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RESUMO: 

 

Este projeto trata do estudo de como a disrupção digital afeta a relação entre empresas tradicionais 

e como seus executivos reagem às mudanças causadas pelo surgimento de novos tipos de produtos 

e serviços derivados dos avanços tecnológicos e da digitalização de produtos e do consumidor. 

Com intuito de aprofundar o tema, foi escolhida a indústria automotiva brasileira como foco do 

estudo. O tema é relevante tanto nacional quanto internacionalmente, dado os recentes movimentos 

de entrada de Startups de mobilidade, tais como Uber, 99/DiDi, Cabify, Carplay, Turbi, bem como 

a participação de grandes empresas de tecnologia no mercado de carros autônomos, car sharing e 

car as a service principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, com o acesso atual à internet de 

78%, e com 69% da população com acesso a smartphones (THINK GOOGLE, 2019), o 

aprofundamento do tema torna-se essencial, em razão desta nova realidade de conectividade da e 

que cria condições para transfomar a indústria de mobilidade no país. A partir de uma perspectiva 

mercadológica, a pergunta de pesquisa deste trabalho é: Como os executivos de empresas 

incumbentes percebem as reações e a preparação de seu setor mediante à disrupção digital e a 

novas tecnologias de mobilidade no mercado automotivo brasileiro? Que mudanças o processo de 

disrupção digital e as novas tecnologias ocasionaram na perspectiva do consumidor mediante as 

novas opções de mobilidade urbana?  

Para responder à esta pergunta, serão utilizadas uma base teórica sólida de autores que já estudaram 

o tema, uma etapa de desk research com dados da indústria automotiva e dados documentais de 

pesquisa com executivos do mercado automotivo nacional. Além disso foi realizada uma pesquisa 

exploratória com quatro perfis para explorar o tema estudado: profissionais e executivos da 

indústria, consumidores recentes de carros novos, futuros consumidores da Geração Z e os que 

consumidores que desistiram de ter carro. As conclusões mostram um processo de início de 

competição entre montadoras e locadoras de automóveis além de uma certa resistencia cultural dos 

executivos quanto a disrupção digital e tecnológica em curso no mercado brasileiro.  

Palavras-chaves 

Disrupção, Transformação Digital, Startups, Comportamento do Consumidor, Indústria Automotiva, 

Tecnologia , Mobilidade, Marketing , Marketing Digital ,Incumbentes e Desafiantes.  



ABSTRACT: 

This project deals studies how digital disruption affects the relationship between traditional 

companies and their executive’s reactions to changes caused by the emergence of new types of 

products and services derived from technological advances and the digitization of products and the 

consumer journey. In order to study the theme, the Brazilian automotive industry was chosen as 

the focus of the study. The research is relevant both nationally and internationally, given the recent 

entry movements of mobility Startups, such as Uber, 99 / DiDi, Cabify, Carplay, Turbi, as well as 

the participation of large technology companies in the autonomous car market, car sharing and car 

as a service mainly in the United States. In Brazil, with the current internet access penetration in 

78%, and with 69% of the population with access to smartphones (THINK GOOGLE, 2019), the 

deepening of the theme becomes essential, due to this new reality of connectivity and the creation 

of new conditions to transform the mobility industry in the country. From a marketing perspective, 

the research question in this paper is: How do executives from incumbent companies perceive the 

reactions and preparation of their sector through digital disruption and new mobility technologies 

in the Brazilian automotive market? What changes has the digital disruption process and new 

technologies brought about from the consumer's perspective through the new options for urban 

mobility? 

To answer this question, a solid theoretical base of authors, that have already studied the topic, 

will be used, and a desk research with data from the automotive industry and documentary research 

data from executives in the national automotive market. In addition, an exploratory research was 

carried out with four profiles to explore the topic studied: professionals and industry executives, 

recent consumers of new cars, future consumers of Generation Z and those who gave up on having 

a car. The conclusions show a process of beginning competition between automakers and car rental 

companies in addition to a certain cultural resistance from executives regarding the digital and 

technological disruption underway in the Brazilian market. 

Keywords: 

Disruption, Digital Transformation, Startups, Customer Behavior, Auto-Industry, Technology, Mobility, 

Marketing, Digital Marketing, Incumbent and Insurgent Thinking.  

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1      Roteiro de Pesquisa Exploratória 32 

Figura 2      Matéria sobre os aplicativos de mobilidade e a venda de grandes frotistas 

(FENABRAVE, 2019) 

35 

Figura 3      Participação de vendas entre varejo e vendas diretas a Frotistas 

(FENABRAVE / O ESTADO DE SÃO PAULO, 2019) 

38 

Figura 4      Descrição da amostra da pesquisa NCBS (2019) 40 

Figura 5     Modelo de Analise de valor – extraído do livro Unlocking the Customer 

Value Chain 

59 

Figura 6      Insights sobre as perguntas 1 a 3. 60 

Figura 7      Insights de consumidores recentes sobre as perguntas 4 e 6. 61 

Figura 8     Nuvem de palavras sobre a pergunta 5, motivadores da escolha da marca e 

modelo. 

61 

Figura 9     Triggers para gerar o interesse por um carro novo ou a troca de seu carro 

atual. 

68 

Figura 10    Erosão do CVC dos consumidores perdidos e possíveis reconstruções do 

CVC (Re-coupling) 

69 

Figura 11    Mapeamento de desejos e o que o mercado oferece aos diferentes tipos de 

segmentos de consumidores. 

70 

Figura 12    CVC de cada segmento de consumidor na visão de cada perfil e possíveis 

disruptores. 

71 

Figura 13     Comparativo entre erosões do consumidor, percepção e reação da indústria 73 

Figura 14 Quadro de estudo de comparação de empresas incumbentes e novos 

entrantes com análise por tipo de negócio 

74 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1    Perfil e características dos entrevistados 32 

Quadro 2    Lista de Aquisições recentes de empresas de tecnologia por OEM 

(ABLA, 2019) 

47 

Quadro 3    Detalhamento demográfico pesquisa exploratória líderes da indústria 52 

Quadro 4    Detalhamento do público pesquisado  58 

Quadro 5    Detalhamento do perfil dos entrevistados da Geração Z 63 

Quadro 6    Demografia dos entrevistados 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO                                                                                                                        11 

2 BASE TEÓRICA 16 

3 METODOLOGIA 28 

4 CONTEXTO DA DISRUPÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DO BRASIL 34 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 51 

6 CONCLUSÕES FINAIS 73 

7 GLOSSÁRIO DE TERMOS 83 

8 REFERÊNCIAS 87 

9 ANEXOS 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Apresentação do Tema de Pesquisa 

 

Os consumidores buscam comprar e consumir produtos que satisfaçam suas necessidades e 

desejos. O processo de decisão de compra, antes simples e com poucas opções, passou a ser mais 

complexo a partir da década de 2000. Novas tecnologias, mais pontos de contato, canais de vendas 

online e a digitalização de produtos acabaram propriciando a criação de novas opções ao 

consumidor. Isto acarretou em mudanças tanto na maneira de desenvolver, comunicar e entregar 

um produto, como também, de pesquisar e comprar os mesmos.  

 

A facilidade com que produtos são lançados e com que empresas são criadas, foram acelerados 

mediante ao avanço tecnológico e a facilidade de distribuição via canais digitais (CHRISTENSEN, 

RAYNOR e McDONALD, 2016). O surgimento de diferentes opções na maneira de consumir, 

desde o uso de um produto como um serviço (movimento que viria a ser chamado pela literatura 

como servitização) que fez com que diversas novas empresas surgissem para servir novos 

segmentos. Isto viria a incomodar empresas tradicionais, que antes dominavam mercados com 

certa tranquilidade. Com a proposta de contribuir com o tema, diversos autores começaram a 

detalhar e pesquisas sobre este fenômeno, chamado de disrupção digital. Christensen, Raynor e 

McDonald (2015), aplicam o conceito de “Low end Disruption”, que defini-se como a entrada de 

uma nova empresa, com um novo produto ou tecnologia, para atacar um mercado ainda não 

explorado que geralmente é um nicho de um segmento estabelecido, grande e lucrativo.  

 

O conceito, proposto pelos autores, explica o surgimento de empresas desafiantes que, com o 

avanço da tecnologia, viabilizam um serviço de qualidade, que poderia vir a superar inclusive o 

oferecido pela incumbente dominante do setor a longo prazo. Porém, justamente por entrar num 

nicho ainda não explorado, ou ainda insignificante, para as empresas atuantes no mercado 

estabelecido, os líderes incumbentes não deram a devida atenção a chegada de novos entrantes por 

esta porta de entrada. Um exemplo citado pelos autores é a Netflix, pois, não foi mapeada como 

ameaça desde o início pela Blockbuster, e quando entrou no radar, a adaptação da Blockbuster para 

competir contra esta startup construída para ser mais ágil e num novo modelo, já era improvável. 

“Se a Netflix (como o Uber) tivesse começado lançando um serviço voltado para o mercado 
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principal (Core) de um concorrente maior, a resposta da Blockbuster muito provavelmente teria 

sido um contra-ataque vigoroso e talvez bem-sucedido.” (CHRISTENSEN, RAYNOR E 

MCDONALD, 2015, p. 7). 

 

Enquanto os autores citados anteriormente focavam em estudo que visava entender as reações das 

empresas aos fenômenos de transformação do mercado, Teixeira e Piechota (2019) criaram uma 

visão mais centrada no consumidor. Os autores, exploram as construções do CVC (Customer Value 

Chain ) na influência das decisões de como os consumidores mudam seus hábitos de consumo e 

compra de produtos e serviços. Os autores citam movimentos de mudança no comportamento de 

consumo e explicam a disrupção digital de acordo com três estágios, de acordo com os autores 

citados. 

 

O primeiro, ocorre entre 1995 e 2005 e foi nomeado de “desagregação”, onde o consumidor passou 

a poder comprar, por exemplo, uma música apenas ao invés de um CD inteiro de uma banda. A 

segunda onda surgiu no final de 1999 e veio em paralelo ao surgimento do e-commerce, a este 

movimento denominou-se de “desintermediação”, que trata da quebra da regra de que apenas 

varejistas poderiam servir os consumidores e que indústrias e marcas também passariam a ter a 

chance de servir seus consumidores diretamente, através de soluções próprias. Por último, e bem 

mais recente, veio o “decoupling” (desacoplamento), onde produtos e serviços passam a ser 

separados de uma maneira a valorizar aquilo que cria maior valor para o consumidor. Neste 

exemplo, encaixa-se a Netflix, que eliminou os comerciais e a espera por novos espisódios ou 

horário marcado para ser seus programas e filmes favoritos, mantendo aquilo que gera mais valor 

ao consumidor, com foco na experiência.  

 

Gupta (2019), explora como as empresas incumbentes tem lutado contra desafiantes mais ágeis 

(Startups por exemplo). Estas surgiram com modelos de negócios mais inovadores, conforme já 

exposto em parágrafos anteriores. Porém, o autor destaca que a temida revolução digital, que 

incomoda muitas empresas tradicionais e incumbentes, também é uma enorme oportunidade de 

negócio para que estas achem novas receitas e eficiências. Geralmente as empresas incumbentes 

são pegas de surpresa, não esperavam a entrada de novos competidores ou sequer estavam 

mapeando o mercado em questão. “Amazon surpreendeu o Google ao se tornar o concorrente 
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dominante na pesquisa mercado. A Apple está contratando engenheiros de automóveis a um ritmo 

que assusta a indústria automobilística. Netflix e, mais recentemente, serviços de streaming da 

HBO e a CBS estão preocupando a Comcast e outros players de cabo.”  (GUPTA, 2019).   

 

O aprendizado vem depois de alguns milhões perdidos com a migração da demanda para novos 

segmentos antes não explorados. Gupta (2019) destaca que depois de alguns mercados 

estabelecidos sofrerem com a disrupção digital, principalmente os que tiveram na tecnologia a 

principal causa desta disrupção, as grandes empresas resolvem reagir e começar a entender como 

competir neste novo mercado. Para tentar atingir um nível de agilidade, que minimamente chegue 

perto das Startups, as empresas incumbentes, resolveram criar conceitos de “Spin-Off” de suas 

operações, completamente apartadas da empresa mãe. Empresas como Telefonica, ABInBev, 

Unilever, passaram por alguma experiência neste sentido, nem sempre bem sucedidas. Parte destes 

projetos visava uma tentativa de reação às novas entrantes ao mesmo tempo que explorar um novo 

mercado sem conflito de recursos com a gestão do seu Core Business. Assim sendo, o objetivo 

deste trabalho foi explorar possíveis caminhos para empresas incumbentes reagirem e responderem 

a disrupção digital.  

 

1.2 O problema e a pergunta de pesquisa  

 

Com a proposta de compreender como a disrupção digital, impulsionada pelo surgimento de novas 

tecnologias e pelas mudanças ligadas ao processo de decisão do consumidor, podem influenciar 

os modelos de negócios de empresas no setor automotivo, esta pesquisa busca responder: Como 

os executivos de empresas incumbentes percebem as reações e a preparação de seu setor 

mediante à disrupção digital e a novas tecnologias de mobilidade no mercado automotivo 

brasileiro? Que mudanças o processo de disrupção digital e as novas tecnologias 

ocasionaram na perspectiva do consumidor mediante as novas opções de mobilidade 

urbana? 

 

O foco do trabalho, a partir de uma perspectiva mercadológica, foi dado ao mercado automotivo 

brasileira. Ele visa entender como as percepções e reações dos executivos da indústria automotiva, 

mediante um momento de Disrupção Digital através de novas tecnologias de mobilidade urbana. 
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Estas, vem alterando os cenários da indústria, tanto na maneira como o consumidor consome o 

produto carro, quanto na cadeia de vendas para grandes frotistas. Para atingir o objetivo de 

pesquisa, abordou-se as pespectivas de consumidores e executivos a fim de cruzar os achados entre 

os mesmos.  

 

1.3 O Objetivo de Estudo  

 

O objetivo principal desta dissertação é investigar como os fenômenos ocasionados pela disrupção 

digital e as novas tecnologias e mobilidade urbana são compreendidas e percebidas pelos 

executivos das empresas automotivas incumbentes do setor no Brasil e por consumidores.  

 

A partir desta premissa de pesquisa, alinha-se outros dois objetivos específicos:  

 

-  Investigar sobre o consumidor e sua construção de valor, a fim de entender se os novos entrantes 

são opções de substituição dos produtos automotivos já existentes no mercado.  

- Investigar se a liderança do mercado automotivo entendem as percepções e reações do 

consumidor e se de alguma forma tentam criar ou defender seu mercado, planejando e mapeando 

as ameaças de disrupção digital a fim de trazer algum tipo de reação.  

 

1.4 Organização do Texto e pesquisa 

 

Para chegar a um resultado satisfatório, este texto foi organizado em nove capítulos. Além da 

introdução, foi desenvolvida uma base teórica para suportar a pesquisa e embasar todo trabalho,  

trazendo os principais modelos de disrupção digital, exemplos de outros setores e caminhos de 

estudo propostos por autores que já se aprofundaram no tema em suas pesquisas.  

 

No capítulo 3, a pesquisa detalha a metodologia de pesquisa exploratória e qualitativa escolhida 

para dar corpo ao tema. A escolha dos segmentos que foram entrevistados, bem como a construção 

de como os assuntos seriam abordados em questionários de pesquisa com os participantes.  
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No capítulo 4, o estudo trouxe um detalhamento do setor estudado, que é a indústria 

automobilística brasileira, trazendo profundidade sobre o momento deste segmento no Brasil e no 

mundo, bem como o que já se sabe sobre o tema de disrupção digital e como as empresas estão 

reagindo.  No capítulo seguinte, apresentou-se a pesquisa exploratória feita separada por segmento 

estudado e ao final do capítulo unificou-se as percepções de todos segmentos a fim de criar uma 

base para as conclusões de pesquisa.  

 

O capítulo 6, foi dedicado a conclusão sobre os temas explorados, principalmente na pesquisa 

exploratória e trouxe alguns pontos de reflexão e possibilidades para pesquisa futuras. Como trate-

se de um tema específico, novo e técnico, no capítulo 7, foi montado um glossário de termos que 

foram usados e podem gerar algum tipo de dúvida. Os capítulos 8 e 9 foram dedicados as 

referências usadas pelo autor e aos anexos pertinentes a esta pesquisa.  
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2 BASE TEÓRICA 

 

 

2.1 A Disrupção Digital   

 

Christensen et al (2015) definem disrupção digital como a habilidade de empresas menores e mais 

ágeis lançarem produtos no mercado e ao fazerem isso, criarem e explorarem, um mercado ainda 

não percebido pelas empresas estabelecidas e líderes em seus segmentos. A este fenômeno, o autor 

chama de “low end disruption”, conceito que foi explorado extensivamente nesta pesquisa. O 

termo transformação digital e disrupção digital por muitas vezes são confundidos, as vezes como 

sinônimos ou complementos um do outro. Estes termos, são amplamente explorados no mercado 

coorporativo, muitas vezes de forma indevida. Gurus coorporativos ou palestrantes profissionais, 

usam-os de forma indiscriminada, para vender palestras, workshops e consultorias 

(PUTHIYAMADAM, T., 2017). O conceito supra-citado, hoje é uma preocupação vital em 9 em 

cada 10 empresas,  porém poucas realmente entendem a profundidade dos conceitos por trás da 

Disrupção Digital. Teixeira e Peixota (2019), evoluíram os estudos sobre Disrupção em cima do 

conceito de Decoupling (desintermediação ou desacoplamento) da cadeia de valor em mercados 

de empresas incumbentes. Os autores, exploram movimentos evolutivos que o digital trouxe, 

influenciando a maneira como consumidores e empresas interagiam entre si. A evolução dos 

coneitos estabelecidos por Teixeira e Peixota (2019), ocorre desde o início da internet. Entre 1995 

e 2005, inciou-se os estudos, o primeiro movimento, denominado de “desagregação”, onde o 

consumidor, por exemplo, passou a poder comprar uma música apenas, ao invés de um CD inteiro 

de uma banda. O segundo,  surgiu no final de 1999, com o surgimento do e-commerce e foi 

chamado de “desintermediação” , que trata da quebra da regra de que apenas varejistas poderiam 

servir consumidores e indústrias, trazendo agora marcas e industrias a chance de servir seus 

consumidores diretamente através de soluções próprias. Por último, e bem mais recente, veio o 

“decoupling” (desacoplamento), onde produtos e serviços passam a ser separados de uma maneira 

a valorizar aquilo que cria mais valor para o consumidor, como é o exemplo da Netflix, que 

eliminou comerciais e a espera ou horário marcado para ser seus programas e filmes favoritos, e 

mantém apenas o que gera valor ao consumidor como foco na experiência.  
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Os exemplos do fenômeno continuam, em vários setores, como por exemplo o mercado financeiro: 

“O setor de serviços financeiros viu desintermediação semelhante, por exemplo, no surgimento de 

sites que permitem aos investidores comprar e vender ações sem corretor ou conselheiro. 

Diferentemente da desagregação, a desintermediação afetou os provedores de serviços digitais e 

físicos.” (TEIXEIRA, 2019, p. 48 - 49).  A indústria automotiva, objetivo de estudo desta pesquisa, 

que com quase 120 anos, é uma das mais incumbentes dentre os grandes setores produtivos 

tradicionais, seria um caso extremamente complexo e com barreira de entrada muito alta para uma 

nova entrante. Porém Teixeira, (2019) destaca que a disrupção neste caso, não vem na forma de 

um produto necessariamente, mas sim na forma como se consome e se usa o produto, desafiando 

a posse do bem, contra o uso do mesmo como um serviço. Empresas surgem com tecnologias que 

tornam mais baixos os custos de transação e conectam compradores-vendedores de forma mais 

fácil e com menores riscos. Eliminando a necessidade de alocar enormes quantidades de capital 

para usufruir dos benefícios do produto, um clássico exemplo do conceito do Decoupling seria a 

Zipcar: “A Zipcar, como discutido anteriormente, e outras empresas de locação de veículos sob 

demanda, como CarShare e Gig da Enterprise, oferecem aos motoristas acesso a um carro sem a 

necessidade de contratos e reservas. Os preços da Zipcar são razoáveis por curtos períodos, 

digamos, algumas horas.” (TEIXEIRA, 2019, p. 51-52). 

  

As empresas incumbentes começaram a entender os movimentos e tentar reagir de alguma forma. 

