitativa, os 08 membros do focus group 

identificaram doze (12)  aspectos de relevância na escolha de um helicóptero. Os 

seguintes atributos compõem a lista de 12 atributos, gerada a partir das respostas 

obtidas com a pergunta genérica:  

 Tempo de resposta em caso de problemas /serviço 

 Disponibilidade de peças/ serviço 

 Preço de compra do bem/ preço 

 Velocidade no atendimento AOG (Aircraft on Ground) / serviço 

 Fabricante da Turbina/ produto 

 Fabricante da Aeronave / produto 

 Financiamento do bem/ preço 

 Design/ produto 

 Suporte local/ serviço 

 Custo de manutenção/ preço 

 Preço das peças/ preço 

 Valorização revenda/ preço 

De posse da lista original de 12 atributos, foi possível a classificação dos mesmos 

segundo aspectos de preço, produto e serviço.  

Num segundo momento dessa fase qualitativa, cada membro do grupo listou, a partir 

dos doze (12) itens identificados anteriormente, os quatro (04) atributos mais 

relevantes segundo sua percepção. Utilizando-se o critério de reincidência de um 

mesmo atributo, observou-se, nessa fase, a relevância de dois (02) atributos : marca 

do fabricante da aeronave e preço do produto. Tal fato corrobora com Berkman 
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(1997), visto que o autor credita aos atributos preço e marca, como aqueles mais 

utilizados pelos consumidores no ato da compra.  

Em relação a esses dois atributos, ambos foram citados por 100% dos membros do 

focus group, representando a única unanimidade observada na pesquisa (Tabela 4). 

Entrevistado 03 - “A marca de uma aeronave carrega com ela sentimentos de 

segurança, confiabilidade, tradição, muito importantes na hora da escolha” 

Entrevistado 02 – “Por maior que seja a motivação para a compra, eles (os 

compradores), sempre comparam preços” 

Entrevistado 06 – “Não existe compra sem barganha, por mais rico que seja o 

futuro proprietário” 

Entrevistado 04 – “Eles não aceitam a ideia de colocar a família numa 

máquina que não venha acompanhada de uma marca respeitada. Muitos dos 

familiares têm medo de andar de helicóptero” 

Entrevistado 01 – “A marca da aeronave tem tudo a ver com status. Para uma 

boa parte dos compradores esse elemento é importante, quase essencial” 

Num segundo grupo de atributos mais citados, encontramos os seguintes itens: 

disponibilidade de peças, velocidade no atendimento AOG, fabricante da turbina. 

Pode-se observar aqui a forte relação dos dois primeiros itens com o chamado pós-

venda. O aspecto disponibilidade, segundo os entrevistados, se relaciona com esses 

atributos de forma direta, sendo uma grande preocupação dos compradores.  

O terceiro atributo desse grupo, fabricante da turbina, da mesma forma que o item 

marca da aeronave aparentou durante as entrevistas estar relacionado à segurança, 

à performance da máquina (especialmente quando os compradores também são 

pilotos) e ao custo de manutenção, a turbina é o componente mais caro de uma 

aeronave.  

Entrevistado 03 – “Apesar do baixo número de horas voadas/ mês, esse 

público não admite a indisponibilidade da aeronave” 

Entrevistado 07 – “Ter que esperar dois meses por uma peça ou ficar 

aguardando 06 meses pela revisão de um motor é inaceitável” 
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Entrevistado 08 – “Quando ocorre algo com a aeronave, esse público exige 

uma resposta o mais rápido possível, não importando hora, dia ou local do evento. 

Esses donos de aeronave estão acostumados a serem tratados de uma forma 

diferenciada, em tudo aquilo que fazem. Eles não aceitam um tratamento que não 

lhes pareça ‘especial’ “. 

Entrevistado 07 –“A questão da disponibilidade de peças esbarra muitas 

vezes em processos alfandegários complicados; o estoque local é fundamental”. 

Entrevistado 05 – “Quando se está em AOG, a última coisa que se quer ouvir 

é ‘não tenho o item’ ou ‘não sei qual o prazo de entrega’ ”. 

Entrevistado 08 – “O motor quando apresenta problema normalmente afeta o 

emocional de muitos clientes. Eles associam ao motor a segurança da operação”. 