Conforme já explorado neste estudo, a primeira reação é contra qualquer novo entrante que ameace 

seu core-business, porém com o passar do tempo, as grandes corporações foram pressionadas a 

investir tempo e dinheiro também em novos negócios e combater a disrupção em vários segmentos 

de negócio (CHRISTENSEN, 2015). Gupta (2018), explora amplamente o tema de como grandes 

e incumbentes corporações estão reagindo à Disrupção. Um exemplo, explorado pelo autor, é o 

surgimento dos serviços de assinatura, acelerados pela transformação digital. Muitas empresas 

incumbentes, correram para digitalizar seu negócio, porém segundo o autor, a falta de DNA digital 

(cultura organizacional que foca-se ou fosse adepta da agilidade e inovação que o digital necessita), 

agilidade e tecnologia, geralmente levam estes rompantes projetos digitais ao fracasso. Gupta 

(2018), ainda explora que empresas incumbentes, normalmente reagem a Disrupção Digital 

geralmente separando um pequeno time, independente ou até mesmo uma startup dentro da 

organização, para fazer uma série de experimentos digitais. Usando tecnologia para inventar novos 
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negócios ou tornar o atual mais eficiente. O autor cita exemplos como a espanhola Telefónica, que 

abriu uma startup no Vale do Silício, mas nenhum dos protótipos gerados pela startup foi 

implementador pela sede global de Madri em larga escala. Segundo Gupta, os projetos falham, 

porque não conseguem chegar ao processo ou desenho necessário para re-imaginar o negócio da 

empresa, sua cadeia de suprimentos, sua já tradicional conexão com consumidores atuais e 

remontar a organização. Sobre a experiência da Telefónica no Vale do Silício o autor pontua:  

 

“A Telefónica, empresa de telecomunicações espanhola, por exemplo, lançou uma unidade independente, a 

Telefónica Digital, em setembro de 2011. Enquanto a matriz tinha sua sede em Madri, a nova unidade Digital 

foi instalada em Londres com um CEO separado e um orçamento independente. (...), no entanto, a Telefónica 

enfrentou resistência de chefes, que não estavam convencidos sobre estas ideias nem sobre o valor dos 

recursos para implementá-las. Depois de três anos de experimento, a empresa fechou sua unidade digital em 

Londres e mudou todas as atividades de volta para Madri.” 

 

GUPTA, 2018, p. 14. 

 

Gupta (2018) demostra uma maneira, que vem ganhando força em como as grandes incumbentes 

tem investido na tentativa de combater a disrupção. O exemplo da Telefónica é visto também em 

algumas outras grandes empresas. A gigante de bebidas ABInBev (controladora da AmBev) abriu 

em 2015 a ZX Ventures, para explorar o mercado de e-commerce, modelos digitais e cervejas 

artesanais. A Unilever comprou o Dólar Shave Club e manteve sua operação 100% apartada a fim 

de ter uma startup dentro de sua operação. A General Motors investiu na Maven, aplicativo de 

Car Sharing nos EUA, e transformou em uma área dedicada dentro da companhia em Detroit. O 

autor explica o fenômeno e comenta, na passagem abaixo, brevemente sobre os porquês de o 

mesmo estar acontecendo em grande escala: “Promover mudanças em uma organização grande e 

estabelecida nunca é fácil, mas é ainda mais difícil diante da tecnologia em rápida evolução e dos 

emergentes modelos de negócios que criam enormes incertezas para o futuro. Diferentemente das 

startups, as empresas têm tecnologias herdadas (legacy technologies) possuem ativos que não 

podem ignorar e acionistas que exigem lucros.” (GUPTA, 2018, p. 14). 

 

A tecnologia rompeu com barreiras antes complexas para o consumidores e empreendedores. Mort 

e Drennan, (2002), previam que a evolução dos celulares iriam transformar o marketing, 

permitindo impactos usando informações de comportamentos do consumidor no seu dia a dia. 
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Além disso, os autores exploram a facilidade com que a popularização e a evolução tecnológica 

do device celular poderia criar novos modelos de negócio. Eles antecipam em sua obra o 

surgimento do lucrativo mercado de aplicativos, que viria ser um dos mercados mais lucrativos do 

mundo, alguns anos após a publicação do estudo. O fenômeno tornou as barreiras de entrada de 

algumas indústrias tradicionais mais acessíveis, trazendo a possibilidade de novos entrantes e 

startups (termo criado para designar empresas novas, geralmente criadas por um ou duas pessoas 

sem grandes recursos, ligadas a tecnologia ou inovação) tentarem romper mercados antes 

dominados por grandes empresas, disruptando o mercado e o modelo tradicional de vendas. 

 

O exposto, foi facilitado por uma nova perspectiva de marketing que surgiu com a digitalização 

dos consumidores. Isaac et al, (2014) destaca em seu estudo, o crescimento da eficiência do 

marketing digital e como este atingiu um ponto, que passou não só a influenciar negócios online, 

mas também suas versões tradicionais no mundo real. O estudo mostra o efeito de combinações 

de marketing online e offline e como ambos, combinados para fomentar negócios digitais, 

tradicionais ou um mix dos dois, tonariam mais acessíveis a empresas menores, com menos poder 

de investimento, e não mais apenas um clube restrito as grandes empresas.  O efeito para as 

empresas foi acompanhado por uma transformação no comportamento do consumidor. A internet 

trouxe novas possibilidades, principalmente ligadas a facilidade de comparação e pesquisa sobre 

produtos e serviços. O consumidor, antes dependente de informações de terceiros em lojas, 

showrooms ou call-centers, agora possui uma ferramenta que viabiliza um maior estudo prévio 

sobre um produto ou marca. Isto causa fenomenos que, às vezes, faz o consumidor ser mais 

conhecedor sobre o que estava pretendendo comprar do que o próprio vendedor (CESPEDES e 

HAMILTON, 2016). Porém, nem todos mercados adaptaram-se tão rápido ou sequer reagiram ao 

fenômeno comentado. Indústrias de segmentos mais incumbentes, foram altamente atacadas por 

novos entrantes, justamente em nichos em que estas achavam desnecessário ou não-lucrativo 

explorar (CHRISTENSEN, 2015). O estudo de Bughin e van Zeebroeck, (2017), ajuda a entender 

mais sobre como as empresas respondem a Disrupção Digital, por meio de exemplos de entrantes 

que desafiam o modelo tradicional na indústria automotiva. O destaque é que estas entrantes, não 

almejam a venda do carro em si, mas sim o seu uso como serviço e não bem de consumo. “A 

indústria automotiva oferece outra ilustração. Como participantes online, como Zipcar, BlaBlaCar 

e Uber Technologies Inc. introduziram novos modelos de negócios baseados no compartilhamento 
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de carros, os fabricantes de automóveis tomaram conhecimento e começaram a investir em 

empreendimentos similares (...).” (BUGHIN, JACQUES e van ZEEBROECK, NICOLAS, 2017 , 

p. 5). 

 

O estudo divide empresas incumbentes em 04 (quatro) categorias: fraca, média, semi-inovadora e 

inovadora de acordo com a intensidade com que as mesmas reagem e ao nível de investimento que 

estas têm em tecnologia em relação à estes novos competidores. Neste modelo, apenas 16% 

(dezesseis por cento) das empresas são classificadas como inovadoras e aptas a reagir a um 

processo de disrupção. Porém, o estudo da MIT Sloan Management Review (2017), reforça que 

nem sempre a transformação digital vai gerar novo concorrente, mas que está pode mudar a 

maneira como o consumidor se relaciona com sua marca, seu produto e principalmente a sua 

jornada de compra. Exemplos do setor de mídia impressa podem ser explorados, demostrando 

como um serviço (classificados) ainda era desejado e buscado pelo consumidor, porém era 

necessário mudar o canal onde este era oferecido. A inabilidade de Jornais (ou Publishers) 

impressos de reagir a esse novo comportamento, fez com que eles permitissem que novos entrantes 

dominassem o mercado de classificados online e assim iniciassem o processo de falência ou de 

diminuição de boa parte da indústria de jornais e revistas tradicionais e impressos. 

 

2.2 O Marketing Analytics como ferramenta para mapear as transformações no 

comportamento do consumidor. 

A expansão da transformação digital e da disrupção causada pela mesma, além do avanço do uso 

de tecnologia e dados no mix de comunicação de marketing, trouxe profundas mudanças à esse 

setor. As chamadas estratégias baseadas em dados, ganharam enorme importância no mercado 

coorporativo, surgindo o termo Marketing Analytics para definir este novo modelo de marketing. 

Wedel e Kannan, (2016), detalham o termo e como esta nova abordagem viria a influenciar a 

gestão de comunicação de marketing. O uso de dados e analytics e a preparação de profissionais 

para fazerem uma análise crítica e específica sobre dados coletados, viabilizam 3 novas abordagens 

no marketing: (1) uso de dados para otimizar investimentos de mídia, (2) uso de tecnologia e dados 

para personalizar e otimizar marketing mix e (3) assegurar que os dados e a tecnologia usadas são 

seguros e respeitam a privacidade do consumidor. O Marketing Analytics muda a gestão, mas 

principalmente traz novas métrica, como, por exemplo, o cálculo do ROI, ROMI, Modelos de 
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Atribuição e a consolidação de Mídia Programática como um dos principais canais digitais. Porém 

como esta habilidade poderia ajudar os profissionais de empresas incumbentes a entender melhor 

os movimentos de mudança em seus consumidores e antecipar tendências e possíveis novos 

negócios em seus segmentos? Um maior domínio das informações quantitativas e qualitativas dos 

consumidores, estudadas por um mix entre profissionais de marketing, cientistas de dados e 

engenheiros, pode desenvolver um profundo conhecimento do consumidor, ajudando a prever 

movimentos e tendências (Predictive Analytics). Com isto, é possível estar mais preparados para 

qualquer tipo de inovação ou desejo do consumidor por algo diferente do que as empresas 

incumbentes estávamos oferecendo (WEDEL e KANNAN, 2016). 

 

No estudo, os autores destacam, que a aplicação de métodos analíticos, viabilizou o 

desenvolvimento de sistemas de CRM (Customer Relationship Management), que visam controlar 

métricas de aquisição, retenção e satisfação do consumidor. O aprofundamento do CRM e do 

comportamento do consumidor também viabilizou dar um embasamento numérico e de larga 

escala ao CVC que Teixeira e Pixeiota (2019) trazem em seu estudo.  Além disso, a personalização 

destes estudos, com base em comportamentos em nível quase individual (dividindo consumidores 

em clusters de indivíduos com comportamento parecidos entre si), acabaram permitindo uma 

customização no tipo de mensagem na comunicação ou até mesmo uma maior customização de 

produtos especificamente desenhados para estes consumidores (TEIXEIRA, 2019).  Para viabilizar 

tudo isso, a tecnologia passou a ser parte crucial nesta  estratégia de Marketing Analytics, no estudo 

de Wedel e Kannan (2016) é destacado a necessidade de investimentos em sistemas e software de 

análise, variando muito conforme o tamanho da base de informações. Siglas antes só conhecidas 

por TI (Tecnologia da Informação) como SQL, Apache, Cassandra, Hadoop e afins (tipo de base 

de dados estruturadas) passaram a fazer parte da realidade de áreas de comunicação e marketing. 

Outro ponto é a entrada da estatística no dia a dia dos profissionais de Marketing Analytics, uso de 

regressões, correlações e gráficos avançados são parte da realidade de profissionais desta área. 

As novas tecnologias existentes, permitem amplo uso de dados para construir uma estratégia de 

mix de produtos, bem como do mix de comunicação de marketing, que viabiliza proporcionar uma 

jornada de consumo mais assertiva, eficiente e por consequência mais lucrativa. Porém, a gestão 

de comunicação de marketing, nem sempre pensou ou montou estratégias desta maneira. Existem 
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exemplos em que o objetivo principal é criar o desejo de consumo e percepção de valor no 

consumidor, ou seja, entender e estabelecer a construção da cadeira de valor para cada cluster de 

consumidores (o que será definido por Teixeira (2019) como CVC ou Custumer Value Chain). 

Mas nem sempre o CVC será fruto de uma decisão ou visão racional do consumidor, as vezes, o 

mesmo será resultado de sentimentos empíricos, pelo produto ou marca (CUMMINGS et al, 2015). 

Nem sempre esta estratégia conecta com a venda do produto em si, até porque as vezes o 

comprador do produto difere do público-alvo aspiracional da marca. Hansen (2015) explica esta 

relação, usando as marcas Tesla, Under Armour e Sonos como exemplos de marcas que não só 

comunicam para diferentes tipos de perfis, como também que exibem mensagens distintas para 

estes públicos, reforçando a desconexão entre a persona que compra o produto e a pessoa que 

influencia o comprador em alguns casos, denotando assim um tom de metáfora e aspiração em 

campanhas de marca e que nem sempre visam ou geram vendas diretamente. 

O poder do uso do Marketing Analytics vem em paralelo ao desenvolvimento da internet como 

um dos principais meios de comunicação e relacionamento com o consumidor. A medida que este 

navega e pesquisa sobre uma marca ou produto, o consumidor deixa rastros, informações e dados 

que facilitarão o estudo de futuros desenvolvimentos de produtos, lançamentos e até mesmo 

estratégias de vendas para os executivos de grandes empresas (WEDEL E KANNAN, 2016).  A 

questão é relevante em âmbito nacional, visto que o Brasil atualmente visualiza uma aceleração da 

digitalização do consumidor, com penetração de acesso à internet superior a 75% (setenta por 

cento) na população brasileira e com 67% (sessenta e sete por cento) dos brasileiros de posse de 

um smartphone (ÍNDICE DE MATURIDADE DIGITAL – GOOGLE/MCKINSEY, 2019). Pelo 

exposto, seria esperado que a maioria das marcas e empresas, incumbentes ou não, optassem por 

explorar estes infinitos rastros em forma de dados que os consumidores deixam em sua jornada.  

Guidi, (2018), mostra um estudo de caso onde o Marketing Analytics foi aplicado numa indústria 

incumbente: a de seguros. A pesquisa entende quais micro segmentações poderiam tornar a criação 

de demanda de campanhas de vendas de seguros mais eficientes. O autor sugere a criação de 

protótipos, que poderiam ser testados e aplicados em escala conforme sucesso. Citado por Guidi, 

(2018), o estudo de Achrol e Kotler (1999), fala de redes de oportunidade (Opportunity networks) 

onde os autores sugerem organizar as necessidades e oportunidades de mercado. De posse desta 

informação, é possível desenhar a melhor solução para eles, com as informações que os próprios 
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consumidores mesmos deixam em rastros digitais para as empresas.  Embora ainda prematuro, na 

época, o estudo dos autores em muito assemelha-se aos conceitos de Design Thinking e User 

Experience, presentes em estudos recentes de inovação centrados no consumidor. Dentro desta 

lógica, a pesquisa de Guidi, (2018) e Achrol e Kotler (1999), pode alterar completamente o funil 

de conversão como conhecemos. Pensando a jornada menos linear, mais digital e altamente 

influenciável por impactos diretos e programáticos. O autor, em sua dissertação, também defende 

que os leads, podem e devem, ser organizados por prioridade. Para isso é necessário um estudo 

em cima de dados existentes no próprio formulário, correlacionado com o comportamento padrão 

de venda dos seguros. Uma vez organizados os perfis,  é possível gerar uma pontuação para os 

leads, ajudando a determinar qual teria a maior propensão de venda, assim aumentando a 

conversão de vendas por leads. Os testes realizados pelo autor, trouxem um aumento de venda 

entre 25% (vinte e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento), dependendo do perfil e das 

variáveis aplicadas. A pesquisa demostra que sim, é possível antecipar comportamentos, mudanças 

e sinais que o consumidor está mudando seu hábito de consumo, para um comportamento ainda 

não previsto pela sua indústria, mas que possivelmente esteja sendo estudado por uma nova 

entrante como uma oportunidade de mercado.  

2.3 A construção da Disrupção Digital baseada no Customer Value Chain  

Customer Value Chain é o nível de satisfação do seu cliente em relação a sua marca, produto ou 

serviço. Esta definição, seria a mais simples possível para este termo. Porém, se quebrarmos o 

significado, mais detalhadamente, veremos que a palavra "Valor" pode ter várias definições ou 

significados. Isto está relacionado ao seu consumidor e a percepção que o mesmo tem sobre a 

variação entre o preço que você cobra pelo seu produto e o valor agregado que o consumidor vê 

no seu produto. Seria algo como se eu perguntasse o valor da sua casa quando você a comprou e 

o valor que você acredita que ela tem hoje.  

Mas o que seu consumidor considera um valor a ser agregado pelo seu produto ou serviço? 

Podemos retirar alguns significados diferentes para a palavra valor, por exemplo:  

-  A consideração de que algo é considerado único; a importância, valor ou utilidade de algo. 

- Os princípios ou padrões de comportamento de uma pessoa para com a sociedade.  

-  O valor monetário de algo ou que seja considerado benéfico por uma ou mais pessoas.  
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Iremos explorar a definição de Customer Value Chain , ou CVC,  especificamente do autor Teixeira 

(2019), e o mesmo define CVC como: “Defino “cadeia de valor do cliente” (CVC) como a série de 

atividades que os clientes realizam para atender às suas necessidades e desejos. Essas atividades 

incluem a pesquisa, avaliação, compra, uso e descarte de produtos.” (TEIXEIRA, 2019, p. 8).  

Os relacionamentos entre uma empresa e seus clientes estão sempre evoluindo. Antes unilateral, 

agora as empresas interagem com clientes sendo conectadas através da internet e principalmente 

das redes sociais. Se outrora as marcas tinham mais controle na relação entre clientes e empresas,  

hoje o envolvimento do cliente está se tornando um pilar estratégico para muitas empresas. 

Entender como reagir as interações que consumidores geram no digital e entender que a 

expectativa dos consumidores hoje é ter um tratamento mais personalizado, são alguns dos 

impactos do CVC na jornada do consumidor, levantados por Teixeira (2019). O autor entende que 

a maneira que as empresas incumbentes escolhem ao relacionar-se com os consumidores pode 

criar, erodir ou cobrar um valor do seu cliente, dependendo de como as etapas são montadas e 

apresentadas ao consumidor.  

 

Geralmente, as empresas focam na parte da aquisição de novos clientes e entendem que devem 

focar mais de 50% de seus esforços de marketing nesta parte (as vezes até mesmo em adquirir 

novamente velhos clientes sem nem mesmo saber ou perceber). Entretando, ao fazer isso, as 

empresas deixam de perceber, que acabam jogando uma “rede de pesca” muito ampla num mar de 

clientes que nem sempre estão em momento de compra. Até o fim da década de 1990, isto era 

aceito pelos clientes em geral, porém hoje com a internet, big data e toda as informações 

disponíveis, o consumidor espera mais das marcas. A expectativa do mesmos é que as mesmas se 

antecipam as suas necessidades e não os abordem em momentos que não fazem nenhum sentido 

para eles.  Além da jornada e da mensagem imposta ao consumidor quando marcas estão tentando 

adquirir novos consumidores, outro ponto de atrito entre marcas e clientes, é a mudança de 

comportamento ou hábito de consumo dos consumidores.  

 

Conforme exposto nesta pesquisa, abordamos diversas formas de impacto no consumidor do setor 

automotivo causados pela disrupção e pela transformação digital. Dentre elas, o comportamento 

de consumidores atuais e consumidores da Geração Z (nascidos após 1994), isto é relevante porque 

mapear alterações de comportamento é parte essencial de qualquer estudo de qualidade de CVC 



25 

 

de uma empresa que quer sempre estar gerando valor ao seu consumidor. Mudanças acontecem, e 

nem sempre são fáceis de serem observadas pelas empresas. Conforme já observamos na obra de 

Teixeira (2019), o Decoupling as vezes é fim e as vezes é meio desta mudança. Algumas empresas 

viram seu negócio ruir devido a mudanças bruscas em hábitos de consumo. O consumidor buscava 

por casas de veraneio, mas sem querer investir seu capital na compra de um imóvel. Deste 

comportamento nasceu o AirBnB. A Amazon, nasceu do showrroming vs webrooming e assim 

outros negócios surgiram. O mercado tende a se atentar a mudanças de comportamento mais 

ligadas ao core-business, conforme exposto em partes da pesquisa, ou seja, em atividades que são 

lucrativas e de grande percentual de receita. Entretando, neste foco, deixam passar inovações 

tecnológicas, que podem erodir uma atividade antes lucrativa e criar uma nova ainda mais 

lucrativa. O mercado de Telecom brasileiro, aprendeu essa lição da pior forma, vendo o produto 

de voz ser disruptado pelo produto dados. Novos entrantes aproveitarem-se da demora de 

operadoras em entender esta migração, e com isso usaram o acesso de celulares a internet via 

pacote de dados, para lucrarem em novos mercados, exemplos de Skype, WhatsApp e Viber. 

 

O projeto explorou, em sua pesquisa qualitativa, o impacto da disrupção e da transformação digital 

dentro do setor automotivo. Além disso serão conduzidas entrevistas com clientes futuros, a fim 

de entender os efeitos e mudanças de comportamento do consumidor e possíveis impactos do 

Decoupling e Low end disruption dentro da indústria e aplicar esta lógica em outra empresa 

incumbentes.  

 

2.4 A Disrupção Digital em segmentos incumbentes e os consumidores da Geração Z   

Define-se como Geração Z todos nascidos a partir de 1995, ou seja, todos que possuem entre 9 e 

24 anos hoje em dia se qualificam como geração Z,  menos de 9 anos já entramos na Geração 

Alpha (NAGY ET AL,  2017),  que não será escopo desta pesquisa. Estes jovem chegam agora ao 

mercado de trabalho. Para a indústria automotiva os hábitos de consumo e relacionamento com 

marcas desta geração são bem desafiadores. Pensando que em 10 anos estes serão seus principais 

clientes. Segundo pesquisa do Google (THINK GOOGLE, 2019), hoje o Brasil conta com 28 

milhões de pessoas dentro das características da GenZ. Estes estão divididos em termos de renda 

com 6,8 milhões de jovens nas classes A e B e 11,9 milhões na classe C (de um total de 23,9 
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milhões de Brasileiros). Eles possuem grande parte de sua população dentro da faixa de consumo 

do mercado automotivo, além de uma penetração de 92,18% de smartphones dentre seus membros 

(ANEXO 01). Esta geração, tem uma relação complexa com marcas, onde a fidelidade não é um 

ponto forte e a busca por propósito acaba sendo o principal objetivo. Em pesquisa qualitativa, a 

definição de sucesso para esta geração inclui: férias permanentes (6,2%), estar sempre viajando 

(13,4%), ter muito dinheiro (15,7%), um cargo importante (15,5%), negócio próprio (33,2%) e 

trabalhar com causas sociais ou ecológicas (19%), para maiores detalhes observar o ANEXO 02.  

Teixeira e Piechota (2019) observam que o decloupling acaba endereçando de forma bem direta 

algumas das aspirações da GenZ. Visualizando a forma de consumir e aprender, desta geração, é 

observado o impacto da influência das redes sociais e da necessidade de fazer tudo dentro de uma 

coletividade. Neste sentido, os álbuns musicais clássicos das décadas de 80 e 90, que encantaram 

os pais da geração Z, não funcionariam com seus filhos. Nem mesmo comprar música online, 

agora o objetivo deles é influenciar no conteúdo, gerando playlists e brincando de DJ ou sendo os 

curadores de música para amigos reais e virtuais, o que tornou o Spotify um ícone desta geração. 

Mas não foi só o Spotify que rapidamente entendeu e monetizou em cima da GenZ. A Amazon foi 

muito hábil em criar versões de seus produtos adaptadas aos novos consumidores. Sabendo da 

paixão desta geração pela aprendizado através do ensino online (principalmente mobile) e com 

características autodidatas (logo o conteúdo precisa deixar espaço para isso), a Amazon lançou 

para este público o STEM Club (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática). O STEM Club mistura conceitos de gamefication voltados 

para o aprendizado destes conceitos e muito focado na experiência móvel. Os pais podem escolher 

a idade do filho e a frequência que quer que ele jogue ( ou estude), e a plataforma vai entender os 

hábitos do filho e achar os assuntos mais atrativos para ele.  

Outros segmentos e empresas, buscaram entender algumas das outras ambições da Geração Z. A 

Unilever, recentemente comprou no Brasil a Startup Mãe Terra, que faz alimentos 100% 

sustentáveis e orgânicos, um dos pilares de interesse deste público. O Uber, entendendo a 

necessidade de coletividade deste público, lançou o Uber Pool. Outro formato que é aderente para 

este público é o de assinatura, porém os jovens querem experimentar primeiro, antes de se 

comprometer com uma assinatura. Logo, os modelos “freemiums”, são também de grande 

importância. A educação tradicional também foi afetada, conforme observado na pesquisa, em 
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artigo do Google (THINK GOOGLE, 2019), as ambições dos GenZ nem sempre conectam com o 

que as faculdades tradicionais oferecem. Sobre isso, Teixeira e Piechota (2019) destacam: “As 

pessoas devem poder entrar e sair da educação formal, tendo aulas ao longo de suas jornadas 

profissionais como acharem melhor. Embora modelos educacionais novos e inovadores tenham 

surgido nos últimos anos (por exemplo, Minerva, Singularity University e Udacity), ...” (Teixeira, 

2019, p. 255-256). 

A indústria automotiva, que já temia a ascensão dos millenials (nascidos depois de 1980) ao 

mercado de consumo (o que está acontecendo agora), os GenZ ainda são uma realidade longíncua.  

Porém todas as grandes montadoras estão tentando reagir e entender os GenZ de alguma forma. 

As três grandes montadoras dos EUA - Ford, Fiat Chrysler e General Motors - dizem que não são 

mais apenas montadoras, mas sim soluções de mobilidade (NBR, 2017). Entretando, entre discurso 

e prática, muito há para se fazer. Embora recentemente alguns movimentos tenham acontecido, 

como o lançamento de um serviço de Eletric Bike Sharing pela Ford e o investimento (com direito 

a aportes milionários) da Startup Maven (App de car sharing) pela General Motors, os projetos 

são tratados como secundário, lembrando muito os exemplos explorados por Gupta (2019).  

Recentemente o CMO (Chief of Marketing Officer – Diretor Global de Marketing) da Ford, Joy 

Folotico, falou sobre os GenZ:  "ainda são muito jovens, mas eles gostam de responder às marcas, 

têm pontos de vista. Eles cresceram nas mídias sociais, então é realmente muito diferente". A 

entrevista e Naughton et al (2019), destacam que os jovens desta geração estarão no ápice do 

consumo para o mercado automotivo em 2030, e que, espera-se que até lá, a indústria esteja com 

veículos elétricos e autônomos sendo já usados em larga escala. Isto que mudaria completamente 

o cenário atual, ficando difícil de prever o comportamento futuro desta geração perante estes novos 

produtos. Porém uma coisa é certa, o senso de propriedade para os GenZ é mais complexo e focado 

no uso e não na propriedade. O status não faz parte do statusquo desta geração, e a indústria 

automotiva, que há 100 anos comunica status e o prazer de dirigir precisará se reinventar para este 

novo consumidor, antes de 2030, provavelmente.  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Abordagem de Pesquisa 

 

O objetivo desta dissertação, é  compreender, sob a perspectiva do marketing, as formas de 

impactos que a disrupção digital, em face ao direcionamento para a transformação digital, está 

causando na indústria automotiva no Brasil. Assim, busca-se identificar, como as empresas e seus 

executivos, estão mapeando as ameaças, reagindo e entendendo a perspectiva com que os 

consumidores estão enxergando os movimentos de mercado e as transformações que estão 

acontecendo atualmente e se estas irão avançar nos próximos anos. A questão que norteia o estudo 

é “Como os executivos de empresas incumbentes percebem as reações e a preparação de seu 

setor mediante à disrupção digital e a novas tecnologias de mobilidade no mercado 

automotivo brasileiro? Que mudanças o processo de disrupção digital e as novas tecnologias 

ocasionaram na perspectiva do consumidor mediante as novas opções de mobilidade 

urbana?” . 

 

Em virtude de os temas abordados serem fenômenos recentes, a pesquisa do tipo exploratória com 

abordagem qualitativa foi eleita para esse trabalho. As pesquisas exploratórias propiciam uma 

visão geral de um determinado fato. Um estudo de natureza exploratória, compõe-se de um 

levantamento bibliográfico, entrevistas com stakeholders da indústria que está sendo estudada , 

levantamento de provas amostrais que ajudem a determinar e entender os fenômenos a serem 

estudados. Além disso, esse tipo de pesquisa, é importante porque pode gerar oportunidades para 

análise de comportamentos e necessidades dos objetos de estudo (CRESWELL, 2012). A pesquisa 

qualitativa, não visa medir eventos através de técnicas estatísticas para análise de dados. Ao 

contrário, os dados são conquistados por meio do contato direto do pesquisador com o objeto do 

estudo (GRAEBNER, MARTIN E ROUNDY, 2012). 

 

Graebner et al. (2012), estudam e desenham frameworks sobre a melhor maneira de aplicar 

pesquisa qualitativa e como fazê-lo da melhor maneira. Os pesquisadores deixam claro que o uso 

desta metodologia deve ser aplicado a assuntos com estudo limitado e com acontecimentos 

recentes, onde estudos quantitativos são limitados. Os critérios da pesquisa, devem ser tratados 
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com todo cuidado, a fim de garantir que os achados sejam úteis e aplicáveis no objetivo de 

pesquisa. Neste modelo de pesquisa, o pesquisador deve basear suas análises e conclusões na 

interpretação das entrevistas e estudos feitos com os participantes-alvos (aqui chamados de 

stakeholders da indústria automotiva). A interpretação do autor é necessária, assim como a correta 

construção da coletânea, de uma maneira a garantir que nenhum viés está sendo aplicado e 

influenciado a amostra. Graebner et al, (2012) defende a riqueza de uma pesquisa qualitativa, 

mesmo que as vezes limitada pelo tamanho da amostra: “Terceiro, dados qualitativos geralmente 

são ricos e matizados (Weick, 2007). Isso permite que dados qualitativos capturem detalhes e 

mecanismos que são facilmente negligenciados em dados quantitativos.” (GRAEBNER, MARTIN 

E ROUNDY, 2012, p. 3).  

 

3.2 Desk Research 

 

Após toda revisão bibliográfica e construção da base teórica, inicia-se a fase de pesquisa 

exploratória e evidências para a construção da pesquisa qualitativa, através de fontes como: 

documentações da General Motors de clientes e dados amostrais de campanhas de marketing, 

comportamento do consumidor, dados de mercado, dados de performance de concessionárias e 

vendas através de canais digitais e tradicionais dentre outros a serem detalhados nesta pesquisa. 

Para completar o estudo e ajudar na elaboração dos questionários, pontos a explorar com 

profissionais das indústrias, foi adotado um processo de desk research com uma base documental.  

 

Iniciada no primeiro trimestre de 2019, o Instituto Roland Berger, por encomenda do Banco Itaú 

e o seu site de vendas de carros Icarros, realizou profunda pesquisa sobre o setor automotivo 

brasileiro. O autor foi um dos respondentes da pesquisa, que contava com cerca de 1 hora e 30 

minutos de entrevista sobre diversos assuntos relevantes na indústria automotiva. Os assuntos 

abordados na pesquisa vão desde tópicos tradicionais de interesse, como uma discussão sobre 

inovação e novas tendências de mobilidade, que será usada nesta etapa para enriquecer esta 

pesquisa. A adição da pesquisa citada como desk research e como base documental, visa dar mais 

embasamento e dados para uma análise mais profunda, além de ajudar na criação dos questionários 

do autor. A fim de detalhar a amostra, a demografia da base, inclui 499 profissionais, dos quais 

155 profissionais de montadoras, na sua maioria de níveis de Gerencia e Diretoria. A média de 
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tempo na indústria é de 10 a 15 anos. O estudo envolveu 87 perguntas divididas em 5 categorias: 

Mercado, OEMs (montadoras), fornecedores, consumidores e inovação e mobilidade. Os detalhes 

de metodologia e amostra estão detalhados no Anexo 07.  

 

Ao focar na parte de inovação, que contempla as páginas 19 a 28 do material, anexado a esta 

dissertação, iremos ter rica prova documental de assuntos que serão uteis para uma análise 

completa das erosões e possíveis disrupções do mercado automotivo. A relevância do uso desta 

base documental encontra ressonância no artigo de Graebner et al (2012) que defende a pesquisa 

qualitativa sendo usada não só para ações interpretativas e de criação de novas hipóteses ou teorias 

como também uma maneira de cruzar pontos de vistas já encontrados em provas documentais ou 

outras análises existentes, e que estas podem servir como base para uma investigação qualitativa 

mais profunda. “Muitos estudos de construção de teoria analisam seus dados qualitativos com o 

objetivo de adivinhar relações abstratas que podem ser definidas e medidas em termos de 

"objetivo" (Eisenhardt e Graebner, 2007). Muitos estudos interpretativos, por outro lado, visam 

preservar a natureza subjetiva e interpretativa de seus dados ao longo do processo analítico.” 

(GRAEBNER, MARTIN E ROUNDY, 2012, p. 5-6).  

 

3.3 Roteiro de pesquisa e o processo de pesquisa qualitativa 

  

A pesquisa qualitativa visa entender os pontos de construção de valor para os perfis estudados e 

os pontos de fricção. Ao entender estes pontos e os choques entre os mesmos, foi possível fazer a 

conexão com a literatura e gerar um trabalho interessante e útil para a indústria. Entender os 

movimentos e cenários que estão acontecendo no Brasil e projetar, se interessante for em outros 

países. Teixeira et al, (2019) detalha, usando o exemplo de Netflix vs Blockbuster, como uma 

fricção, as vezes pequena e invisível, é a origem de uma disrupção maior. Neste exemplo, levou 

uma gigante a falência em 2010. As conclusões de erosão e construção de valor caminham lado a 

lado, o que hoje constrói valor, amanhã pode erodir, e são altamente mutáveis com o tempo. Não 

existe um mapa claro nem “bola de cristal”, tentar adivinhar o que criará valor em 10 anos para 

seu consumidor é o mesmo de tentar adivinhar a cotação do dólar na semana seguinte, as variáveis 

são imensas e a probabilidade de acerto é mínima. O que é possível fazer é acompanhar os 

movimentos, como no exemplo acima, e reagir o mais rápido possível à eles. Para achar as cadeias 
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de valor e erosão na indústria automotiva focamos as pesquisas exploratórias, para fazer os 

entrevistados pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, entendendo se as respostas seriam 

inversamente proporcionais, ou seja, o que destrói valor, constrói se for alterado ou modernizado? 

Já em relação aos movimentos citados e encontrados na base teórica e na desk reasearch, foram 

elaborados questionários primeiro para profissionais da indústria e para consumidores atuais de 

carros. Porém em cima dos primeiros achados percebi a necessidade de evoluir e entrevistar mais 

a fundo consumidores perdidos pela indústria e os novos consumidores da geração Z. O FIGURA 

01 abaixo mostra como foi concebido o processo da pesquisa:  

 

 

FIGURA 01 – Roteiro de Pesquisa Exploratória. 

 

As perguntas apresentadas, refletem os pontos levantados por este fluxograma, porém era 

necessário, entender também, quais seriam os triggers dos consumidores ao decidir comprar um 

carro. Para isso, também foi criado um mapa de triggers, onde o objetivo era verificar em que 

momentos da jornada do consumidor seria um criador de valor ao fazer uma abordagem de um 

produto automotivo.  Além dos triggers, foi questionado aos clientes os principais  influenciadores 

do processo de compra, para entender quem eram os stakeholders do processo, e se a propaganda, 

as redes de concessionárias, o CRM, dentre outras ações,  e quais delas tinham mais impacto e 
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criariam mais valor na cadeia. Outro ponto é, quais ações, que se tomadas em excesso, poderiam 

criar uma erosão na cadeia. De posse dos dados , tentei detalhar o CVC do mercado automotivo e 

usar o mesmo para entender vertentes de disrupção.  

 

3.4 As perguntas escolhidas por Perfil e a metodologia de entrevistas 

 

A escolha dos perfis e entrevistados seguiu os aprendizados da base teórica e o desk reasearch 

para construir 4 perfis para serem abordados na pesquisa:  

 

Perfil 01 - Consumidores Atuais de Carro: quem comprou um carro nos últimos 12 meses. 

Perfil 02 - Profissionais da Indústria Automotiva: executivos e profissionais que trabalham na indústria 

automotiva ou em sua cadeia. 

Perfil 03 - Futuro Consumidores: consumidores da geração Z (jovens de até 24 anos) 

Perfil 04 - Consumidores Perdidos: quem abandonou a ideia de ter um carro nos últimos 5 anos. 

 

Na QUADRO 01 abaixo uma definição do perfil, das características, as justificativas para a escolha 

e as premissas para a elaboração do roteiro de pesquisa: 

 

 

QUADRO 01 – Perfil e características dos entrevistados 
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As perguntas detalhadas por perfil estão anexadas nos ANEXOS 9.2, a 9.6 e 9.9 com detalhamento 

de cada tipo de perfil e cada tipo de pergunta.  

 

3.5 Análise de Dados 

 

O processo de análise de dados é um processo contínuo numa pesquisa, quando estamos usando o 

método qualitativo, este processo pode ocorrer em paralelo a coletada de dados. As análises que 

estão sendo feitas, afim de enriquecer o processo de descoberta (CRESWEEL, 2010). Baseado no 

livro de Creswell (2010), estruturou-se as etapas de análise da seguinte maneira:  

 

1) Preparação das entrevistas coletadas para análise: transcrição de entrevistas gravadas e 

anotações 

2) Leitura de todas as transcrições e anotação, com atenção a todos detalhes.  

3) Análise detalhada organizando o material em blocos e fragmentos de texto tentando 

correlacionar as respostas.  

4) Exposição de trechos relevantes das entrevistas para contextualização do tema. 

5) Interpretação dos dados. 

6) Contextualização da coleta de entrevistas com toda base teórica. 

 

Após toda a análise e interpretação dos dados os resultados serão compartilhados no trabalho, 

cruzando com a base teórica e os dados levantados durante a pesquisa.  
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4 CONTEXTO DA DISRUPÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO BRASIL  

 

4.1 Contexto da Indústria Automotiva Brasileira em 2019  

 

Para pesquisar sobre a Disrupção Digital e a Transformação Digital, dentro do contexto da 

indústria automotiva brasileira, foi necessário primeiro entender o que aconteceu com o mercado 

em 2019. O mercado brasileiro estava se recuperando, com um crescimento projetado de 18% para 

o ano de 2019 (FOLHA, 2019) o crescimento é altamente dependente de um fator que envolve as 

grandes frotas altamente conectadas as grandes locadoras. Antes, uma parte complementar, da 

indústria, que tinha a maior parte do seu volume vendido através de concessionários, agora vemos 

as vendas a grandes frotas atingirem mais de 50% da indústria (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

2019). Este cenário é reforçado pelo crescimento dos aplicativos de mobilidade no Brasil (Uber, 

Cabify e 99), conectado pela situação econômica do Brasil, que acaba gerando uma enorme 

quantidade de motoristas que buscam uma opção de “emprego informal” e sem capital para investir 

num carro, acabam optando por alugar e trabalhar com carros alugados (AUTO-INDUSTRIA, 

2019). Podemos observar na FIGURA 02 um pouco destes números. Puxadas por esta demanda, a 

indústria automotiva teve uma falta impressão de crescimento, porém um crescimento com baixa 

margem, visto que os carros comprados são de entradas e com altos índices de desconto. 

 

 

FIGURA 02 – Matéria sobre os aplicativos de mobilidade e a venda de grandes frotistas 

(FENABRAVE, 2019)  
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Os impactos da expansão de Uber, 99 e Cabify no Brasil, vão muito além de uma simples 

transformação da maneira como a indústria automotiva executa suas vendas. A expansão dos 

modelos de mobilidade no Brasil, traz uma mudança, que começa na já explorada mudança do 

modelo de negócios da indústria, onde frotistas, locadoras, passam a serem compradoras de mais 

de metade da indústria. Os impactos, não são apenas no modelo de venda, mas também na margem 

da indústria e no volume de carros vendidos a pessoas físicas. O artigo do Mega Dealer (2019), 

publicação especializada no setor de concessionários, expõem riscos e possíveis mudanças que o 

modelo concentrado de vendas diretas (como a indústria define a venda a frotistas e locadoras) 

pode trazer para a indústria. As implicações em margem, tanto do lado da montadora, que acaba 

precisando executar descontos progressivos em modelos de entrada (que tem maior saída para 

aluguel para aplicativos de mobilidade), quanto para a rede de concessionárias, que se vê às voltas 

com carros usados em preços agressivos. Além disso, as redes de locadoras, acabam expandindo 

suas redes de revenda, o que faz com que tenham  condições de brigarem pela atenção do 

consumidor que está buscando um carro novo. No artigo, a Mega Dealer (2019), aponta 5 possíveis 

impactos no mercado automotivo brasileiro, destacando toda sua cadeia e os possíveis impactos: 

“1) Consolidação da rede de distribuição; 2) Racionalizar custos fixos. ;3) Readequar os pós-

vendas; 4) Criar e investir em canais online; 5) Dar mais atenção ao carro usado.”  (MEGA 

DEALER, 2019). 

 

Quando se observa os impactos no mercado de venda de carros novos, pode ser bem mais profundo 

que os crescimentos de 10 a 15% que vem sendo observando nos últimos anos, puxado pelo 

fenômeno supracitado. Para isso, é necessário entender os cenários macroeconômicos, 

socioculturais e macro ambientais que influenciam o fenômeno dos aplicativos de mobilidade.  

 

4.2 As relações entre a cultura coorporativa incumbente e a Disrupção Digital na Indústria 

Automotiva  

A indústria automotiva é uma das mais antigas da chamada segunda revolução industrial, presente 

no Brasil desde o fim da segunda guerra mundial, com a entrada das americanas Ford, General 

Motors e as europeias Fiat e Volkswagen. Salles, Wood Jr e Caldas (2018) exploram sobre grandes 

empresas brasileiras e como os executivos e funcionários lidam com mudanças na gestão, 

processos ou cultura organizacional. Os autores destacam o que chamam de “pedras no caminho” 
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para as empresas aceitarem uma disrupção dentro do processo que a empresa está acostumada. 

Dentro do que a pesquisa explorou, este estudo chama a atenção e mostra ser boa base para uso na 

pesquisa qualitativa com executivos, ao definir algumas das “travas” que comportamentos pré-

estabelecidos podem ter para com a transformação digital. Sobre o tema de mudanças repentinas 

e principalmente as geradas por processos inovadores, que mudam o processo vigente, os autores 

comentam: "(...)a resiliência da cultura existente, que pode decorrer do histórico recente de 

sucessos da empresa ou das características do setor. O sucesso do passado não garante o sucesso 

futuro. Entretanto, é muito difícil mobilizar pessoas para a mudança quando não há percepção de 

resultados insatisfatórios ou de ameaça." (SALLES, WOOD JR e CALDAS, 2018, p. 3). 