Entrevistado 02 – “Qualquer problema de motor normalmente envolve grande 

desembolso de dinheiro. Os proprietários ficam ‘loucos’ com gastos não 

programados”. 

No grupo seguinte, estão relacionados os seguintes atributos : tempo de resposta, 

suporte local e preço das peças. Mais uma vez o chamado “pós-venda” se relaciona 

diretamente com dois dos atributos listados (tempo de resposta e suporte local). 

Durante as entrevistas, foi possível observar as preocupações relacionadas às 

dificuldades nos trâmites alfandegários e de logística, quando o item necessário tem 

que ser importado. As importações acabam por impactar em demasia o chamado 

“tempo de resposta”.  

A presença e eficiência dos times de pós-vendas também são bastante 

mencionadas. Os tempos para geração de um orçamento são considerados altos 

pelos compradores e gerentes de manutenção. A burocracia envolvida nesse 

processo e a abundância de formulários a serem preenchidos classificam-se como 

“irritantes”. A ausência de um suporte local é tida como fator agravante em relação a 

esse cenário. 

Entrevistado 07 – “Cada vez mais a diferença está no pós-venda, as 

aeronaves são em geral muito parecidas. Entre os principais fabricantes, analisando 

o conjunto, não dá para dizer que um é muito melhor que outro”. 
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Finalmente, dado o baixo nível de manutenção requerida, o preço das peças se 

destaca principalmente na ocorrência de um evento não-programado. Muitas 

empresas, segundo os entrevistados, acabam por fazer uso de atravessadores nos 

Estados Unidos, buscando a obtenção de preços menores em relação aos preços 

encontrados no Brasil. 

A logística interna também aparece aqui como fator de grande relevância, face às 

dimensões territoriais brasileiras. A presença de estoques regionais parece ser um 

anseio dos usuários. 

O grupo de atributos menos citados nessa segunda fase da pesquisa qualitativa 

relaciona os seguintes itens: custo de manutenção, financiamento do bem, design e 

valorização na revenda. Desses quatro itens, apenas um foi mencionado na 

segunda fase da pesquisa : custo de manutenção. Durante as entrevistas foi 

possível observar um sentimento de igualdade no que diz respeito ao financiamento 

(no passado, havia uma grande diferença entre os fabricantes). Em relação ao custo 

de manutenção esse é, segundo os entrevistados, muito semelhante entre diferentes 

fabricantes, dado o perfil de operação desses clientes. 

Entrevistado 03 – “Esse tipo de comprador não analisa o custo de 

manutenção, eles voam muito pouco. Suas preocupações normalmente se 

relacionam às cifras maiores, revisões e “surpresas””.  

Ao final dessa fase da pesquisa dois atributos se destacaram no que tange ao 

número de vezes em que foram mencionados : fabricante da aeronave e preço de 

compra do helicóptero (Tabela 4). Os aspectos de serviço pós-venda foram 

apresentados em diferentes atributos mencionados pelos entrevistados. Dessa 

forma, foram definidos os atributos da fase quantitativa da pesquisa, por critério de 

reincidência, como sendo os de preço, fabricante da aeronave e suporte pós-venda. 

Em adição a estes três, foi selecionado o atributo fabricante da turbina. Este último, 

está relacionado a uma das perguntas motivadoras da pesquisa e, ademais, tal 

componente responde por até 30% do preço de uma aeronave. 
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Tabela 4: Resultado da segunda fase da pesquisa qualitativa

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

4.2     Pesquisa Quantitativa 

A partir dos atributos definidos na fase qualitativa, foram definidos níveis para os 

respectivos atributos, permitindo a elaboração de 16 perfis, conforme descrito no 

capítulo 04, sobre a metodologia da pesquisa.  

O total de questionários respondidos foi de 115, representando cerca de 8% do total 

da população estimada. Desse total, foram considerados 104 válidos, sendo 

possível a obtenção das seguintes informações: 

 em relação à amostra, ocorre uma grande homogeneidade da mesma no que 

tange a parâmetros de gênero. O número de respondentes do sexo feminino foi 

estimado em menos de 1% do total da população (Gráfico 7). Na figura 15, é 

apresentada a relação entre gêneros, somente no que tange à categoria de 

pilotos, de toda a população da amostra. Em relação à categoria chefes de 

manutenção, a participação feminina é próxima de 0%. 