Percebemos que as resistências na área comercial podem ser grandes a digitalização do processo, 

o decoupling causado pelos aplicativos de mobilidade (Uber e 99) e a negação que o modelo de 

car sharing devem ser algo a se preocupar neste momento (Low End Disruption). O mesmo 

fenômeno é estudado por TEDLOW (2008), que expressa que a resistência a mudança e a lentidão 

em reagir a um cenário de mudança pode ser crucial para uma empresa. Isto é mais complexo 

quando um executivo, que ocupa uma posição de destaque, em empresa líder do seu segmento, 

reluta em reagir a um novo entrante, segundo o autor, isto abre espaço para a disrupção de entrada 

ou “low end disruption”, conceito explorado por Christensen (2015). O autor, cita como General 

Motors e Ford Motors, falharam em entender o movimento pós guerra, e viram o renascimento de 

marcas japonesas como Toyota e Honda. Estas implementaram modelos Kanban (método ágil de 

produção) e o TPS (Toyota Production System) que permitiam uma produção sem estoque e quase 

operando em total eficiência, com tudo sendo feito sob demanda. A consequência, carros mais 

econômicos e uma mecânica mais simples, mais baratos para o consumidor americano.  

Lidar-se com aplicativos de mobilidade, parece um desafio mais que assustador. A primeira reação 

é enxergar a oportunidade comercial que os aplicativos trazem para a indústria automotiva. Numa 

economia emergente, como o Brasil, com desemprego em alta, Uber e 99, vieram em um momento 

que havia uma enorme gama de oportunidades para que motoristas autonomos surgissem, a fim de 

achar uma renda extra, num momento em que a economia brasileira sofria com desaceleração. O 

movimento de corrida de profissionais autonomos para os aplicativos de mobilidade, foi 

rapidamente percebido, por locadoras de automóveis. Estas, rapidamente viram a oportunidade de 

aumentar suas compras, e com isso negociar descontos maiores por volume, com as montadoras. 
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Isto gerou uma mudança no mercado automotivo, deixando o mesmo mais dependente de vendas 

diretas (ou seja, vendas a grandes frotas e locadoras de veículos) que do varejo (vendas feitas 

diretamente em concessionárias). Em análise da ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de 

Automóveis), boa parte da reação da indústria automotiva é puxada pela demanda criada pelos 

aplicativos como Uber e 99. O mesmo é confirmado pelo presidente da Anfavea (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), que afirma em artigo da Auto Indústria, 2019, 

que a tendência de vendas diretas veio para ficar no Brasil. No gráfico abaixo (FIGURA 03) os 

números comparativos dos modelos de vendas de automóveis no Brasil. O impacto cultural deste 

fenômeno pode ser gigante, todo um modelo de vendas criado em cima de um modelo incentivado 

pela área de vendas de montadores e com concessionárias controlando a margem na ponta, pode 

ruir mediante a um modelo mais preditivo e focado em carros focados em aplicativos de 

mobilidade.  

 

 

FIGURA 03 – Participação de vendas entre varejo e vendas diretas a Frotistas (FENABRAVE / O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2019). 
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4.3  O que a indústria automotiva usa hoje de bases de pesquisa com consumidores  

 

Atualmente a indústria automotiva brasileira conta com três pesquisas, que chamamos de 

cooperadas, ou seja, todas as marcas assinaram um acordo e juntas tem acesso as mesmas 

informações assin tornando-as padrão na indústria. Customizações e detalhamentos de cada marca 

podem ser feitos de forma única para a empresa, caso a mesma deseje um detalhe ou visão 

diferente, mas o básico (80% dos dados) é o mesmo para todos. Estas pesquisas são: NCBS (New 

Car Buyer Survey), BTS (Brand Tracking Survey) e Relatório Semanal de Emplacamentos da 

Fenabrave.  

 

New Car Buyer Survey (Pesquisa com os compradores de carros novos) 

 

A pesquisa, também cooperada, é conduzida anualmente nos 10 maiores mercados de carros novos 

no mundo (grupo ao qual o Brasil faz parte).  A coleta de dados é de uma amostra em torno de 

3.000 respondentes no mercado brasileiro. O estudo detalha como a amostra é coletada (FIGURA 

04). A pesquisa em questão é conduzida pela Ipsos (instituto de pesquisa Francês) e enviada 

anualmente, sempre no primeiro trimestre do ano, para todas as marcas participantes. A própria 

Ipsos define a pesquisa como uma forma de fornecer a indústria automotiva uma profunda 

compreensão do consumidor, do ponto de vista da sua relação com as marcas automotivas antes, 

durante e depois da aquisição de um veículo novo. A NCBS (sigla para a pesquisa) procura cobrir 

os aspectos-chave para o processo de decisão de compra, funil de consideração, motivadores e 

fatores de rejeição. Atributos dos produtos (a pesquisa cobre os produtos mais vendidos das marcas 

participantes), e faz análises de lealdade da marca, NPS (Net Promoter Score) e experiência com 

os concessionários durante o processo.  
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FIGURA 04 – Descrição da amostra da pesquisa NCBS (2019) 

 

Brand Tracking Survey  

 

A Brand Tracking Survey é uma pesquisa conduzida pelo grupo Kantar (através de uma subsidiária 

Millward Brown) para toda indústria automotiva a cada trimestre. Cabe cada marca ou empresa 

automotiva, pagar o valor para ter acesso. Geralmente, as empresas compram a pesquisa todos 

trimestres, para acompanhar as métricas de suas campanhas e produtos. Segundo a Millward 

Brown, os principais benefícios da pesquisa para as marcas são KPI robustos, com métricas de 

marca, validando desempenho das mesmas em termos de negócios (vendas) e saúde de marca. 

Além disso, ajuda a mensurar o funil de consideração, opinião, comparação e conversão das 

marcas, por modelo, mensurando o impacto das campanhas e ativações a cada trimestre 

(MILLWARD BROWN, 2019). Geralmente as áreas de marketing das empresas usam o BTS (sigla 

para a pesquisa) como um termômetro para mensuração de sucesso em suas ações.  

 

Relatório Semanal de Emplacamento da Fenabrave 

 

A Fenabrave já foi apresentada e citada algumas vezes nesta pesquisa, sua importância e 

capacidade de centralizar os dados do setor ajuda a indústria a ter uma riqueza de informações. 

Toda semana, a organização envia uma base de dados de todos emplacamentos do Brasil para todas 
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montadoras, é desta base que são mensuradas as vendas de novos carros no Brasil, o market share 

de cada montadora e o ranking de produtos mais vendidos. O emplacamento, é retirado diretamente 

do sistema integrado entre DETRAN e Concessionárias, é claro, é infalível em detectar 100% das 

vendas de carros no Brasil.  

 

Além das três pesquisas cooperadas, conforme explicado acima, o mercado também usa algumas 

outras fontes comumente para ter mais acesso a informação. No fim do dia, com o crescimento do 

digital, os próprios veículos (Google, Facebook, Twitter, Verizon Media e verticais de carros) 

foram atrás de parcerias a fim de criar materiais para melhor compreender a indústria, e com isso, 

ajudar as áreas de marketing e vendas a entenderem melhor sua contribuição. Neste conjunto eu 

destaco os relatórios e pesquisas abaixo:  

 

The Nielsen Auto Marketing Report  

 

O Nielsen Auto Marketing Report visa trazer conhecimento e dados quantitativos sobre o caminho 

para a compra de um veículo automotivo, o relatório anual traz dados da indústria, das marcas do 

mercado em que o mesmo é rodado (o Brasil claro, sendo um deles). Diferente dos já apresentados, 

o relatório em questão foca em Ad Recall, impacto de marca sobre promotores e desafiadores 

(aqueles que não são detratores da sua marca, mas ao mesmo tempo precisam de alto valor de 

convencimento) e demografia sobre compradores. O relatório, está disponível em sua versão 

completa apenas para as empresas que compram o material, porém, o site da Nielsen oferece uma 

amostra do material gratuitamente mediante cadastro completo e registro que você trabalha no 

meio automotivo de alguma forma.  

 

Cox Automotive – Car Buyer Journey 

 

Também anual, o relatório visa especificamente em mensurar a jornada do consumidor focando 

muito na experiência no concessionário. O grupo, possuí diversas empresas dedicadas ao setor o 

que ajuda a mesma a trazer insights e dados para o mercado. A mais conhecida delas é a Kelley 

Blue Book, maior site de comparação de preços para carros usados, original dos EUA, chegou ao 

Brasil no início de 2018 em parceria com o Banco Itaú. A KBB, como é conhecida nos EUA, é 
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sinônimo de avaliação do seu usado, mais respeitada e usada que a Tabela Fipe no Brasil. A KBB 

mensura o preço real pago pelos carros usados, separando a visão entre particular e via 

concessionária (na troca pelo novo). Com isso, a Cox Automotive traz uma visão focada no varejo, 

na ponta final, na experiência de compra na concessionária e é conhecida como uma pesquisa 

focada no consumidor em busca de um carro novo. 

 

Auto-Insights – Webmotors – Santander Brasil  

 

A Auto-Insights, é um serviço de pesquisa e informações que fornecido pela Webmotors, maior 

portal de compra e venda de carros no Brasil, junto com os dados da financeira do Santander (que 

é o maior acionista da Webmotors). A riqueza de dados, que provem dos mais de 1,5 milhões de 

carros anunciados por ano, no portal, além de 1,5 bilhões de buscas feitas por trimestres em suas 

propriedades, traz enorme riqueza de dados e comportamento do consumidor. A pesquisa, é feita 

por encomenda e beneficia-se da enorme capacidade de coleta de dados do grupo. A mesma está 

disponível apenas para grandes anunciantes do portal, o problema da amostra é uma presença 

extremamente masculina, em quase 90% dos respondentes e usuários do site em questão.  

 

Google Auto-Survey  

 

Se o exemplo do Webmotors e sua capacidade de processamento de dados, é irrelevante ressaltar 

a capacidade do Google e as possibilidades que os dados que este tem. O Google, oferece uma 

série de serviços as marcas automotivas, variando pelo tamanho do investimento das mesmas 

dentro das plataformas Google. Alguns estudos são abertos e podem ser lidos (sempre com um 

delay de 1 ano) no site Think Google (www.thinkgoogle.com), outros são fornecidos customizados 

para as marcas e anunciantes. O Google, mensura a saúde de marca, a demanda pela marca em 

suas plataformas e tendências do mercado automotivo. É comum a multinacional americana 

colaborar com algum instituto de pesquisa ou até mesmo grandes consultorias como Mckinsey e 

Accenture Digital, por exemplo, a fim de produzir um estudo em comum.  

 

Facebook Auto Insights  

 

http://www.thinkgoogle.com/
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Assim como o Google, o Grupo Facebook usa o poder se suas plataformas (Facebook, Instagram 

e WhatsApp como as mais relevantes), para mensurar todo tipo de informação sobre a indústria 

automotiva. Assim como seu vizinho do Vale do Silício, o grupo disponibiliza as pesquisas com 1 

ano de atraso em seu site de forma gratuita 

(https://www.facebook.com/business/insights/vertical/automotive), também faz parceria com 

institutos e grandes consultorias. Os estudos mais ricos são disponibilizados de forma customizada 

aos grandes anunciantes do setor, trazendo insights poderosos, principalmente comportamentais, 

do consumidor em geral, em seus diversos estágios dentro do funil de conversão.  

 

Existem mais pesquisas, mais dados, porém destaca-se os maiores e mais relevantes. É importante 

destacar e ressaltar, que tirando as 3 pesquisas cooperadas, todas as outras podem possuir vieses 

de algum tipo, principalmente quando olhamos materiais de veículos de publicidade, que claro, 

sempre visarão dar uma visão sobre como seu business pode trazer mais vendas para a montadora. 

Cabe a cada empresa ter a capacidade de mensurar e usar da melhor forma os dados.  

 

4.4 Contexto macroambiental da ascensão de aplicativos de mobilidade na economia e 

sociedade brasileira 

 

O macroambiente, torna-se ponto crucial do mapeamento desta pesquisa, a fim de entender a 

ameaça de produtos provindos de tecnologias de mobilidade serem substitutos da indústria 

automotivo ou simplesmente complementares. O Brasil, principalmente no atual cenário 

problemático do ponto de vista econômico, com um desemprego persistente na casa de 11,8% (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2019), e uma política monetária que, embora tente aumentar o acesso 

ao crédito, ainda não foi eficaz em gerar aquecimento economico. A demanda dos consumidores 

nos setores de consumo de bens de alto valor como automotivo e imobiliário, a taxa de juros em 

queda, ainda não se traduziu em ofertas ao consumidor final. Em meio à este cenário, em 2017 

houve um movimento dos governos estaduais e federais, que legalizou e reconheceu os aplicativos 

de mobilidade (Uber, Cabify, 99, Rappi, Ifood e afins) e reconheceu o trabalho do motorista 

autonomo. Isto gerou uma forma legal dos mesmos operarem no Brasil. Estima-se que hoje, 5% 

do PIB brasileiro, seja influenciado por empregos informais gerados pelos aplicativos ligados a 

mobilidades (O GLOBO, 2019). Só de motoristas autônomos, segundo pesquisa do Jornal O Globo 

https://www.facebook.com/business/insights/vertical/automotive
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(2019), estima-se que temos em torno de 4,8 milhões de pessoas trabalhando com alguma forma 

de transporte por meio de aplicativos. Este comportamento marco-ambiental do brasileiro leva 

(conforme explorado nesta pesquisa) a um aumento grande pela demanda de carros alugados para 

trabalho destas pessoas, que não possuem renda para comprar um carro, e optam por alugar, para 

gerar alguma renda para suas famílias. 

 

Vasconcellos (1979), toca em todas variáveis que estão dentro do macro ambiente. Dentre todas 

variáveis destacadas pelo autor (Econômicas, Sociais, Demográficas, Ecológicas, Legais, 

Políticas, Culturais e Tecnológicas), destaquei o efeito das variáveis econômicas, para esta 

pesquisa. A variável econômica, criou um hiato na questão da posse do bem carro, visto o impacto 

que este tem no capital empregado e no endividamento do consumidor. As taxas de juros altas dos 

últimos anos, desencorajaram o brasileiro a investir em um automóvel. O tempo médio de troca de 

um carro usado por um novo, mesmo nas classes A e B, saiu de 2 anos para 5 anos (FENABRAVE, 

2019), além disso, os cenários acima atravessam a Classe C, principal compradora de automóveis 

no Brasil, mesmo que populares, que insegura em relação à tudo isso, adia ou até mesmo desiste 

da compra do carro e optando por outros meios de transporte. Soma-se ao exposto, uma questão 

socio – econômica, que envolve desemprego e a ascensão da informalidade. Isto abastece o estoque 

de motoristas para Uber e seus concorrentes, impactando a indústria automotiva de diversas formas 

conforme exploraremos nas entrevistas com os stakeholders da indústria.   

 

Em pesquisa do jornal O Estado de São Paulo e do UOL (2019), detalha-se a quebra entre os 

trabalhadores de aplicativos de mobilidade. A matéria contabiliza um total de 3.586.000 de pessoas 

trabalhando com veículos, um aumento de 810 mil em relação ao ano passado. O cálculo mostra 

um crescimento de quase 30% e já excluí taxistas ou funcionários públicos que estejam usando o 

Uber ou 99 como reforço de renda. Conforme já explicitado no estudo, a grande maioria usa carros 

alugados para trabalhar no dia a dia.  

 

4.5 Aplicativos de Mobilidade: vetores de crescimento ou possíveis produtos substitutos para 

a indústria automotiva? 
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Conforme já descrito neste estudo, existem dois compradores no setor automotivo. As chamadas 

vendas diretas, que hoje correspondem a mais de 50% da indústria, conforme pesquisas 

apresentadas e as vendas através de concessionários à consumidores finais. As grandes frotas, 

dentre elas, grandes empresas e locadoras, além de comprarem grandes volumes, tem grande 

influência no negócio. A razão disso é que estas conseguem jogar muito bem com a rivalidade 

entre os fabricantes, em busca de maior market-share e liderança de mercado. Os compradores 

tem todas as marcas como opções, embora exista alguma vantagem de se comprar um modelo A 

ou B pelo valor de revenda e pela demanda dos consumidores. Entretando, a negociação na hora 

da compra e o percentual de desconto concedido pela montadora, acaba sendo determinante. Com 

a explosão dos aplicativos de mobilidade, isto gerou um giro ainda maior para as locadoras, que 

acabaram criando dois negócios novos: aluguel de alto giro (para motoristas de aplicativo), onde 

as locadoras acabam depreciando o veículo rapidamente e criando um negócio lucrativo de revenda 

de seminovos. Isto só piora o poder de negociação das montadoras com as locadoras, que acabam 

alimentando um possível disruptor, que resolve um problema de curto prazo, mas cria um 

problema de margem de lucro de longo prazo. Hoje, o crescimento da indústria automotiva 

brasileira está bastante dependente desta mobilidade de compra (ABLA,2019).  

 

Porém, pode esta demanda de curto prazo transformar-se em produtos substitutos? Com os 

aplicativos de mobilidade, surgi em um espaço aberto na indústria automotiva. Esta ao não 

perceber um movimento de busca por serviços de mobilidade e não mais necessariamente apenas 

a posse do bem carro para atender as demandas de locomoção. Christensen (2015), analisa o 

fenômeno da seguinte forma: “Os novos entrantes que provam ser viável atingir com sucesso esses 

segmentos negligenciados, ganhando os clientes com um suporte mais próximo, fornecendo 

funcionalidades mais adequadas - frequentemente a um preço mais baixo.”  (CHRISTENSEN, 

RAYNOR and McDONALD, 2015, p. 4). 

 

Em análise da ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis) toda realçam que o 

crescimento da indústria automotiva é puxada pela demanda criada pelos aplicativos como Uber e 

99. O mesmo é confirmado pelo presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores) que afirma em artigo da Auto Indústria, 2019, que a tendência de vendas 

diretas veio para ficar no Brasil. Se Uber e afins são uma ameaça por adereçar a necessidade de 
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mobilidade dos consumidores de uma forma eficiente e confortável com custo menor, por outro 

lado um mercado que surge com força (embora ainda incipiente) que são os aplicativos de 

compartilhamento de carros (car-sharing).  Ambos geram dois grandes desafios para a indústria 

automotiva em termos de possíveis substitutos:  

 

Menor necessidade de Carros (menos quantidades) 

 

Os aplicativos deixaram mais acessível um transporte de qualidade diminuindo a necessidade de 

carros. O volume de carros gerados por estes aplicativos não supera a quantidade que se deixa de 

vender aos consumidores finais, sem contar a margem, que é infinitamente superior quando 

faturado ao consumidor final que a grandes locadoras (ANFAVEA, 2019).  

 

Mudança do comportamento do consumidor (não mais buscar a posse do bem)  

 

Um mudança de comportamento que vem crescendo, principalmente nas gerações Z e millenials, 

é passar a não mais ter a ambição da posse em relação ao bem carro, principalmente reforçado pela 

ascendência do car-sharing, cada vez mais o consumidor vê menos a necessidade de ter um carro 

(e gastar o valor necessário para isso) parado em sua garagem a maior parte do tempo. 

 

4.6 As primeiras reações das empresas incumbentes (automotivas) ao processo de Disrupção 

e Transformação Digital nas grandes montadoras 

 

A literatura, já explora o tema da disrupção no mercado automotivo mundialmente, recentemente 

a centenária indústria nascida em Detroit (EUA) e enraizada na Europa e Japão desde o fim da 

primeira guerra mundial, começou a receber novos entrantes. Estas novas empresas, antes jamais 

seriam vistos como possíveis interessados neste mercado, estamos falando de companias como 

Apple e Google, que hoje enxergam o negócio de carros como um “software com rodas” e por isso 

entendem que podem fazer parte desse mercado de alguma forma (GUPTA, 2019). Se olharmos 

do ponto de vista da distribuição, o autor também destaca o decoupling que as redes de 

concessionárias estão sofrendo com a jornada mais digitalizada do consumidor. Esta digitalização 

faz o consumidor desafiar o modelo existente da indústria. O mesmo consumidor que antes 
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comprava um CD para ouvir uma ou duas músicas por R$ 39,90 e agora por um pouco menos 

assina o Spotify e tem acesso a milhões de músicas em um plano de assinatura (TEIXEIRA, 2019). 

Da mesma forma, ele pode alugar sua casa de praia em momentos que não está usando, para ajudar 

a rentabilizar o custo anual da propriedade de veraneio, via AirBnB (GUPTA, 2019). Então como 

não começar a questionar o porquê de pagar R$ 70.000,00 por um carro e ficar com o mesmo por 

5 anos, usando-o por algumas horas por dia.  

 

É necessário entender o porquê da indústria automobilística, então, não pode pensar em um modelo 

de car-as-a-service ou até mesmo um modelo de car-subscription. Gupta (2019) sugere que a 

mudança de uma empresa de bens de consumo, para serviço, não é exatamente trivial. Ele destaca 

o risco, não só financeiro, mas cultural, envolvido em uma movimentação neste sentido. Sobre um 

teste executado pela BMW na Alemanha o autor destaca: “No lançamento do seu serviço de aluguel 

por hora, o BMW DriveNow, exigiu desenvolver capacidades de análises e gerenciamento de 

relacionamento com clientes. Esse modelo também tem implicações financeiras, uma vez que a 

empresa não obtém grande receita inicial com a venda do seu produto. Em vez disso, a receita 

cresce em muitos anos. A retenção de clientes nessa abordagem se torna crítica.” (GUPTA, 2018, 

p. 67).  