 

 

 

 

 

 

  ENTREVISTADO

  ATRIBUTO 1 2 3 4 5 6 7 8
TEMPO DE RESPOSTA X X
DISPONIBILIDADE DE PEÇAS X X X
PREÇO DE COMPRA A/C X X X X X X X X
VELOCIDADE ATENDIMENTO AOG X X X
FABRICANTE TURBINA X X X
FABRICANTE AERONAVE X X X X X X X X
FINANCIAMENTO DO BEM
DESIGN
SUPORTE LOCAL X X
CUSTO MANUTENÇÃO X
PREÇO DE PEÇAS X X
VALORIZAÇÃO REVENDA
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Gráfico 7: População de respondentes por gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Em relação à distribuição geográfica dos respondentes, apesar da cobertura de todo 

o território nacional, essa seguiu a tendência observada no mercado onde cerca de 

70% da frota se encontra na região sudeste (Gráfico 8) : 

Gráfico 8: População de respondentes por região do país 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

No que tange à atividade exercida pelos respondentes (Gráfico 9), apenas 50% 

destes forneceram o dado. Logo, a análise dos resultados por categoria, é 

apresentada no trabalho apenas como referência para eventuais novos trabalhos. 

Não foi possível sua utilização para elaboração de qualquer conclusão. 

98%

2%

DISTRIBUIÇÃODA POPULAÇÃO POR GENERO

HOMEM MULHER

81%

11%

8%

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR REGIÃO
SUDESTE SUL NORDESTE
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Gráfico 9: População de respondentes por atividade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

A utilidade relativa a cada um dos 16 perfis avaliados resultou na tabela 5, na qual 

estes são ordenados pela ordem de maior utilidade para menor utilidade. 

Tabela 5: Utilidade associada por perfil avaliado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Analisando de forma isolada cada nível relacionado a um determinado atributo é 

possível identificar os seguintes valores de utilidade por nível (Tabela 6).  

 

51%
49%

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR ATIVIDADE

PILOTO MANUTENÇÃO

Motor Fabricante Preço Suporte Utilidade
Perfil 1 TURBOMECA AH até 1.5M U$$ 100% LOCAL 1,616586538
Perfil 16 TURBOMECA BELL entre 1.5 e 3MU$$ 100%LOCAL 1,485576923
Perfil 7 PW BELL até 1.5M U$$ 100%LOCAL 1,467548077
Perfil 13 PW AH acima 3MU$$ 100%LOCAL 0,822115385
Perfil 6 RR AGUSTA entre 1.5 e 3MU$$ 100%LOCAL 0,545673077
Perfil 2 PW AGUSTA até 1.5M U$$ PARCIAL LOCAL 0,507211538
Perfil 11 GE AGUSTA até 1.5M U$$ 100%LOCAL 0,448317308
Perfil 3 RR ROBINSON até 1.5M U$$ 100% LOCAL 0,256009615
Perfil 8 TURBOMECA ROBINSON até 1.5M U$$ PARCIAL LOCAL 0,235576923
Perfil 15 RR BELL acima 3MU$$ PARCIAL LOCAL -0,145432692
Perfil 12 GE AH entre 1.5 e 3MU$$ PARCIAL LOCAL -0,243990385
Perfil 9 RR AH até 1.5M U$$ 100% EXTERIOR -0,427884615
Perfil 10 TURBOMECA AGUSTA acima 3MU$$ 100% EXTERIOR -0,532451923
Perfil 5 GE ROBINSON acima 3MU$$ 100%LOCAL -0,617788462
Perfil 4 GE BELL até 1.5M U$$ 100% EXTERIOR -0,65625
Perfil 14 PW ROBINSON entre 1.5 e 3MU$$ 100% EXTERIOR -0,972355769
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Tabela 6:  Utilidade por nível de atributo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Considerando-se os valores de utilidade da tabela 2, sabendo-se que a constante do 

modelo é 4,041, podemos chegar ao seguinte perfil de utilidade máxima : 

Utilidade máxima = 4,041 + 0,3 (Bell) + 0,465 (Turbomeca) + 0,259 (até US$ 

1.5M) + 0,688 (100% local) 

Utilidade máxima = 5,753 

Considerando a mesma tabela 2, é possível identificar o perfil de menor utilidade : 

Utilidade mínima = 4,041 – 0,511 (Robinson) – 0,511 (RR) – 0,291 ( acima de 

US$ 3.0M) -   0,712 (suporte 100% ext) 

Utilidade mínima = 1,986 

Vale a pena observar que ambos os perfis gerados não foram relacionados nos 16 

perfis originais. Outro elemento de destaque em relação à utilidade máxima e à 

mínima do modelo, diz respeito à grande diferença entre elas. 

Nos gráficos seguintes (10, 11,12 e 13), as utilidades são apresentadas nível a nível. 

Posteriormente, de forma consolidada, a importância de cada atributo é apresentada 

no gráfico 14, bem como uma visão geral dos diferentes atributos e níveis (Tabela 7) 

e dos coeficientes de significância para variáveis dummy (Tabela 8).  

Atributo Nível Utilidade
Fabricante BELL 0,3
Fabricante AIRBUS 0,205
Fabricante AGUSTA 0,006
Fabricante ROBINSON -0,511
Motor TURBOMECA 0,465
Motor GE 0,219
Motor PW -0,179
Motor RR -0,511
Preço ATE 1.5 0,259
Preço 1.5 / 3.0 0,032
Preço Acima 3.0 -0,291
Suporte 100% LOC 0,688
Suporte PARCIAL 0,024
Suporte 100% EXT -0,712
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Gráfico 10: Utilidade níveis atributo fabricante da turbina 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

Gráfico 11: Utilidade níveis atributo suporte pós-venda 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Gráfico 12: Utilidade níveis atributo fabricante da aeronave 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

 

Gráfico 13: Utilidade níveis atributo preço 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Gráfico 14: Importância / peso de cada atributo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Tabela 7: Utilidade de cada nível de atributo visão GERAL 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

21,7%

26,1%

14,7%

37,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%
PESO CADA ATRIBUTO

FAB. AERONAVE FAB. TURBINA FAIXA PREÇO SUPORTE PÓS VENDA

Atributo Nível Utilidade PESO ATRIBUTO
Fabricante BELL 0,3
Fabricante AIRBUS 0,205
Fabricante AGUSTA 0,006
Fabricante ROBINSON -0,511 21,7%
Motor TURBOMECA 0,465
Motor GE 0,219
Motor PW -0,179
Motor RR -0,511 26,1%
Preço ATE 1.5 0,259
Preço 1.5 / 3.0 0,032
Preço Acima 3.0 -0,291 14,7%
Suporte 100% LOC 0,688
Suporte PARCIAL 0,024
Suporte 100% EXT -0,712 37,5%
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Tabela 8: Apresentação dos coeficientes para variáveis dummy 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

A partir da divisão da amostra, segundo critérios de ocupação, foi possível observar 

os graus de importância para cada atributo estudado. Apesar da, já mencionada, 

limitação da amostra, fica evidente a importância inquestionável do atributo pós-

venda, tanto para pilotos quanto para chefes de manutenção (Gráficos: 15 e 16; 

Tabelas: 9 e 10). 

Gráfico 15: Importância / peso de cada atributo visão PILOTO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Tabela 9: Utilidade de cada nível de atributo visão PILOTO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

Gráfico 16: Importância / peso de cada atributo visão MANUTENÇÃO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

Atributo Nível Utilidade PESO ATRIBUTO
Fabricante BELL 0,256
Fabricante AIRBUS 0,125
Fabricante AGUSTA 0,006
Fabricante ROBINSON -0,387 22,4%
Motor TURBOMECA 0,065
Motor GE 0,363
Motor PW -0,077
Motor RR -0,351 24,8%
Preço ATE 1.5 0,222
Preço 1.5 / 3.0 -0,058
Preço Acima 3.0 -0,164 13,4%
Suporte 100% LOC 0,627
Suporte PARCIAL -0,123
Suporte 100% EXT -0,504 39,4%
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Tabela 10: Utilidade de cada nível de atributo visão MANUTENÇÃO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Foram aqui apresentados os dados coletados na etapa quantitativa da pesquisa. A 

análise desses dados, bem como daqueles oriundos da pesquisa qualitativa, serão 

objeto do próximo capítulo. 