 

Os carros elétricos já eram realidade desde o fim da segunda guerra mundial. Inviáveis 

economicamente na época, ficaram em segundo plano, porém, recentemente uma nova entrante 

acelerou o processo. A chegada da Tesla, fez com que o resto do mercado automotivo acelerasse 

suas plataformas de EV (Eletric Vehicles). Hoje todas montadoras estão com plataformas e projetos 

de expansão neste sentido.  Outra corrida é pelos AV (Autonomous Vehicles), e nesta corrida as 

montadoras tem companhia de Amazon, Google e Apple, conforme já citado. Para acompanhar as 

gigantes de tecnologia, as montadoras, que incumbentes, nunca tiveram inovação tecnológica do 

ponto de vista de computação em seu DNA, resolveram partir para uma estratégia de M&As (termo 

em inglês para merge and acquisitions, ou seja, compra de empresas) de startups que já mostravam 

algum sucesso no avanço em pesquisa ou MVPs (Minimum Viable Product – ou seja, um protótipo 

minimamente viável) plataformas de autonomia (TEIXEIRA et al., 2019). No QUADRO 02 

abaixo uma lista de investimento, acquisições ou compra de participações feitos por grandes 
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empresas focados em startups e empresas de tecnologias para adereçar os processos de disrupção 

e transformação digital aqui discutidos.  

 

 

QUADRO 02 – Lista de Aquisições recentes de empresas de tecnologia por OEM (ABLA, 2019)  

 

O movimento de aquisições e a tentativa de fusões, parceria com empresas de tecnologia, é algo 

antecipado por Teixeira et al (2019. Assim como o fato destas operações serem separadas do core-

business e blindadas em estruturas 100% apartadas da matriz, é o movimento desenhado por Gupta 

(2019). Nenhum dos movimentos ainda conseguiu gerar algo sustentável e viável no mercado 

automotivo, embora já possuam exemplos bem-sucedidos em outros segmentos. Existem 

protótipos de carros autônomos sendo testados, mas nenhum ainda é verdadeiramente viável. 

Quanto ao car-sharing, ainda se corre atrás do melhor modelo para a escala deste tipo de serviço, 

porém as montadores mundialmente não ignoram mais o fato, que hoje  representa sua maior 

ameaça de decoupling. A pesquisa objetiva olhar um pouco mais detalhadamente como este 

movimento tem sido percebido aqui no Brasil, que é um dos principais mercados automotivos do 

mundo, sendo crucial entender como o mercado local está recebendo e reagindo a estes novos 

entrantes.  

 

4.7 Dados da pesquisa do Instituto Roland Berger com 499 profissionais 

 

Empresa Aquisição Atuação 

GM Maven Car-Sharing

GM Cruise Carro Autonomo 

GM Lift Aplicativo de Mobilidade

Ford Argo AI Carro Autonomo 

VW WirelessCar Carros Conectados

Ford Spin Scooter Sharing App

Renault Carizy Used Cars Online Marketplace

Tesla  Mobileye Carro Autonomo 

PGA nuTonomy Carro Autonomo 

BMW NXP Carro Autonomo 

BMW Nvidia Carro Autonomo 

Hyundai Aurora Carro Autonomo 

Magna Innoviz Carro Autonomo 

Nissan DeNA Carro Autonomo 

Nissan Easy Ride Self Drive Trail Taxi 
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Para adicionar mais dados para construção e criação da pesquisa exploratória do trabalho, 

conforme descrito no capítulo 3, usaremos a parte referente a inovação e visão de futuro da 

pesquisa “Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira” de 2019 do instituto citado. Os 

executivos entrevistados, mostram otimismo em relação a um aumento consistente nos próximos 

anos na indústria, entre 5% e 10%, porém enxergam ainda um longo caminho quando o assunto é 

retomar os 3,6 milhões de unidades de 2012. A grande maioria (acima de 70% dos respondentes), 

entende que o crédito é a maior trava do crescimento da venda de veículos novos hoje em dia. Os 

desafios financeiros quanto a lucratividade e capacidade ociosa de fábricas também são citados. 

Dente os executivos, 72% são otimistas quanto a digitalização como meio de chegar a redução de 

custos, investimentos e incremento na relação com o cliente. Porém, 42% entendem que a transição 

para modelos digitais, oferece riscos para o modelo de negócio de concessionárias. Dentre os 

participantes, 36% responderam que híbridos e elétricos irão crescer nos próximos anos e que 

conectividade do carro será o aspecto mais valorizado por clientes. 

 Segundo a pesquisa, num resumo de toda coleta, quanto o assunto é inovação, pesquisa e 

desenvolvimento e visão dobre a nova mobilidade (com a entrada do digital), o cenário da indústria 

é o seguinte:  

“As empresas ainda estão fechadas para a colaboração e, portanto, carecem de recursos e vem a inovação se 

desenvolver lentamente. 

Impressões Gerais do Mercado Pesquisado:  

• Metade das empresas que participaram da pesquisa trabalham para adaptações de inovações globais 

e um número semelhante não tem uma estratégia para inovação em novos modelos de mobilidade.  

• A maioria das empresas ainda busca inovação independentemente, e, sem recursos financeiros 

suficientes, conta com a ajuda do governo 

• Os participantes da pesquisa são, em geral, positivos com relação ao Rota 2030, em especial com 

relação aos incentivos a P&D 

• 60% não fazem parte de um ecossistema de inovação 
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• Os participantes acreditam que a tendência global de eletrificação e hibridização é a mais relevante 

para o Brasil e 10% dos participantes da pesquisa disseram que suas empresas têm planos de 

produção no Brasil de múltiplos veículos híbridos ou elétricos nos próximos 3 anos 

• 36% afirmam não ter na pauta nenhuma discussão sobre tecnologias de mobilidade urbana em suas 

mesas para os próximos dois anos e 14% não tem nem sequer previsão de quando o assunto entrará 

em pauta nas montadoras em que trabalham.” 

Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business 

O estudo detalha quantitativamente, como a inovação está sendo trabalhada dentro das empresas, 

nós observamos quantas empresas estão envolvidas em atividades de inovação, desenvolvimento 

de novos produtos, visão sobre EV, AV dentre outros assuntos pesquisados na dissertação. Segundo 

o estudo, a maioria das empresas brasileiras, acaba adaptando as inovações das matrizes globais,  

já citadas nesta pesquisa. As filias brasileiras estão nos estágios iniciais de preparo para a evolução 

da mobilidade via tecnologia e digitalização. Existe pouca ou nenhuma colaboração com outras 

empresas do setor de tecnologia que exploram o tema, como citado no estudo, casos de Google, 

Apple, Sony, Samsung dentre outras. A maioria, tem alguma iniciativa global de parceria, sem 

impacto no Brasil, e as poucas que tem alguma iniciativa disponível no Brasil acabam por não 

conseguirem orçamento ou pessoal para desenvolver a ideia.  

Dependendo da área que for indagada, a digitalização será encarada como um meio de otimização 

e não como uma nova fonte de receita ou canal de vendas ou receita. A manufatura irá pensar em 

processos, o marketing na performance do digital e vendas na geração de leads para 

concessionárias. Poucas montadoras declararam que estão estudando maneiras de aumentar suas 

receitas através da digitalização ou de soluções mobile.  

A indústria automotiva ainda enxerga a digitalização como uma oportunidade de otimização de 

recurso e performance. Dependendo da área que for indagada a digitalização será encarada como 

um meio de otimização e não como uma nova fonte de receita ou canal de vendas ou receita. A 

manufatura irá pensar em processos, o marketing na performance do digital e vendas na geração 

de leads para concessionárias. Poucas montadoras declararam que estão estudando maneiras de 

aumentar suas receitas através da digitalização ou de soluções mobile. A pesquisa afirma que 72% 

dos respondentes são otimistas com relação à digitalização para apoiar a redução de custos, 
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investimentos mais baixos e incremento no relacionamento com os clientes. Principalmente em 

concessionárias, os respondentes entendem que o digital trará uma redução aos custos de transação 

e acquisição, porém que existem desafios de implantação, capacitação e treinamento da equipe de 

vendas de varejo no Brasil.  

Quando o assunto é veículos autônomos a indústria enxerga de forma pragmática o movimento. 

Segundo os entrevistados os consumidores finais serão a última etapa da autonomia, dentre outras 

coisas, depende de regulação e decisões governamentais para saírem do papel. Porém a grande 

maioria entender que entre os anos de 2025-2030 já veremos veículos autônomos trabalhando em 

processos de automação de trabalhos coorporativos, sejam eles em veículos agrônomos, mineração 

e transporte público. Os executivos e fornecedores preocupam-se com o desenvolvimento de 

softwares e toda a cadeia de suprimentos necessária para o desenvolvimento de veículos 

autônomos. Os detalhes das pesquisas encontram-se no ANEXO 9.7.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

5.1 Análise da pesquisa de Campo  

 

A fim de construir uma narrativa mais coerente baseada nas teorias aqui estudadas, principalmente 

dos autores Thales Teixeira, Clay Christensen e Sunil Gupta, iremos adota uma análise que vai do 

consumidor para as empresas atuantes da indústria estudada. A ideia é que ao analisar, na ordem 

proposta, possamos entender os motivos de erosão, construção e captura de valor na cadeia 

automotiva para consumidores. Além disso entender os impactos das mesmas sob as 3 lentes 

teóricas de disrupção propostas pelos autores citados neste parágrafo por isso a ordem da análise 

será:  

 

(1) Pesquisa Exploratória com consumidores recentes de carros novos  

(2) Pesquisa Exploratória com consumidores da Geração Z (Nascidos pós 1994)  

(3) Pesquisa Exploratória com consumidores que desistiram de ter carro  

(4) Pesquisa Exploratória com líderes da indústria automotiva.  

 

5.2 Análise das respostas da pesquisa com líderes da indústria automotiva 

 

Para o perfil de líderes da indústria contaremos com entrevistas do autor com 17 líderes da indústria 

automotiva brasileira. Na pesquisa foram entrevistados uma gama de líderes de montadoras e 

fornecedores estratégicos do setor (concessionárias, agências de publicidade, veículos de mídia e 

fornecedores automotivos). A base dos 17 entrevistados, todos da área comercial ou de marketing, 

possui média de 17,3 anos dentro da indústria automotiva. O motivo da escolha, foi procurar 

conversar com as áreas mais afetadas e envolvidas na disrupção digital e tecnolófica. Os 

entrevistados tem a seguinte característica demográfica (QUADRO 03):  
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QUADRO 03 – Detalhamento demográfico pesquisa exploratória com líderes da indústria. 

As primeiras duas perguntas visavam entender como os especialistas entendem que a indústria 

automotiva se comunica com seus consumidores, se esta comunicação é eficiente e se a mesma 

gera valor para o consumidor. No primeiro ponto, referente a eficiência, embora todos 

entrevistados citem os esforços do setor no digital, os aprendizados recentes, todos também 

admitem existem barreiras culturais que acabam por forçar o uso de veículos de massa (televisão 

aberta em sua maioria) com mensagens promocionais. Embora haja uma visão que falar com todos 

consumidores, mesmo aqueles que não tem neste momento qualquer desejo de trocar de carro, não 

só é ineficiente, como pode causar uma fricção com o consumidor, os entrevistados se mostram 

resignados em conseguir mudar esta cultura. Dois depoimentos em especial chamaram a atenção 

neste sentido:  

“Acredito este modelo traga perda de eficiência, já que, atualmente (...) a jornada de compra não é linear. 

Eventualmente, uma segmentação muito afunilada e pulverizada, com base em inferências, pode reduzir 

muito a eficiência de uma campanha. Além disso, existem hoje diversas ferramentas de inteligência artificial 

muito competentes que ajudam as empresas a encontrar determinados targets (...) indicando a propensão do 

usuário a adquirir ou se engajar com uma campanha.” 

Executiva de Vendas (35 Anos) de uma grande rede social norte-americana e ex-Diretora de Marketing de 

uma montadora de luxo alemã 

“A insistência neste modelo pode estar causando exaustão e perda de significância pela frequência.” 

Proprietário de uma Rede de Concessionárias (64 Anos)  

Base Amostral Idade Formação Sexo Tempo na Indústria Empresa Área Cargo 

Entrevistado 1 39 Publicitário Masculino 8 Montadora - EUA Marketing Gerente

Entrevistado 2 42 Publicitário Masculino 8 Montadora - EUA Marketing Diretor

Entrevistado 3 47 Publicitário Masculino 12 Montadora - EUA Vendas Gerente

Entrevistado 4 53 Administrador Masculino 10 Montadora - EUA Vendas Gerente

Entrevistado 5 38 Administrador Masculino 15 Montadora - EUA Marketing Gerente

Entrevistado 6 35 Publicitário Feminino 8 Montadora - Alemanha Marketing Diretor

Entrevistado 7 42 Engenheiro Masculino 15 Montadora - EUA Engenharia de Produto Gerente

Entrevistado 8 64 Engenheiro Masculino 30 Fornecedor - Alemanha Vendas Diretor

Entrevistado 9 42 Publicitário Masculino 15 Montadora - Italo-americana Marketing Gerente

Entrevistado 10 58 Engenheiro Masculino 30 Concessionário - Multi-marca Vendas Proprietário

Entrevistado 11 36 Administrador Masculino 36 Fornecedor - Japonês Marketing Analista

Entrevistado 12 33 Marketing Masculino 35 Fornecedor - EUA Marketing Diretor

Entrevistado 13 36 Arquiteto Masculino 6 Montadora - Japonesa Marketing Gerente

Entrevistado 14 41 Marketing Feminino 15 Fornecedor - Japonês Marketing Diretor

Entrevistado 15 34 Marketing Feminino 10 Fornecedor - EUA Marketing Gerente

Entrevistado 16 54 Engenheiro Masculino 25 Montadora - EUA Customer Care EVP

Entrevistado 17 50 Jornalista Feminino 20 Fornecedor - Japonês Marketing EVP
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Em relação a geração de valor, nota-se um conflito no setor em relação ao que o mesmo chama de 

“comunicação de marca”, que é definido pelos entrevistados como os esforços para comunicar 

lançamentos de produtos, novidades da marca e a emoção de dirigir e “varejo” que é a 

comunicação ostensiva de venda, com preço e promoções. A maioria dos entrevistados admite que 

a comunicação varejista é dona da maior parte de seus investimentos e o que o lançamento é 

amplamente comunicado no momento em que surge o produto e depois não existe uma 

manutenção. Embora os líderes entendem que a maior parte das decisões é de curto prazo e 

reconheçam que cada vez mais o consumidor “foge do anúncio” através de soluções como Netflix, 

Ad Blockers e afins (TEIXEIRA et al, 2019) pouco se vê para alterar este cenário. Sobre o assunto, 

um executivo de marketing coloca:  

“Acredito que gere pouco valor, estão quase todos focados em resultados de venda, logo o foco tem sido 

grande parte no varejo (produto e preço).” 

Diretor de Marketing (42 Anos) de uma montadora europeia.  

Na pergunta seguinte indagamos sobre concorrência, a primeira parte da pergunta não incentivava 

o respondente a pensar em aplicativos de mobilidade, car-sharing ou algo nesta linha, sem 

incentivo, dos 17 respondentes apenas 5 citaram os mesmos como concorrentes na primeira 

resposta, depois do incentivo, apenas 3 mantiveram-se firme em afirmar que as novas tecnologias 

e formas de mobilidade não concorrem com o setor automotivo. Uma curiosidade, visto que sendo 

uma pesquisa qualitativa a amostra não é suficiente para nenhuma afirmação, é que os 5 que 

citaram sem incentivo tem menos de 45 anos e estão no setor há menos de 10 anos, os 3 que não 

enxergam as tecnologias como ameaça tem mais de 45 anos e em média 22 anos no setor. Foram 

citados como concorrentes também casas de veraneio, viagens e até mesmo celulares de última 

geração, dado os valores envolvidos na compra de um carro.  

Baseado na teoria de Christensen, (2015), indagamos sobre a função que os mesmos entendem que 

seus produtos são contratados para desempenhar para seus consumidores e como essa função 

conflita com a dos aplicativos de mobilidade, especificamente, Uber, 99, Cabify. Em primeiro 

lugar, a maioria dos respondentes elegeu a mobilidade e a comodidade como principal função do 

carro para seus consumidores (o que realmente base com nossa amostra de consumidores). 

Também houve, claro, citações sobre os carros esportivos e os fatores emocionais, mas na sua 
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maioria os entrevistados entendem que esta característica ficou para trás e hoje é uma compra mais 

racional. A questão do conforto, foi muito explorada, e dentro do conforto apareceu questões de 

status, personalidade e do orgulho de ter um carro imponente (embora 75% da indústria brasileira 

de carros leves seja composta por modelos populares). Porém, ao explicar sobre os aplicativos de 

mobilidade, a descrição da mobilidade e comodidade foi muito parecida, principalmente em 

momentos que os entrevistados entendem que o consumidor não pode dirigir: consumo de álcool, 

rodizio municipal, eventos e shows com estacionamento restrito, viagens. Num primeiro momento 

a indústria, na sua maioria, não enxerga um impacto em vendas ainda, entende que isto é 

compensado pela demanda que os aplicativos geraram, com exceção de uma executiva de um 

grande grupo de publicidade que possuem a conta de duas grandes montadoras, ela cita:   

“A idade média das pessoas tirando carteira de motorista no Brasil, em 2019, já está acima dos 25 anos. (...) 

O carro como sinônimo de status social ou ascensão econômica vem perdendo gradativamente sua função. 

As preocupações socioambientais e o colapso do trânsito nas grandes capitais também aceleram este 

processo. As oportunidades novas de uso precisam começar a ser exploradas imediatamente, não apenas 

como negócio, mas, como conceito. A visão de expansão de negócio da indústria, coordenada com a visão 

de serviços precisa ser iniciada.” 

Executiva de Grupo de Publicidade (50 Anos) com mais de 20 anos de experiência com o setor automotivo.  

As próximas perguntas, visam entender como os líderes enxergam a jornada do consumidor. Em 

relação aos influenciadores de compra, o grupo respondeu de forma bem alinhada, com os dados 

disponíveis no mercado e com o que foi respondido pelos consumidores aqui. O ponto crítico, foi 

que fizemos uma pergunta de NPS para os próprios líderes, perguntando se eles indicariam suas 

concessionárias para os familiares e amigos. O resultado foi um NPS de 17,64%, preocupante visto 

que tanto líderes quanto consumidores concordam que a referência de amigos e familiares é um 

dos principais motivadores de compra. Quanto o futuro da venda online, a indústria é entusiasta 

da ideia, reconhece o atraso em desenvolver algo viável e os possíveis conflitos entre montadoras 

e redes de concessionárias. Entretando, enxergam duas barreiras grandes (pontos de fricção e 

erosão), que são a valoração do usado que será dado na troca e a negociação de preço. Todos são 

contundentes em colocar que soluções tecnológicas podem ser criadas a fim de solucionar ou 

minimizar estes pontos de fricção. Logo em seguida, ao serem indagados sobre o teste-drive, foi 

uma unanimidade dois pontos: a importância do mesmo no fluxo de convencimento do consumidor 

e o fato de que o processo é mal executado por montadoras-concessionárias. Embora os executivos 
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(as) reconheçam que nem sempre o consumidor necessita um teste-drive para fechar os negócios 

todos são categóricos em dizer que a boa execução do mesmo apenas poderia construir valor para 

o consumidor, porém que a indústria ainda não está neste patamar e não caminha para uma solução 

de curto-prazo. Sobre o processo uma executiva coloca:  

“Sabe-se que o teste drive aumenta em 75% ou mais a chance de compra do automóvel e ainda assim as 

concessionárias oferecem uma experiência trágica e totalmente sem graça. O teste drive deveria ser um dos 

maiores investimentos, se não das concessionárias, que possuem padrões diferentes, pelo menos das 

montadoras. Garantir um teste drive que faça com o que o consumidor experimente o que gostou no carro é 

básico. Ninguém faz. Precisa ser feito.” 

Executiva de Grupo de Publicidade (50 Anos) com mais de 20 anos de experiência com o setor automotivo.  

Quando foi feita uma pergunta direta sobre quais são os possíveis substitutos para os produtos 

vendidos pelas montadoras, apenas 2 pessoas não entendem que exista possíveis substitutos, dois 

executivos de montadora, ambos com mais de 20 anos na mesma empresa. O resto da amostra 

coloca na ordem decrescente como possíveis substitutos: aplicativos de mobilidade, car-sharing, 

assinatura de carros e transporte coletivo de alta qualidade. Sobre o futuro dos aplicativos de 

mobilidade o grupo entende que a expansão é inevitável ainda mais com a ascensão dos EV e AV 

que tendem a maximizar os lucros destas empresas, também é visto como certa a expansão do 

modelo de car-sharing nos próximos 5 anos e talvez a entrada das montadoras neste mercado 

(citaram Maven (GM), Toyota Sharing por exemplo). Sobre os assuntos de aplicativos de 

mobilidade destaca-se os depoimentos abaixo:  

“O futuro é difícil de afirmar, mas com os veículos autônomos, entendemos que todos poderão ter seus carros 

compartilhados, ou seja, pode se tornar uma fonte de renda para o consumidor além da evolução do uso 

racional do carro (menos tempo ocioso), não significa o fim dos aplicativos e sim uma evolução onde todos 

podem ser usuários e fornecedores também.” 

Gerente de Marketing (38 Anos) de uma montadora norte-americana 

“É algo inevitável, porém se tiver um carro no processo no processo de mobilidade da pessoa, espero que 

este carro seja da empresa onde eu trabalho. Vamos continuar a vender carros do mesmo jeito, só que com 

outras funcionalidades.” 

Diretor de Marketing (42 Anos) de uma montadora europeia  
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O próximo bloco explora o car-sharing, sua aderência no mercado brasileiro, a expansão esperada 

para os próximos 10 anos e como isto impactaria a indústria e cadeia automotiva. A expansão do 

car-sharing, na opinião dos executivos, passa por dois estágios: evolução dos aplicativos 

existentes e a possibilidade de um dono de carro “compartilhar” seu carro no tempo ocioso. Para 

isso o grupo entender que serão necessárias evoluções tecnológicas e até mesmo legais para que 

isso torne-se viável nacionalmente e de forma abrangente. Porém entendendo que este caminho é 

inevitável, a questão é quando, todos entender que haverá um impacto muito profundo na natureza 

do negócio automotivo, sobre isso um Gerente de Marketing de uma montadora americana coloca:  

“Sim, a indústria automotiva sobreviverá a uma expansão dos modelos de mobilidade e car sharing, 

entretanto, como consequência, deverá haver uma redução de volume devido ao efeito do compartilhamento.” 

Ainda no tema e sobre o futuro da venda de carros, nos próximos 10 anos, as opiniões variam 

bastante. De um lado uma parte entende que as concessionárias diminuíram de tamanho e virarão 

hubs de serviço e de simples entrega do automóvel, esta é a opinião de um executivo de uma 

montadora americana que também contempla a questão do imediatismo e falta de tempo do 

consumidor moderno em relação a parte de manutenção e serviços:  

“A parte de serviço, poderá ser feita com sistema de busca e retirada do veículo em casa, com toda 

comodidade para o cliente. Assim, as oficinas de reparos não precisam ficar perto dos grandes centros, 

luxuosos, caros. podem ficar mais longe dos grandes centros urbanos. Nas grandes capitais, ninguém tem 

mais tempo para ficar acompanhado o serviço do seu carro, mesmo que seja uma troca de óleo de 30 min.” 

Já na opinião de um Gerente de Marketing Digital de uma montadora japonesa as concessionárias 

vão migrar para um modelo multicanal, onde a maior parte do processo de compra ou qualquer 

outro modelo de serviço será feito online e inevitavelmente serem os pontos de distribuição de um 

modelo pay-per-use, sua ideia encontra ressonância dentre outros respondentes:  

“As concessionárias se tornarão pontos de serviço e outro modelo de loja será criado para demonstração de 

produto sendo complementar ao processo online. Com isso, o processo será feito entre montadora e Cliente 

final ofertando não só o produto, mas também serviços de uso – per pay use/day, mantendo a sua rede como 

ponto de contato próximo ao cliente. Consequentemente o espaço físico ocupado hoje por uma concessionária 

diminuirá consideravelmente.” 
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Por final entramos em mais 2 assuntos sobre futuro. O primeiro sobre EV e AV. Primeiro tentamos 

entender qual preço que os executivos acreditam que os carros elétricos poderiam se tornar 

comercialmente viáveis. Neste quesito, a média do grupo ficou alinhada com a média do painel de 

consumidores, algo entre R$ 100 -150 mil, já para um carro autônomo acredita-se que algo em 

torno de 50% a mais que esta média do carro elétrico, embora seja ainda um mistério para todos o 

valor que este carro terá se seu tempo de chegada ao mercado. Uma preocupação latente do setor 

automotivo brasileiro é referente a distribuição de pontos de recarga dos veículos elétricos, todos 

demonstram certa frustração com a falta de vontade governamental em fazer os modelos elétricos 

nascerem no Brasil, alguns citam inclusive o possível lobby da indústria produtora de álcool. Por 

último, após todas as perguntas, tentamos ver se houve alguma reflexão e perguntamos o que os 

executivos acham que nesse futuro (janela de até 10 anos) seria o ideal do ponto de vista de 

comunicação da montadora com seus consumidores, se eles mudariam algo do que é feito 

atualmente, e se sim, o que mudariam. Sobre os assuntos os principais pontos levantados foram:  

• Segmentar cada vez mais, chegando o mais próximo possível ao nível individualizado.  

• Ser menos varejista, focando menos em preço e promoção, construir relações emocionais 

e duradouras com o consumidor.  

• Se comunicar colocando o consumidor no centro de tudo, existe a sensação entre os 

entrevistados que a indústria em geral faz as ações muito pensadas no que ela (seu 

executivos e lideranças) vão gostar e as vezes esquecem o consumidor.  

5.3 Análise de Pesquisa com consumidores recentes de carros novos  

 

Conforme supracitado no capítulo 3 neste Perfil da pesquisa tivemos 10 pessoas entrevistadas 

pessoalmente e por telefone pelo autor. Dentro da amostra, temos pessoas entre 30 até 65 anos 

(detalhe da divisão de variação de idade na QUADRO 04), a maioria residente na cidade de São 

Paulo. A totalidade da base tinha formação superior completa e pela característica profissional e 

da formação é possível fazer a inferência que partem a Classe A usando a classificação “Critério 

Brasil” (Critério de Classificação Econômica Brasil, criado pela ABEP, Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa). Para facilitar a análise dividiremos as análises das respostas as perguntas 

(CAPÍTULO 3) de forma a criar tabulação que permita uma análise coerente do todo. Para que 
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possamos identificar o processo de construção de valor da cadeia, usou-se uma tabela com uma 

metodologia comparativa, proposta por Teixeira et al (2019), exposta na FIGURA 05 como base 

para a construção de uma análise da cadeia das perguntas 1 a 6 incluídas nos ANEXOS.  

 

 

QUADRO 04 – Detalhamento do público pesquisado. 

 

 

FIGURA 05 – Modelo de Analise de valor – extraído do livro Unlocking the Customer Value 

Chain 

 

Na análise todos respondentes compraram um carro zero quilometro nos últimos 12 meses, 

portanto indagamos sobre o processo decisório, as possíveis erosões no caminho, mas todos 

optaram pela compra, a primeira análise separamos as perguntas 1 a 3  que tratavam 

especificamente sobre em que momento o consumidor (ou a unidade familiar) tomou a decisão de 

comprar um automóvel, quais foram as motivações dessa decisão, se aplicativos de mobilidade e 

car-sharing foram considerados como possíveis substitutos e sobre o papel que o carro 

desempenha nas suas vidas. O FIGURA 06 mostra as principais compilações feitas pelo autor 

sobre as respostas dos consumidores.  

 

Base Amostral Idade Formação Sexo Empresa Área Cargo 

Entrevistado 1 50 Mestrado em Administração Masculino Bueno Comunicação Assessoria de Imprensa Gerente Executivo

Entrevistado 2 36 Pós-Graduado Masculino Usina Coruripe Engenharia Gerente Comercial 

Entrevistado 3 37 Bacharel - Engenharia Masculino Loggi Desenvolvimento de Produto Gerente

Entrevistado 4 42 Bacharel - Administrador Masculino Estrela Relacionamento com Clientes Diretor

Entrevistado 5 36 Bacharel - Administrador Masculino C-trade Financeiro Diretor

Entrevistado 6 34 MBA Gestão da Competitividade Masculino Editora Globo Comercial Diretor

Entrevistado 7 30 Bacharel - Marketing Masculino Simplex Anaytics Sócio Empresário 

Entrevistado 8 65 Pós-Graduado em Administração Masculino Aposentado Aposentado Aposentado

Entrevistado 9 47 Bacharel - Administrador Masculino UAI Tbeard Tecnologia Diretor

Entrevistado 10 38 Bacharel - Nutrição Feminino Besins Health Administrativo Assistente Executiva
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FIGURA 06 – Insights sobre as perguntas 1 a 3. 

 

O mesmo quadro foi construído para as perguntas 4 e 6 e procuram investigar se houve a procura 

de substitutos no processo. Investigar quem são os fatores influenciadores e as fontes de 

informação do consumidor na jornada de compra de um carro. O resumo dos achados retirados 

destas perguntas estão na FIGURA 07. Em relação a pergunta 5, indagamos sobre quais seriam os 

principais motivadores para a escolha da marca e modelo eleito pelo consumidor. Para isso, 

usamos uma nuvem de palavra para mostrar a quais foram as palavras com maior incidência, que 

podem ser observadas na FIGURA 08.   
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FIGURA 07 – Insights de consumidores recentes sobre as perguntas 4 e 6. 

 

 

FIGURA 08 – Nuvem de palavras sobre a pergunta 5, motivadores da escolha da marca e 

modelo. 
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produto que não atenda 

os anseios do 

consumidor e NPS 

baixo. 

Consulta a Sites 

Especializados, de montadoras 

e comparadores de preço. 

Conteúdo 

relevante e 

confiável 

no Digital 

Consumidores 

Montadoras e 

Concessionárias 

que trabalham bem 

o digital. 

Marcas e Concessionárias 

sem presença ou com 

baixa qualidade no 

digital.

Segurança (carros blindados)

Carro 

Blindado 

sinônimo de 

família 

segura

Consumidor de 

Carros Blindados

Carros (Modelos) 

que são aptos a 

receber blindagem

Modelos e 

Concessionárias que 

oferecem esse serviço.

Burocracia com o 

exército, problemas de 

manutenção e 

diminuição da violência 

.

Fidelidade de Marca 

Geração de 

Valor para 

a Marca

Consumidor Marca do Carro 

Da Montadora que é 

fabricante do carro 

atual do consumidor. 

Decepção com a Marca 

Atual do Consumidor 

ou experimentação de 

uma nova entrante. 
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Os consumidores foram indagados também sobre a possibilidade de comprar um carro online, 

através de um e-commerce e sobre a importância do teste-drive no seu processo decisório. As duas 

questões são interligadas, uma vez que 80% dos consumidores questionou que comprando online 

precisariam de alguma forma de teste ou ver o carro, quando indagamos sobre o teste-drive apenas 

30% elegeu o mesmo como decisivo no processo decisório. Aqui enxerga-se uma oportunidade de 

criação de valor de uma loja online com soluções de VR (Virtual Reality) ou AR (Aumented Reality) 

a fim de melhorar a experiência online e dar a sensação do teste-drive ao consumidor aumentando 

a aderência do mesmo ao digital (TEIXEIRA et al, 2019).  

 

O último ponto de análise sobre a compra de carros, desta primeira rodada do Perfil de 

consumidores, indagou sobre a questão financeira da propriedade do carro versus as demais opções 

existentes no mercado. Embora a esmagadora maioria reconheça que o carro financeiramente não 

é a melhor opção, todas as respostas que aparecem nas perguntas 1 a 3 em relação ao que cria e 

gera valor ao consumidor (segurança, comodidade, prazer em dirigir) apareceu como justificativa 

para que, mesmo mediante a opções mais rentáveis financeiramente falando, o consumidor optou 

por um carro zero. Dos pontos colocados pelos entrevistados destacamos as seguintes colocações 

que surgiram nas entrevistas em relação aos assuntos resumidos acima:  

• O fator da nova e mais abrangente Lei de Benefício Fiscal para Pessoas Com Deficiência 

(Lei 10.690/2003) que torna mais de 100 milhões de brasileiros aptos a comprar carros com 

30% de desconto, ao tornar mais flexível a definição de deficiência, foi altamente citada, e 

motivadora de 2 pessoas (classificadas como PCDs) manterem carros próprios unicamente 

devido ao benefício.  

• O ponto segurança foi amplamente colocado pelos entrevistados. Destaca-se alguns 

aspectos dentro deste ponto: 

o Preocupação com a família. Isto é mais nítido em unidades com filhos pequenos e 

se estende até filhos menores de 18 anos. Dentre as preocupações estão: os carros 

de aplicativos serem populares e geralmente menos resistentes em caso de colisão, 

deixar os filhos andarem com pessoas estranhas e não poder socorrer um filho ou 

ente familiar numa emergência imediatamente. 
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o Como todos respondentes eram de grandes metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro) 

a questão da blindagem como diferencial para segurança foi um ponto colocado.  

• Comodidade e ligação com o uso coorporativo do veículo (translado para o trabalho, 

reuniões, visita a clientes e afins) apareceu como um ponto crucial para os entrevistados.  

• No público entrevistado, talvez pela demografia (+30 anos e classe A) aplicativos de 

mobilidade só foram considerados opções por 2 dos entrevistados. Ambos com menos de 

40 anos.  

• Embora claramente as decisões do grupo de compra sejam menos racionais e mais 

emocionais, elas não têm ligação com os triggers explorados pela indústria automotiva em 

sua comunicação (emoção ao dirigir, potência, design, status social e afins) e sim com 

triggers bem mais pragmáticos tais como: segurança, comodidade, confiabilidade e 

benefício para a família.  

• O Digital, mesmo com uma demografia mais velha, desponta como principal meio de 

coleta de informações. Conforme explorado nesta dissertação, o consumidor chega a 

concessionária com a decisão praticamente tomada.  

• Claramente existe uma oportunidade de venda online, segundo o grupo, porém todos 

consideram que deve haver uma melhora significativa da experiência existente hoje. O 

Omni-channel parece ser um caminho para o grupo, integrando loja física com e-

commerce.  

• O Grupo entender que as montadoras atuais irão liderar o movimento de carros autônomos. 

Segundo o grupo, o impacto maior será na indústria de aplicativos de mobilidade, que irá 

expandir fortemente, e em países em desenvolvimento (como o Brasil) gerar um forte 

número de desempregados.  

• Nenhum dos entrevistados se sente confortável para ter um carro autônomo. Porém 100% 

dos entrevistados afirmaram que pagariam entre R$ 100-150 mil por um carro elétrico nos 

dias de hoje se o mesmo estivesse disponível.  
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5.4 Análise das respostas da pesquisa com consumidores da Geração Z (Nascidos pós 1994)  

 

A base entrevistada de futuro consumidores da Geração Z foi concentrada em estudantes 

universitários com idades entre 18 e 24 anos (a média de idade da base foi de 20,9 anos) com 70% 

de público feminino. Os estudantes foram escolhidos de diversas universidades e de acordo com 

as respostas pode-se observar um mix de classes sociais, não a concentração apenas na Classe A 

(detalhes da amostra na QUADRO 05 abaixo). O objetivo desta parte era entender como as futuras 

gerações estão reagindo a indústria automotiva e as inovações que estão surgindo em comparação 

com os respondentes que já estão inseridos no mercado. Existe dentro das montadores em geral 

um sentimento de que a Geração Z não quer ter carro, o que foi observado tanto na pesquisa com 

líderes da indústria conduzida pelo autor como na base documental, porém a totalidade dos 

respondentes coloca que o não ter o carro está mais ligado a questão financeira (não ter ainda 

condição de poder bancar um carro) do que efetivamente a falta de desejo de ter um carro.  

 

 

QUADRO 05 – Detalhamento do perfil dos entrevistados da Geração Z. 

 

Como era de se esperar o público entrevistado usa uma gama diferente de soluções para 

mobilidade. O translado faculdade – casa – trabalho – estágio é dominado por transporte público, 

os aplicativos de mobilidade são opções de transporte eleitos em momentos de lazer, 

principalmente noturnos ou em deslocamentos que os entrevistados julgam haver qualquer risco 

de segurança. O uso dos aplicativos de mobilidade para os mesmos é algo comum e rotineiro, 

limitado pelo valor disponível para gastar com os mesmos. A divisão de corridas com amigos foi 

citada por praticamente todos entrevistados. Como era de se esperar, o público jovem anseia pelos 

Base Amostral Idade Formação Sexo Profissão Classe Social 

Entrevistado 1 20 Publicidade Masculino Estudante A

Entrevistado 2 23 Engenheiaria Feminino Estudante A

Entrevistado 3 19 Administração Feminino Estudante C

Entrevistado 4 23 Administração Feminino Estudante A

Entrevistado 5 24 Publicidade Feminino Publicitária B

Entrevistado 6 19 Comercio Feminino Estudante C

Entrevistado 7 19 Administração Feminino Estudante C

Entrevistado 8 21 Administração Masculino Estudante A

Entrevistado 9 22 Publicidade Masculino Publicitária B

Entrevistado 10 19 Comercio Feminino Estudante C
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carros autônomos e até deseja usa-los. Segundo os mesmos, “dirigir é uma perda de tempo e 

poderia estar estudando ou dormindo neste tempo” (cita uma entrevistada, estudante de 

Administração da Anhembi Morumbi, de 21 anos) e deixam claro que os aplicativos de mobilidade 

deveriam ficar mais baratos quando fossem dirigidos por uma inteligência artificial. A 

preocupação com sustentabilidade e meio ambiente foi sentida na pergunta que indagava sobre os 

carros elétricos, todos mostraram-se entusiastas do movimento de eletrificação dos carros.  

 

Na visão dos GenZ, a indústria automotiva caminha para ser uma fornecedora de Hardware. Numa 

comparação com a indústria de computação, na visão dos mesmos, sempre haverá a necessidade 

do veículo para a existência de aplicativos de mobilidade, car-sharing e soluções de autonomia. 

Porém, os mesmos, enxergam outros players entrando para prover soluções. Por eles, foram 

citados: Uber, Google, Apple, Samsung e Tesla. Os GenZ são entusiastas do car-sharing, porém 

hoje é uma realidade mais complexa para eles, pela idade, o custo é maior para eles, logo eles 

entendem que isto tende a melhorar no futuro, porém essa geração já consegue vislumbrar um 

carro compartilhado, algo que não foi citado por nenhum outro pesquisado a não ser os jovem 

desta geração. Quanto ao futuro da compra de um carro, os entrevistados foram categóricos em 

colocar o E-commerce como fonte de compra dos carros, nenhum dos entrevistados gostaria de 

comprar um carro numa concessionária em 10 anos, todos entendem que podem comprar carros 

como compram roupas, eletrônicos e outros produtos numa Amazon, Americanas.com ou 

Magazine Luiza.  

 

5.5 Analise das respostas da pesquisa com consumidores que desistiram de ter carros.  

 

Para abordar este Perfil o autor optou por uma pesquisa online, utilizando Survey Monkey, com 

pessoas que desistiram de ter carro nos últimos anos e passaram a usar alternativas distintas para 

a mobilidade. A pesquisa buscou indagar os motivos que levaram o consumidor a desistir da 

propriedade do carro, mas também quais seriam os motivadores para eles voltarem a pensar em 

comprar um carro. Por ser um método de coleta mais abrangente houveram 48 respostas. Todos 

respondentes deixaram de ter carro a partir de 2012, sendo que a maioria optou por abrir mão do 

carro em 2017, todos respondentes da base optaram por não ter mais carros próprios em suas 

unidades familiares. Na QUADRO 06 um detalhamento da demografia dos entrevistados:  
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QUADRO 06 – Demografia dos entrevistados 

 

Ao serem indagados sobre os motivos pelos quais os consumidores abriram mão de ter um carro 

próprio, observarmos que o trânsito e a ascendência dos aplicativos de mobilidade respondem por 

55% e 71% dos motivos. A Distância para o trabalho vem em terceiro e aparece contra relacionada 

como motivo para a recompra de um carro. Como os primeiros anos em que a pesquisa percebeu 

a “saída do mercado de automóveis” foi o de 2012 é importante lembrar que Uber, Cabify, 99 

surgiram apenas em 2014, porém em 2012 o Brasil já contava com o EasyTaxi (comprado ano 

passado pela Cabify).  

 

A pesquisa explorou como os consumidores estão fazendo para atender suas necessidades de 

locomoção no dia a dia sem o carro próprio. Os aplicativos de mobilidade (incluindo os clássicos 

de carro, mas já contando com os de patinetes e bicicletas em segundo lugar) aparecem como 

principais opções do consumidor. Ou seja, são os substitutos diretos para o carro próprio, se 

somarmos os aplicativos de mobilidade temos quase 80% da base elegendo os mesmos como 

principal meio de deslocamento no seu dia a dia. Os aplicativos de Car-Sharing ainda são um 

nicho novo no Brasil com pouca penetração. Apenas 30% da base já usaram alguma fez esse tipo 

de serviço, porém ninguém elegeu os mesmos nem como importantes no seu deslocamento nem 

como relevantes como opções do dia a dia. Porém é um segmento que ainda está nascendo e vai 

expandir fortemente nos próximos anos.  

Base Amostral Idade Média Formação Sexo Regiões Classe Social 

48 entrevistados 35 Anos 

3o Grau 

Completo 

(em média)

55% 

Feminino 

e 45% 

Masculino

Em média, 

classes A e B. 