 

5       DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo serão analisados os dados apresentados no capítulo anterior. A partir 

dessa análise, se espera responder às perguntas formuladas nessa pesquisa, 

constantes do capítulo 1.4, bem como avaliar preferências de mercado e adequação 

dessas com os futuros lançamentos de novos produtos. 

Na primeira etapa da fase qualitativa da pesquisa, foram relacionados, de forma 

espontânea, 12 atributos, havendo quase uma divisão equitativa dos mesmos em 

relação às categorias de preço, serviço ou produto. Na sequência, foram coletadas 

preferências até o número máximo de 4 atributos, o forte apelo relacionado aos itens 

preço e marca ficou evidente (unanimidade entre os participantes do grupo). Tal 

constatação se encontra alinhada com teorias existentes (Berkman, 1997), que 

atribuem a esses dois atributos a motivação maior de grande parte dos processos de 

compra. 

Atributo Nível Utilidade PESO ATRIBUTO
Fabricante BELL 0,251
Fabricante AIRBUS 0,225
Fabricante AGUSTA -0,051
Fabricante ROBINSON -0,425 19,0%
Motor TURBOMECA 0,438
Motor GE 0,075
Motor PW -0,338
Motor RR -0,175 21,8%
Preço ATE 1.5 0,216
Preço 1.5 / 3.0 0,08
Preço Acima 3.0 -0,296 14,4%
Suporte 100% LOC 0,775
Suporte PARCIAL 0,043
Suporte 100% EXT -0,818 44,8%
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Ainda nessa etapa, vários atributos mencionados anteriormente foram agrupados 

em uma única categoria denominada de pós-venda. Tal decisão se baseou na 

marcante presença de elementos de pós-venda (serviços) na lista original de 12 

atributos, bem como da evidente relevância do tema durante as discussões do focus 

group. Assim, os clientes do mercado de helicópteros parecem seguir a tendência 

observada em quase todos os setores da indústria, de valorização dos serviços, seja 

através da qualidade oferecida, ou da diversidade ofertada, ou ainda da inovação 

introduzida. 

Iniciada a fase quantitativa da pesquisa, constatou-se no perfil da amostra uma 

grande homogeneidade no aspecto de gênero (98% masculino) e no aspecto 

geográfico (80% de respondentes da região sudeste). Tal realidade se encontra 

completamente alinhada com as características da população estudada, creditando 

aos resultados obtidos uma abrangência nacional. 

Analisando-se a utilidade associada aos 16 perfis apresentados (Tabela 1) foi 

possível observar que, em relação aos atributos motor (fabricante da turbina) e 

fabricante da aeronave, as empresas líderes do mercado foram as preferidas dos 

respondentes na primeira e segunda opção. Outro fato a se destacar é que, dos 08 

perfis mais bem avaliados, 07 apresentam para o atributo suporte, a resposta de 

“suporte 100% local” como preferido.  Finalmente, constatou-se que o atributo preço, 

parece não seguir a máxima de muitos negócios, onde o menor preço é sempre o 

preferido. Nos 04 perfis mais bem avaliados, existe a presença dos 03 diferentes 

níveis do atributo preço. 

Avaliando de forma isolada a utilidade cada nível, associado a um determinado 

atributo, constatou-se que: 

 quanto ao atributo fabricante da aeronave : os fabricantes com maior participação 

no mercado de helicópteros (Bell e Airbus), foram os mesmos identificados como 

preferidos segundo os respondentes.   

 o alto grau de “insatisfação” associado à marca Robinson, merece uma análise 

mais minuciosa. A Robinson é a líder de mercado na categoria diretamente 

abaixo da estudada, denominada “classe entrante”. Sendo a maioria das suas 

aeronaves equipadas com motor convencional, isto é, não-turbina, tal 

característica pode explicar essa aparente rejeição à marca. Existe na 
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comunidade de pilotos e mecânicos uma ideia de que aeronaves com motor a 

pistão, são de “segunda linha”, não podendo ser comparada a aeronaves 

movidas por turbina. 