Rio de 

Janeiro , 

São Paulo, 

Brasília, 

Recife e 

Minas 

Gerais. 
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Grande parte da amostra respondente usa os serviços de mobilidade com alta frequência, ou seja, 

tem alta necessidade de um carro no seu dia a dia, apenas optaram por outra forma de se servir do 

produto. Os motivos indagados para que o consumidor considerasse voltar a ter um carro próprio 

incluem pontos que são chave na jornada da compra de um carro, como o nascimento de um filho, 

porém o ponto de trabalhar perto e longe de casa são inversamente proporcionais em termos da 

decisão pelo abandono do bem carro pelo consumidor. O preço dos carros no Brasil também são 

um ponto, isto aparece nas opções que falam de promoção, melhora da economia e aumento 

salarial. Além das perguntas múltipla escolha foram feitas perguntas pedindo que o cliente narrasse 

suas experiências e escolhas, baseado nas perguntas acima, abaixo um resumo dos principais 

insights das respostas dos consumidores: 

• Os principais fatores apontados como motivos de desistência de ter um carro foram: 

financeiros, desemprego, estresse com o trânsito, violência, surgimento de opções 

melhores e não gostar de dirigir.  

• Dos entrevistados que experimentaram Car-Sharing, a maioria gostou da experiência, mas 

todos reclamaram da logística (Fricção) de retirar e entrega do carro. A Turbi foi o 

aplicativo mais citado pelos entrevistados.  

• Quando indagados sobre viagens de curta-média distância (até 250KM) o grupo mostrou-

se suscetível a diversas opções disponíveis, não sendo este um motivador para se ter um 

carro.  

• A maioria da base tinha um carro e vendeu para não ter mais, porém mais de 95% tiveram 

boas experiências com marca e concessionárias quando tinham carros, não sendo detratores 

de nenhuma das duas entidades.  

• Ao serem indagados sobre o que eles pediriam as montadoras para ser desenvolvido a fim 

de reconquistá-los como clientes, os 3 pontos mais pedidos foram: Car-Sharing direto com 

as montadoras, um produto de assinatura de carros ou um programa de carro como pay per 

use.  
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5.6 O cruzamento do CVC do consumidor com as percepções dos executivos de montadoras 

brasileiras  

Usando os modelos de CVC de Teixeira (2019), após as entrevistas, baseado no exposto pelos 

entrevistados é importante primeiro construirmos o que são os motivadores de compra de um 

automóvel, ou seja, que gatilhos fazem com que os donos de automóveis considerem trocar seu 

carro por um carro novo ou até mesmo que partam para seu primeiro carro. Com a ascensão do 

digital, conforme explorado tanto na base teórica quanto no contexto da indústria automotiva, 

vimos que hoje é possível fazer um tracking a jornada do consumidor e entender em que momentos 

é melhor abordá-lo nesta jornada. Isto, segundo as entrevistas, acaba criando valor, pois faz com 

que o consumidor recebe uma mensagem correta, na hora que está esperando ou aberto a recebe-

la. Na FIGURA 09 foi construído, baseado nas entrevistas, que triggers, ou motivadores, geram o  

interesse de um consumidor por um automóvel novo.  

 

FIGURA 09 – Triggers para gerar o interesse por um carro novo ou a troca de seu carro atual. 

Naturalmente ao entender o que constrói a demanda por um carro é necessário também entender 

se estes triggers podem ser substituídos ou até mesmo melhorados por alguma nova tecnologia, 
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para isso as entrevistas com os não-compradores, ou seja, consumidores que desistiram de ter um 

carro foram essenciais, estes ajudaram a construir o que seria o decoupling (TEXEIRA, 2019) da 

indústria, porém também a entender o que seria necessário para reconstruir o CVC da indústria 

automotiva para eles e fazer um re-coupling de atividades a fim de fazer com que esses 

consumidores perdidos voltassem a considerar ter um carro novamente. Para entender este 

movimento, baseado nos achados da pesquisa exploratória foi construído na FIGURA 10 os 

motivos de erosão do CVC que fizeram os consumidores desistirem do produto carro mas também 

que tipo de mudanças na estratégia de produto, marketing ou até mesmo cenário macroeconômico 

que faia um re-coupling de atividades e reconstruiria o CVC do consumidor hoje perdido pela 

indústria.  

 

FIGURA 10 – Erosão do CVC dos consumidores perdidos e possíveis reconstruções do CVC 

(Re-coupling) 

Ao juntar os achados de todos os 3 segmentos da indústria, na FIGURA 11,  a ideia foi gerar um 

mapeamento do que os segmentos entendem a diferença entre o que os consumidores desejam e o 

que o mercado oferece ou deveria oferecer a eles, segundo a opinião dos mesmos. É um 

complemento da cadeia de valor já apresentada acima e aos triggers porém com uma visão de 
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conflito entre desejos e soluções apresentadas pelo mercado, o que ajudará a construir se a 

percepção dos executivos está antenada com o que o consumidor deseja e espera como solução. 

 

FIGURA 11 – Mapeamento de desejos e o que o mercado oferece aos diferentes tipos de 

segmentos de consumidores.  

Em resumo, segundo a pesquisa exploratória, o que constrói valor é oposto ao que erode valor para 

os consumidores que deixaram de ter carro. Se faz necessário entender, o que os executivos da 

indústria, estão compreendendo e percebendo destes movimentos. Num resumo, cada segmento 

tem uma visão de construção de valor. No caso dos profissionais da indústria, uma visão de como 

eles constroem valor para os consumidores. Na figura resumo (FIGURA 12) , mostra-se possíveis 

disruptores que poderiam aproveitar-se da erosão para criar uma solução de produto ou marca que 

adereçasse à esse consumidor.  
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FIGURA 12 – CVC de cada segmento de consumidor na visão de cada perfil e possíveis 

disruptores. 

Os motivos de erosão dos consumidores, fazendo paralelos e tentando agrupa-los por vezes são 

mapeados pelos executivos da indústria e por vezes não. Mesmo quando mapeados não 

necessariamente o motivo de erosão será tratado, em geral existem problemas de cultura 

organizacional (conforme explorado no capítulo 4.2 do contexto da indústria) e resistências dentro 

do processo incumbente das lideranças da indústria estudada nesta pesquisa. NA FIGURA 13 foi 

colocado uma comparação entre a erosão do cliente, a percepção dos executivos e como a indústria 

reage em si.  

Perfil Criação de Valor Erosão de Valor Possível Desafiador (Disruptor)

Profissionais da Indústria 
Criação do desejo emocional de ter um 

carro e do prazer em dirigir. 

Comunicação da indústria 

cada vez mais varejista e 

promocional

Locadoras e Aplicativos de Mobilidade. 

Consumidores recentes de 

automóveis (últimos 12 

meses) 

Apenas um carro próprio pode dar 

segurança e tranquilidade para a família 

Manutenção, transito, preço 

do combustível e revenda.

Aplicativos de mobilidade e car-sharing com carros mais 

seguros por um preço ascessível. 

Futuros Consumidores da 

Geração Z. 

Locomoção com agilidade e por um preço 

acessível para o dia a dia. 

Segurança e confiabilidade 

de motoristas de aplicativos 

Startups lançarem um serviço de car-sharing considerando 

as necessidades dos jovens consumidores. 

Consumidores que 

desistiram de ter carro. 

Se locomover sem ter o custo alocado 

num bem caro e sem a preocupação com 

dirigir e manutenção

Necessidades de locomoção 

que exijam um carro todos os 

dias. 

Melhora dos aplicativos de car-sharing. Entrada das 

montadoras neste mercado. 
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FIGURA 13 – Comparativo entre erosões do consumidor, percepção e reação da indústria. 

Usando o cruzamento das entrevistas da pesquisa exploratória com os dados levantados no 

contexto da indústria também foi criado um quadro que mostra um mapeamento do que seriam as 

empresas incumbentes e as desafiantes em cada situação da construção e erosão do CVC do 

mercado automotivo, analisando os impactos que possivelmente os movimentos de disrupção 

possam ter analisando os mesmos separadamente, o estudo está exposto abaixo na FIGURA 14.  

Motivo de Erosão do 

Consumidor

Percepção dos 

executivos da Indústria

Como montadoras reagem a 

Erosão. 

Executivos 

percebem a 

Erosão?

Motivo apontado para 

Erosão?

PERCEPÇÕES DE EROSÃO DO CVC DOS CONSUMIDORES PELOS EXECUTIVOS DA INDÚSTRIA

Aplicativos de 

Mobilidade podendo 

ser substitutos para as 

montadoras.

A maioria enxerga esse 

conflito e que pode haver 

uma diminuição futura 

de venda de carros.

Pilotos de car-sharing sendo 

pensados para os próximos 5 

anos. 

Sim

Cada vez mais o 

consumidor tem menos 

orçamento disponível para 

um carro. 

Concessionárias com 

experiências de compra 

ruins e ultrapassadas. 

Entendem que a venda 

tende a migrar para algo 

mais digital.

Projetos de digitalização de 

concessionários. 
Sim

Desafio por modelos de 

leis que são 

protencionistas e focam no 

mercado físico.

Carro como um bem de 

segurança, conforto e 

comodidade

Carro com uma bem que 

traz status e emoção de 

dirigir.

Comunicam focados em 

status e emoção em dirigir.
Não 

Comunicação das marcas 

desalinhada com os 

desejos e triggers do 

consumidor. 

Idade Média da 

primeira CNH subiu de 

18,5 para 24,9 anos

Não estão mapeando este 

KPI.

Não existe plano de nenhuma 

marca em falar com o público 

mais jovem.

Não 

A indústria enxerga o 

jovem como um 

consumidor menos 

importante e sem 

condições de compra.

Comunicação 

Promocional de carros 

massivamente 

O mais efetivo seria 

comunicar segmentado 

em digital 

Mais de 60% dos 

investimentos da indústria é 

em promoções massivas e sem 

segmentação

Sim

Cultura varejista 

tradicional do mercado 

automotivo brasileiro 

Concorrência de 

Aplicativos de 

Mobilidade 

Não percebem 

necessariamente os 

aplicativos como 

concorrentes

Acreditam que o volume de 

venda (principalmente a 

locadoras) é positivamente 

afetado pelos aplicativos.

Não 

Visão curto-prazista das 

montadoras e crença que 

isto é um problema do 

Global das montadoras. 
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FIGURA 14 – Quadro de estudo de comparação de empresas incumbentes e novos entrantes com 

análise por tipo de negócio. 

De posse de todas as análises comparativas resta a pesquisa entrar num processo de conclusão e 

responder as perguntas de pesquisa acima dos dados levantados, estas sendo:  

1. Como os executivos de empresas incumbentes percebem as reações e a preparação de seu segmento 

mediante à disrupção digital e a novas tecnologias de mobilidade no mercado automotivo brasileiro?  

2. Que mudanças o processo de disrupção digital e as novas tecnologias ocasionaram na perspectiva do 

consumidor mediante as novas opções de mobilidade urbana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCUMBENTES NOVOS ENTRANTES COEXISTEM CONCORREM POSSÍVEIS IMPACTOS PARA INCUMBENTES

Locadoras 

Tradicionais
Lozaliza e Movida. Não co-existem neste caso. 

Ambas tem soluções digitais 

para os motoristas de 

aplicativos.

Localiza e Movida se prepararam para atender a demanda 

enorme que surgiria dos aplicativos de mobilidade. Assim 

conseguiram chegar a uma dominância neste setor. 

Montadoras sem 

projeto de car-

sharing 

Toyota e VW 
Compartilham uma cadeia de 

fornecedores. 

Toyota e VW já tem projetos 

de car-sharing em testes no 

Brasil.

Abertura de um novo mercado para as marcas citadas, 

trazendo uma disrupção para as demais montadoras. 

Montadoras de 

Automóveis

Grin , Rappi, Uber Bike, Itau 

e Bradesco (Bike Sharing)

Opções de mobilidade que 

complementam uma viagem curta ou um 

dia de rodizio. 

Jovens desistindo de ter 

carro pelas opções de 

mobilidade "green"

Muitos jovens já enxergam os patinetes elétricos e o bike 

sharing como uma opção a ter um carro hoje em dia em 

grandes cidades. 

Locadoras 

Tradicionais

Turbi, ZazCar, PegCar e 

Moobie. 

Algumas usam locadoras como parceiras 

para oferecer seus serviçoes de car-

sharing.

Opção mais barata para 

viagens ou necessidades 

curtas.

Diminuição da demanas de aluguel de carros com um menor 

investimento em CAPEX pois o carro gira muito mais rápido. 

Montadoras de 

Automóveis

Aplicativos de Mobilidade 

Automotiva 

Aumento do volume da venda de carros 

para atender a demanda 

Menor venda de carros 

novos devido ao novo serviço 

Ao longo prazo famílias podem passar a optar por ter 

menos carros ou até mesmo não ter para usar aplicativos de 

mobilidade. Este comportamento pode ser observado com 

jovens já nos dias de hoje. 

Montadoras de 

Automóveis

Localiza e Movida com seus 

projetos de transformação 

digital.

Compra de maiores volumes de carros 

para atender a demanada.

Criação de rede de revenda 

de carros usados. 

Localiza já conta com 118 lojas de semi-novos espalhadas 

pelo Brasil. A Movida lidera o movimento com 163 lojas. 

Juntas seriam a 3o maior montadora em número de lojas.
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6 CONCLUSÕES  

6.1 Conclusão da Pesquisa 

Este trabalho, teve como objetivo explorar o impacto, que a disrupção digital e as tecnologias de 

mobilidade, na maneira da indústria automotiva relacionar-se com o consumidor respondendo à 

pergunta de pesquisa: “Como os executivos de empresas incumbentes percebem as reações e 

a preparação de seu setor mediante à disrupção digital e a novas tecnologias de mobilidade 

no mercado automotivo brasileiro? Que mudanças o processo de disrupção digital e as novas 

tecnologias ocasionaram na perspectiva do consumidor mediante as novas opções de 

mobilidade urbana?”.  Para isso, primeiro foi apresentada uma base teórica que pudesse sustentar 

um estudo acadêmico válido e embasado. Uma vez determinada as linhas a seguir, do ponto de 

vista de disrupção e do Customer Value Chain  foi feita uma desk reasearch com dados da indústria 

e uma pesquisa do Instituto Roland Berger com 499 profissionais da indústria automotiva para 

criação de um material para uma pesquisa exploratória. A pesquisa qualitativa visava explorar os 

aspectos atuais da indústria, do cenário brasileiro onde a indústria e os aplicativos de mobilidade 

estão inseridos e uma pesquisa exploratória com consumidores de tres diferentes perfis: pessoas 

que compraram um carro nos últimos doze meses, que desistiram de ter carro e futuros 

consumidores da Geração Z, além de entrevistas com dezessete líderes da indústria automotiva. 

De posse desta pesquisa exploratória e da base acadêmica foi possível chegar a algumas inferências 

e conclusões nesta pesquisa.  

Primeiro foi necessário entender a construção da jornada de consumo do mercado automotivo. 

Para isso, foi necessário comparar os depoimentos de consumidores atuais à aqueles que desistiram 

de ter carro, as opiniões que são por vezes opostas entre si, e isto era de se esperar, visto que 

compara-se um consumidor fiel do produto automóvel com um que abandonou o mesmo produto. 

Ou seja, se de um lado ainda existe a “paixão por dirigir” do outro lado “o ódio por dirigir”, o que 

mostra a importância do CVC nas relações de marcas, produtos e consumidores (TEXEIRA, 

2019). Porém quando a pesquisa encontrou os triggers de compra da jornada, comentada tanto na 

teoria do decoupling de Teixeira et al, (2019) quanto nas provocações acerca do marketing digital 

de dados de Gupta (2019), em que defende o uso do marketing analytics para coletar dados do 

consumidor e assim entender seu comportamento e desejos, repara-se que alguns dos triggers de 
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compra dos compradores atuais são os mesmos que fariam os que desistiram de ter carro voltar a 

ter carro, como por exemplo: segurança, economia de combustível, casamento, chegada de um 

filho e o translado trabalho – casa são citados por ambos perfis como motivos para se ter uum carro 

próprio. Os triggers que se destacam como possíveis motivadores para um consumidor decidir 

voltar a ter um carro: um novo emprego, passar a morar longe do trabalho e o casamento ou a 

chegada de um filho. Quando olhamos a Geração Z, embora não haja base amostral suficiente para 

um embasamento estatístico, pelo menos dentre os 10 entrevistados, todos fogem completamente 

do estereótipo que os executivos da indústria os colocam: sim, os jovens querem carro, eles só não 

podem pagar ainda por um carro (seriam os GenZ uma repetição do fenômeno colocado por 

Teixeira et al, (2019) em relação aos millenials e os carros?). A indústria automotiva, pelo seu 

tamanho e relevância, conta com vasto repertório de pesquisas, dados e estudos. A pesquisa inferiu 

que, mesmo mediante toda essa riqueza de dados, os executivos não necessariamente utilizam isso 

para desenvolvimento de novos produtos, estratégiss ou campamhas de marketing (CUMMINGS, 

DHAR e WELCH, 2015).  

A dissonância entre o que a indústria comunica em suas campanhas de marketing e o que o 

consumidor vê como valor é destacado nas análises de construção e erosão de valor para 

consumidores e não-consumidores (TEIXEIRA, 2019). Os executivos reconhecem essa 

discrepância, tanto na mensagem (quando destacam, por exemplo, o foco extremado em varejo e 

promoção) quanto no fato de que as mensagens são direcionadas a públicos muito abertos e não 

falam necessariamente com quem está procurando um carro de fato. Porém todos demostram certa 

passividade em relação a isso, apontando como algo cultural e que não será alterado na indústria 

com facilidade, reconhecendo as características de incumbência da mesma (SALLES, WOOD, 

CALDAS, 2018). Esta característica não é nova, nem exclusiva dos profissionais brasileiros. 

Tedlow (2008) escreveu sobre a dificuldade de adaptação de executivos à mudanças abruptas em 

seus mercados, a indústria automotiva é foco do autor, o trecho abaixo, fala das mudanças 

ocorridas na indústria americana na década de 70, e que se aplicam perfeitamente nas questões 

levantadas pela pesquisa em relação a falta de visão do consumidor e das tendências do mercado: 

"Seria a indústria automotiva, na sua falha de se adaptar as mudanças bruscas de comportamento 

do consumidor, excepcionalmente eficiente na arte de negar a realidade? (...) Negação vem 

evoluindo em vários outros problemas também, desde ignorar forças externas como as inovações 
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tecnológicas e mudanças demográficas até superestimar a própria empresa e sua capacidade e 

recursos." (Richard S. Tedlow - Leaders in Denial (p3) - 1o Edição - 2018, Tradução Livre).  

O ponto de Tedlow (2008) encontra na teoria de Christensen, (2012) uma visão mais moderna e 

atualizada com fenômenos recentes, mas com base similar, de olhar o problema identificado. 

Christensen (2012), como já colocado, deixa claro que a disrupção não vem diretamente no core-

business, não é sentido nos primeiros momentos e geralmente é criado de uma maneira que 

dificilmente a empresa incumbente que tem grande fatia no mercado está pronta e preparada para 

combater. Nas entrevistas e análises documentais fica evidente um anseio do consumidor pelo 

carro como um serviço e não mais como um bem. O fenômeno que é amplamente estudado na 

pesquisa dos tres autores chaves deste estudo, já é algo latente no mercado brasileiro indiretamente 

através principalmente de Uber e 99, porém distorcidos por alguns fenômenos socioeconômicos 

do Brasil, que acabam gerando uma impressão imprecisa do efeito da low-end disruption e como 

apresentado no FIGURA 10, fazem com que aplicativos de mobilidade e indústria automotiva 

coexistam no mercado brasileiro. Esta situação de coexistência faz com que não se sinta ainda 

efeitos negativos na volumetria de vendas de carros novos, até pelo contrário, conforme exposto 

na pesquisa, vemos um singelo aumento via compra de grandes locadoras (destacando-se Localiza 

e Movida) que se estocaram para atender à crescente demanda dos motoristas de aplicativos.  

Teixeira (2019), em sua obra, fala de decoupling, e olhando as aplicações desta teoria, e todos os 

dados gerados pela pesquisa exploratória bem como a etapa de desk reaserch foi possível 

identificar um novo perigo de disrupção bem particular do mercado brasileiro. Ao aumentar o 

volume de vendas para locadoras, focadas em atender aplicativos de mobilidade, elas aumentam 

muito o giro de seminovos vendidos em suas lojas, que antes eram tidas apenas como parte 

subjacente de seu negócio, porém agora ocupam lugar de destaque nos números das duas principais 

empresas do setor no Brasil: a Movida Rent a Car tem 168 lojas de seminovos seguida pela 

Localiza com 118 (fechamento de 2019). Quando olhamos o relatório de investidores da Localiza 

(maior locadora do Brasil) para o ano fiscal de 2019 observamos um crescimento de frota de 35,4% 

no inventário de carros e um crescimento de 22,3% no número de lojas de seminovos, atingindo a 

marca de 118 lojas. O volume de seminovos vendidos em 2019 atingiu a marca de 106.550 

unidades, um crescimento de 35% contra 2018, a contribuição líquida provinda de seminovos no 

total do lucro da locadora aumento em 38% no ano de 2019 (RELATORIO INVESTIDORES 
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LOCALIZA, 2019). Já a Movida chegou a uma frota de 106 mil carros em 2019, um crescimento 

de 30% em relação a 2018, teve venda de 16 mil seminovos apenas no segundo trimestre de 2019 

um crescimento de 83,4% contra o ano anterior (RELATORIO INVESTIDORES MOVIDA, 

2019). A Movida, assim como a Localiza foca na digitalização de seus serviços, em ofertas 

especiais para os motoristas de aplicativos e em soluções de car-sharing. Ambas destacam a 

transformação digital, iniciada em 2015-2016 como fator categórico para o bom momento que 

vivem.  