 quanto ao atributo fabricante da turbina : nesse atributo, o nível Turbomeca 

aparece como o mais útil. Tal característica se alinha com a participação líder 

dessa empresa dentro do mercado estudado. A segundo posição em utilidade foi 

conferida à G&E e representa uma surpresa. Tal fabricante de turbina, não 

equipa nenhuma aeronave da categoria em estudo; logo os dados parecem 

expressar um desejo do consumidor. Vale destacar que as turbinas G&E, no 

mercado de turbinas maiores, asa fixa ou rotativa, são reconhecidas por sua 

excelência. 

 ainda em relação a esse atributo, pode-se observar o grau de rejeição associado 

à marca R&R, apesar dessa exercer uma liderança na participação de mercado, 

empatada com a marca  Turbomeca. Cabe lembrar que a marca possuía uma 

ampla infraestrutura local que foi desativada. Outro aspecto a se considerar é 

que as aeronaves Robinson 66, utilizam turbina R&R. A Robinson, como visto 

anteriormente, é a marca de aeronave com maior rejeição.  

 atributo preço : com relação a esse atributo, a preferência natural por preços 

menores não configura nenhuma surpresa. Vale contudo observar que esse 

atributo apresenta, em relação aos demais, a menor variação entre os diferentes  

graus de utilidade observados.  Analisando a significância dos níveis “entre 

US$1,5M e 3.0M” e do nível “acima de US$ 3,0M”, pode-se concluir que não 

existe diferença significativa entre eles, segundo a ótica dos respondentes 

(Figura 15).  

 atributo suporte (pós-venda) : aqui é constatada a maior diferença numérica entre 

níveis de um mesmo atributo, em relação à utilidade observada. Tal fato credita 

ao atributo suporte/ pós-venda, a maior importância entre os demais. As 

pequenas diferenças de utilidade observadas entre as duas primeiras posições 

dos atributos fabricante de turbina e fabricante de aeronave contribuem para a 

grande relevância atribuída ao pós-venda. A diferenciação pelo produto seja ele 

turbina ou aeronave, parece ser cada vez mais difícil. Os atributos fabricante de 

turbina ou fabricante de aeronaves não deixaram de ser vitais dentro do 

processo, mas sim, dada as similaridades entre as principais empresas 
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responsáveis por esses, a escolha de um helicóptero apenas através desses dois 

atributos, é cada vez mais difícil. 

A partir dos dados coletados sobre níveis e utilidades de cada atributo foi possível 

imaginar a combinação de utilidade máxima. Essa combinação seria constituída de 

aeronave Bell, motor Turbomeca, faixa de preço até US$ 1,5M e suporte todo local. 

Tal combinação não se encontra disponível em nenhum modelo no mercado 

atualmente. Contudo, a nova aeronave Bell modelo 505, com lançamento previsto 

para o início de 2017, tem características muito próximas daquelas descritas 

anteriormente. Daí o aparente sucesso de pré-venda do modelo, chegando ao 

número próximo de 40 aeronaves vendidas no Brasil. Haveria, nesse caso, um 

grande alinhamento entre os desejos dos consumidores e o produto que se oferta. 

Analisando de forma conjunta os quatro atributos (gráfico 14), é notória a grande 

importância do suporte pós-venda. Tal atributo chega a ter uma importância 50% 

superior ao atributo “turbina” e cerca de 80% superior ao atributo “fabricante da 

aeronave”. Logo cada vez mais as estratégias dos fabricantes, seja de turbina ou de 

aeronaves, estarão voltadas para o pós-venda. A diferenciação simples pelo 

produto, num mercado tão competitivo e de tão grande concentração, se mostra 

cada vez mais difícil. 

Nesse sentido, direcionar estratégias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

pós-venda, as ações movidas pelos fabricantes parecem seguir tal tendência. Novos 

centros de distribuição de peças, criação de centros de manutenção homologados 

(dispersos pelo país), uso de plataformas digitais para controle das aeronaves, 

reforço nos times de suporte local, novos canais de comunicação com os clientes, 

são algumas ações observadas no mercado brasileiro. 

Finalmente, apesar da amostra segregada por atividade não possuir o número 

mínimo de respondentes que permita a validação das mesmas, uma análise dos 

resultados corrobora com aquilo que fora observado no contexto geral. Para os 

pilotos (39%) e para os chefes de manutenção (44%), o atributo “pós-venda” é 

aquele de maior importância dentro de um processo decisório de compra (Figuras 17 

e 18). 
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6 CONCLUSÕES 

O presente trabalho contribui para a compreensão das preferências dos 

influenciadores dos consumidores finais, dentro do processo de compra de 

aeronaves de asa rotativa no mercado brasileiro. Tal mercado carece de estudos 

que visem uma melhor compreensão do mesmo, servindo de subsídio para 

estratégias empresariais futuras. Cabe lembrar que as particularidades geográficas e 

da legislação brasileira, dificultam tal compreensão, baseando-se somente em 

estudos realizados fora do país. 

O “suporte pós-venda”, apontado aqui como atributo de maior relevância no 

processo de compra, carece de um estudo mais aprofundado. Em países como os 

Estados Unidos, por exemplo, há 30 anos são aferidas anualmente as performances 

de fabricantes da indústria aeronáutica, no que tange o item “pós-venda/ serviços”. 

Nesse sentido, uma continuidade do trabalho, buscando uma melhor compreensão 

de diferentes atributos e níveis associados ao pós-venda, parece ser uma opção 

natural. 

A análise, aqui realizada de forma incompleta, dos diferentes perfis envolvidos no 

processo de compra (pilotos e chefes de manutenção), surge como outro importante 

campo a ser explorado em pesquisas futuras. Nesse caso, caberia, inclusive, a 

expansão de tais perfis, incluindo os níveis proprietários e vendedores de 

aeronaves. 

O mecanismo de compra complexa, inerente ao processo estudado, também 

merece um aprofundamento. No mercado em questão, não existem estudos em 

quantidade, capazes de elucidar o mesmo, permitindo assim a elaboração de 

estratégias de marketing e vendas mais efetivas. 

Em relação às perguntas motivadoras da pesquisa, é possível constatar que: 

 Pergunta 1 - Quais são os principais atributos, considerando a relevância 

segundo a ótica dos influenciadores do consumidor final, no processo de 

aquisição de uma aeronave de asa rotativa, segmento Executivo, mercado 

brasileiro? 

Preço, fabricantes de aeronaves, fabricantes de turbina e, principalmente, 

suporte pós-venda são os atributos de maior relevância. 
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 Qual o grau de relevância do atributo “fabricante de turbina”, no processo 

de aquisição de uma aeronave de asa rotativa, segmento Executivo, 

mercado brasileiro, quando comparado a outros atributos encontrados no 

produto, segundo a ótica dos influenciadores? 

O atributo “fabricante de turbina” apresenta um grau de relevância significativo, 

sendo o segundo mais importante entre os quatro estudados. Contudo, a 

diferenciação pelo produto parece ser cada vez mais difícil, sendo importante 

associar essa relevância ao pós-venda oferecido pelo fabricante. 

Finalmente o presente trabalho, longe de esgotar o tema, se propôs a contribuir para 

uma melhor compreensão do comportamento do consumidor final, dos seus 

influenciadores  e do mercado, bem como a fomentar novas pesquisas dentro desse 

segmento da indústria. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO 
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APÊNDICE B – PESQUISA POR PERFIL 
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APÊNDICE C – LISTA DE ATRIBUTOS PRÉ-CONCEBIDA 

 Tempo de resposta em caso de problemas  

 Consumo médio de combustível 

 Disponibilidade de peças 

 Preço de compra do bem 

 Velocidade no atendimento AOG (Aircraft on Ground)  

 Fabricante da Turbina 

 Fabricante da Aeronave  

 Financiamento do bem 

 Design 

 Suporte local 

 Custo de manutenção 

 Preço das peças 

 Valorização revenda 

 Eletrônica interna 

 Opcionais disponíveis 

 Capacidade de customização do interior 

 Presença no mercado 

 Histórico de segurança 

 Histórico de acidentes com equipamentos similares 

 Status atribuído ao modelo de aeronave 

 Autonomia 

 Ar condicionado 

 Numero de assentos 

 Ruído 

 Uso de materiais menos agressivos ao meio ambiente 

 Uso de materiais compostos 

 Uso de matéria prima renovável 

 