Ao olhar os números da Localiza e da Movida, e ao analisar todas as respostas e revisões de 

documentos públicos dessas empresas, talvez o decoupling que está acontecendo na indústria 

automotiva brasileira seja a criação de uma concorrência nova, para as redes de concessionárias 

das montadoras, pelas próprias montadoras, ao focarem a volumetria, busca por liderança do 

mercado em unidades, e ao venderem carros com descontos excessivos para as grandes locadoras 

em trocas de altos volumes de compras a curto prazo (AUTO INDÚSTRIA, 2019). A Fenabrave 

(2019), conforme exposto no Capítulo 4, já chama atenção ao fenômeno e demostra preocupação 

com uma possível concorrência desleal devido ao poderio financeiro que Localiza e Movida tem 

em relação a concessionárias e até mesmo em relação as operações brasileiras das grandes 

montadoras.   

Ainda na pespectiva de low-end disruption, a pesquisa de Roland Berger deixa claro que não existe 

no Brasil um movimento de preocupação ou inovação para combater os aplicativos de mobilidade 

no que tange o consumidor final. Christensen (2015) explica que a adaptação ao serviço não é 

fácil, muito menos é lucrativa necessariamente, visto que a estrutura das grandes empresas tem 

legados criados para outro tipo de negócio, porém o efeito dos aplicativos fica nítido na pesquisa 

com não compradores e já aparece como opção nos compradores. Ignorar a evolução que pode 

acontecer no car-sharing, hoje ainda incipiente no Brasil e em evolução no mundo, e até mesmo 

as evoluções de Uber e 99, pode ser um erro tão grande quanto foi a Blockbuster ignorar a Netflix 

(TEXEIRA, 2019). Porém não é uma regra que uma empresa incumbente não pode reagir e 

antecipar movimentos de novas entrantes. Um exemplo disso, dentro do Brasil, foi o caminho 

oposto aos novos entrantes, adotado pela Magazine Luiza em relação ao seu e-commerce: 

enquanto o mercado brasileiro e mundial caminhava para uma separação total da operações de e-

commerce e varejo físico e por um modelo de crescimento a qualquer custo (em busca do efeito 
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rede) a companhia de Franca decidiu fazer o oposto, unificar as operações, usar as lojas como 

HUBs de distribuição e focar em um crescimento lucrativo e sustentável. Se a estratégia de 

Frederico Trajano vai se mostrar acertada no longo prazo, o futuro dirá, porém nos últimos 5 anos 

ele viu sua empresa se tornar a varejista mais valiosa do mercado latino-americano (TEIXEIRA, 

GUISONI e TRAJANO, 2019).  

A visão de futuro, para os consumidores entrevistados, é que a indústria, irá migrar para uma 

direção que unificará os conceitos de EV (Eletric Vehicles), AV (Autonomous Vehicles) e o car-

as-a-service (inclusive citou-se muito o pay – per – use). Ao conversar com os entrevistados e ler 

todos dados documentais, foi inevitável fazer uma comparação com a indústria da computação. Os 

argumentos colocados, lembram muito a relação hardware e software, literalmente as duas 

entidades necessárias para viabilizar todos os tipos de negócios apontados acima como futuro da 

indústria automotiva.  

Neste caso, o Hardware, está claro que é o carro, porém o Software, ainda está em aberto, podendo 

ser desde o sistema de navegação do carro, até um aplicativo que viabiliza a conexão de toda essa 

tecnologia. Ao continuar com a comparação com a indústria da computação, nela temos empresas 

que produzem as duas coisas, tanto Hardware como Software. Estes são os casos de Apple e 

Samsung. Outras que fazem apenas hardware, como Dell e Lenovo e as que fazem apenas software 

como Microsoft e Google por exemplo. Uma rápida busca pelo “valuation” destas empresas 

demostra uma certa tendência de valorização para quem tem o software e não apenas o hardware. 

De todas automotivas talvez a mais próxima de ter uma visão de software e hardware seria a Tesla, 

que tem um valuation superior a Ford e GM somadas, em 84 bilhões de dólares (BARRONS, 

2019), sem nunca ter dado 1 dólar de lucro e nem provar que pode fabricar carros em larga escala. 

Os relatórios de investidores das empresas automotivas questionam esta relação entre capacidade 

tecnológica versus venda e lucro desde 2016, a pesquisa exploratória demostrou que essa 

preocupação existe na cabeça dos executivos, mas que não há uma visão que algo está sendo feito 

para combater ou efetivamente atacar esse problema, mas sim para solucionar os problemas de 

curto prazo (MURO e MAXIM, 2018).  

A Sony anunciou recentemente que em 2021 irá lançar seu carro primeiro elétrico (CESTECH, 

2020).  O exemplo da Sony, e das inúmeras Startups que foram recentemente adquiridas por 
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montadoras (capitulo 4) aplica-se tanto na teoria de Christensen (2015) quanto na de Gupta (2019). 

O exemplo da Sony pode ser seguido por outras empresas, como já citado aqui, Google e Apple já 

anunciaram projetos em carros autônomos e elétricos. Olhando para um próximo tema conexo, a 

pesquisa com executivos da indústria automotiva brasileira, mostrou uma preocupação com a 

possível expansão do car-sharing. O ponto interessante, são as diferentes visões do que o car-

sharing pode ser. Parte dos executivos focam no emergente mercado de aplicativos que oferecem 

este serviço. Mercado este, já explorando por algumas montadoras como GM, BMW e Toyota, 

porém outra parte, tem uma visão um pouco mais aberta: o carro como um serviço (car-as-service). 

Ou seja, o car-sharing, permitindo a possibilidade da venda de um carro compartilhado entre mais 

de um cliente. Ou até mesmo, permitindo o “aluguel” do carro, no tempo ocioso e até mesmo o 

pay per use. O modelo citado, em pesquisa com executivos, chega a ser mais perigoso para a 

indústria que os aplicativos de mobilidade. A razão disso, é que sua capacidade de diminuir o 

volume de carros vendidos é mais rápida que os aplicativos de mobilidade. Sabemos, desde o 

fordismo, da dependência que a cadeia automotiva tem de altos volumes de produção para ter 

custos viáveis.  

Pelo exposto, é válido resumir alguns pontos de conclusão e atenção para profissionais e 

pesquisadores do setor ou de qualquer mercado incumbente:  

• Em geral executivos automotivos brasileiros tem uma compreensão regular dos 

movimentos de mercado, porém estas as vezes são limitadas devido a barreiras culturais e 

incumbentes, impedindo os mesmos de agir, mesmo quando reconhecem o problema e 

riscos de disrupção.  

• A indústria automotiva, segundo estudo exploratório, pode atentar-se melhor na forma de 

comunicar-se com o consumidor alvo e na maneira como desenvolve seus produtos e 

serviços. O CVC criado as vezes não é capturado e a erosão é atribuída a marca ou a sua 

rede de concessionárias. Um melhor processo da comunicação inicial ao pós-vendas, 

tornando o processo de vendas mais amigável e uma experiência positiva ao consumidor 

pode criar valor para as marcas e fidelizar consumidores (TEIXEIRA, 2019).  

• A jornada do consumidor é hoje mais online, o mesmo evita ao máximo o showrooming 

(TEIXEIRA, 2019) e visita cada vez menos concessionárias em sua jornada, chegando ao 
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número de 1,9 visitas para fechar um compra de carro (THINK GOOGLE, 2019), e o mais 

importante, chega em loja sabendo sobre o produto, normalmente decidido sobre o que 

quer, apenas disposto a negociar o valor do carro novo e do seu usado (CESPEDES e 

HAMILTON, 2016).  

• Os aplicativos de mobilidade, no curto prazo podem gerar um aumento de demanda das 

locadoras e grandes frotas pelo volume de motoristas. Com isso as grandes locadoras 

montaram redes de seminovos (exemplo citado aqui da Localiza e Movida) e criam 

concorrências para as redes de revenda das próprias montadoras. Além disso, com mais 

opções de mobilidade, o consumidor passa a ter o poder de escolher, com de uma opção 

que simplesmente a compra de um carro, deixando sua jornada de compra mais itinerante 

e passível de diferentes buscas por produtos e serviços.  

• A transição para os EV e AV chama novos entrantes para a indústria, que vão desde startups 

até mesmo novas áreas em empresas tradicionais como Sony, Apple, Google dentre outras 

(GUPTA, 2019). Além disso, a ascensão da tecnologia de compartilhamento de carro, traz 

para a indústria uma visão de serviços, com isso empresas como Uber, 99, Didi dentre 

outras entram também no jogo, do carro como serviço contra uma manufatura, nunca é um 

território simples de se adaptar (TEIXEIRA, 2019).  

• Os consumidores atuais têm visões em relação ao carro e a posse do bem mais pragmáticas 

que o link emocional que a indústria automotiva tenta passar em suas propagandas. A 

compra é menos atrelada ao prazer de dirigir, fugir para o campo ou para a praia com sua 

SUV, mas sim a triggers de segurança, espaço, comodidade, ou seja, triggers racionais e 

ligados, com frequência, a família. Os consumidores são vocais em linkar filhos, 

casamento e uso do carro para trabalhar como motivos essenciais para não abrir mão da 

posse de um carro. Coerentemente, os mesmos motivos seriam motivadores para um 

consumidor que deixou de ter um carro, pensar em comprar um novamente, novamente, 

triggers racionais, o que demostra a importância do CVC (TEIXEIRA, 2019).  

• O papel do concessionário parece ser um dos pontos mais intrigantes da pesquisa. 

Consumidores enxergam a experiência com desagradável, mas não abrem mão de ir ver o 

carro e negociar antes da compra. Montadoras não indicam seus próprios concessionários 
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e clientes da geração Z esperam não precisar comprar nada que não seja online quando 

chegar sua hora. Naughton et al (2019), estudou o fenômeno da Geração Z e sua relação 

com o carro, além de todos os achados explorados nas entrevistas, o autor foca muito no 

fato que esta geração não está focada na posse do bem, nossa pesquisa exploratória mostra 

que pode haver as duas possibilidades, a busca pelo compartilhamento e pela compra, algo 

que aconteceu com os millennials e foi observado por Teixeira (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA PESQUISAS POSTERIORES 

6.2.1 Limitações de Pesquisa 

Por se tratar de um estudo focado na indústria automotiva, sob a perspectiva mercadológica, 

embora possa trazer alguns insights para outras indústrias incumbentes, o mesmo limita-se a 

características específicas da mesma, principalmente no que concerne a pesquisa exploratória e os 

comportamentos de executivos e consumidores respectivamente. Embora a base teórica seja rica e 

aplicável a qualquer indústria, as conclusões e detalhamentos aplicam-se ao território explorado 

pela pesquisa, no caso, a indústria automotiva brasileira em especial. Outro ponto de limitação é o 

fato que a pesquisa exploratória é qualitativa, e embora traga diversas provocações, é impossível 

afirmar que estatisticamente os achados refletem o todo da indústria automotiva, para isso seria 

necessária uma pesquisa quantitativa com amostra calculada para atender aos pré-requisitos para 

tal. A falta de embasamento estatístico pode levar alguns leitores a entender que o problema é 

concentrado apenas nos entrevistados ou em parte do mercado, o que apenas uma pesquisa maior 

e com amostra suficientemente representativa estatisticamente, poderia resolver.  

6.2.2  Sugestões para pesquisas posteriores 

A abertura de trabalho similar para outras indústrias usando metodologia simular de pesquisa 

exploratória e baseando-se nos mesmos autores, que se aplicam a qualquer indústria, dado a 

riqueza e profundidade de suas teorias e estudos, poderia ajudar outros segmentos a entender seus 

momentos e mapear melhor os cenários futuros e atuais em relação as ameaças aos seus negócios 

e futuro em si. Outro ponto específico sobre a indústria automotiva, seria interessante, baseado nos 

achados desta pesquisa, criar uma pesquisa quantitativa com método quantitativo, incluindo testes 

de hipóteses, para confirmar alguns pontos levantados. Quando falamos dos pontos de disrupção 

e percepção de consumidores e executivos, uma pesquisa quantitativa poderia determinar quanto 

isto é presente no total do mercado brasileiro, já em relação ao CVC do consumidor e da cadeia, 

testes de hipóteses poderia comprovar o efeito estatisticamente.  
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6.3 CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS  

6.3.1 No campo teórico  

Por se tratar de uma dissertação de mestrado profissional, acredito que a contribuição para o campo 

teórico esteja muito concentrada na ligação entre teorias acadêmicas, pensadores e metodologias 

de pesquisa com o pensamento coorporativo. Numa indústria, complexa como a automotiva, que 

é amplamente estudada na literatura, desde o início do século passado. Apesar disso, poucos 

executivos aprofundam-se em estudos que misturem os dados de mercado, com base teórica 

comprovada e estudada academicamente. Ao trazer pesquisas e dados documentais coorporativos, 

para criar uma pesquisa exploratória baseada nas teorias dos autores escolhidos para embasar o 

estudo, este trabalho,  visa incentivar a pesquisa acadêmica. Entretando pode  ao mesmo tempo 

que trazer uma visão mais embasada para o sempre corrido e previsível mercado coorporativo, que 

pouco tempo investe em estudar fenômenos.  

6.3.2 No campo prático e coorporativo  

Quando olhamos do aspecto das contribuições do campo prático e como este estudo pode trazer 

benefícios para o mercado coorporativo, em especial, a indústria aqui estudada, acredito que a 

riqueza das contribuições seja maior. Espera-se que o trabalho traga uma maior reflexão sobre o 

tema Disrupção e Tecnologia de Mobilidade e seus impactos aqui explorados. Ao mixar aplicações 

e dados mercadológicos com teorias acadêmicas, que este estudo ajude executivos a olharem os 

cenários com menos jargões de mercado sem embasamento e encontrem tempo de ler autores mais 

concretos e testados em suas teorias. Que contribuições e visões como o Decoupling (TEIXEIRA 

et al, 2019), o Low End Disruption (CHRISTENSEN, 2019) e as spin-offs das grandes empresas 

(GUPTA, 2019) sejam agora mapeadas com base concreta e com estudo dos fenômenos aqui 

apresentados e dos inúmeros outros exemplos explorados pelos autores. Ao fazer um paralelo entre 

opinião do consumidor e o que o executivo pensa e cruzar isso com exemplos de estudos anteriores 

sobre a própria indústria automotiva, percebemos comportamentos recorrentes, que este estudo 

crie um incômodo e gere reações no mercado automotivo e porque não, em outros mercados 

incumbentes. 
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7 GLOSSÁRIO DE TERMOS 

TERMOS GENÉRICOS 

 

Mídia Off-line: qualquer propaganda veiculada em meios fora da internet. Ex.: Jornal, TV, revista, 

OOH etc.   

 

Mídia online ou Mídia Digital: qualquer propaganda na internet, incluído sites, redes sociais e 

aplicativos.  

 

Audiência: Indivíduos ou domicílios que assistem a um determinado evento em um dado 

momento. 

 

 Penetração: Quantidade de pessoas ou lares atingidos por um meio ou veículo de comunicação. 

 

 Alcance: Total de indivíduos ou domicílios diferentes atingidos, por pelo menos 1 minuto, por um 

conjunto de eventos 

 

 Cobertura: Total de indivíduos ou domicílios, sem duplicação, atingidos por uma relação de 

programas ou por um período determinado 

 

 MEIO, CANAL E VEÍCULO: 

 

 Frequência: quantidade potencial de vezes que um anúncio é exibido para um determinado 

público. 

 

TERMOS DO UNIVERSO DIGITAL 

 

WWW: Geralmente é o prefixo utilizado para indicar um endereço de uma página de conteúdo na 

internet. Ex.: www.globo.com 
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Domínio: o endereço de um site na internet. Ex.: globo.com é um domínio. Para acessar as páginas 

de conteúdo, usa-se o www.globo.com. Para se acessar o serviço de FTP da Globo.com, usa-se o 

ftp.globo.com. 

 

URL: endereço completo de uma página (arquivo) na internet. Ex.: A página sobre as novidades 

do Brasil na Globo.com é globo.com/noticias/novidades-no-brasil.html. 

 

TERMOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS À MÍDIA DIGITAL 

 

Banner: Peça publicitária veiculada na internet, como sites, portais, blogs, aplicativos etc. 

 

Paid Search ou Busca Paga: Quando se anuncia em buscadores e o anúncio é entregue de acordo 

com os termos buscado pelo usuário. Ex.: Toda vez que alguém buscar por “aluguel rio de janeiro” 

um anúncio é mostrado no resultado da busca. 

 

Social Media: termo em inglês para redes sociais tais como Facebook, Youtube e Twitter. 

 

Rede de Display: Normalmente utilizado em “Veicular em rede de display”, que quer dizer que 

um anunciante vai veicular em sites que permitem anúncios de display e a compra é feita a partir 

de um fornecedor especializado neste modelo para vários sites simultaneamente. 

 

Mídia Programática: é a mídia comprada ou vendida através de plataformas especializadas que 

entregam a publicidade de forma contextualizada e através de compra direta ou plataformas de 

Real Time Bidding (RTB). 

 

DCM ou Double Click Mananger ou DV 360: é um sistema de gerenciamento proprietário do 

Google para veiculação de anúncios na internet. 

 

DMP (Data Management Platform): São plataformas utilizadas para coleta e gerenciamento de 

dados, principalmente para fins de marketing digital. 
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DSP (Demand-Side Platforms): São plataformas que permitem a compra de mídia digital e que 

são operados por Trading Desks (TDs), empresas ou áreas especializadas nesse novo jeito de 

comprar mídia digital. 

 

Publisher: Donos ou proprietários de sites que disponibilizam seu inventário de anúncios para 

venda em plataformas ou através de agentes. 

 

TERMOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS À MÍDIA DIGITAL E COMUMENTE 

USADOS COMO KPI’S: 

 

Impressão: uma peça que foi carregada em um determinado site, portal, rede social, app etc. 

 

Lead: Um potencial cliente. O lead é gerado quando ocorre o cadastro de um ou mais dados de 

contato deste potencial cliente que permita a conversão dele em cliente. 

 

Conversão: Uma conversão acontece quando um visitante de um site realiza uma meta pré-

determinada. Por exemplo, uma conversão é realizada quando um visitante termina uma compra 

em um e-commerce, ou faz uma assinatura de um serviço de streaming de música ou se cadastra 

em um formulário. Um outro exemplo é quando um visitante se transforma em lead, foi realizada 

uma conversão. 

 

CPL (Custo por Lead): É o valor médio investido para se gerar um lead. É calculado dividindo o 

total do valor de mídia investido para este fim pela quantidade de leads gerados. Ex.: Uma 

campanha que entregou 10.000 leads e veiculou R$ 20.000,00 teve um CPL médio de R$ 2,00 (= 

R$ 20.000,00 ÷ 10.000). 

 

CAC (Custo de Aquisição de Cliente): É o valor médio investido para se gerar um cliente. É 

calculado dividindo o total do valor de mídia investido para este fim pela quantidade de clientes 

gerados. Ex.: Uma campanha que entregou 3.000 clientes e veiculou R$ 100.000,00 teve um CAC 

médio de R$ 33,33 (= R$ 100.000,00 ÷ 3.000). 
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CPC (Custo por Clique): É o valor médio investido para se gerar um clique. É calculado dividindo 

o valor veiculado de mídia para este fim pelo total de cliques contabilizados. Ex.: R$ 10.000 de 

mídia ÷ 500 cliques = CPC de R$ 20,00 

 

CPA (Custo por Aquisição): É o valor médio investido para se gerar uma conversão. É calculado 

dividindo o valor veiculado de mídia para este fim pela quantidade de conversões realizadas. Ex.: 

Uma campanha que entregou 700 e veiculou R$ 10.000,00 teve um CPA médio de R$ 14,29 (= 

R$ 10.000,00 ÷ 700). 

 

CPM (Custo por Mil Impressões): É o valor médio investido para se entregar 1.000 impressões de 

uma peça publicitária. É calculado dividindo o total do valor de mídia investido pelo total de 

impressões da peça ÷ 1.000Ex.: Uma peça foi impressa 12.000.000 de vezes e o valor gasto para 

isto foi R$ 9.000,00. Esta peça teve um CPM médio de R$ 0,75 (= R$ 9.000,00 ÷ (12.000.000 ÷ 

1.000)). 

 

CTR (Click-through Rate): É a taxa percentual de cliques de um anúncio ou campanha em relação 

ao volume de impressões que ele obteve. É calculado dividindo o volume de impressões pela 

quantidade de cliques. Ex.: Uma campanha que entregou 15.000.000 de impressões e obteve 

15.000 cliques, entregou um CTR de 1% (=15.000 ÷ 15.000.000) 

 

TERMOS ESPECÍFICOS DE TECNOLOGIA 

 

Pixel: É a menor unidade de uma imagem digital. Ex.: O banner precisa estar no formato de 

900x300. Isto quer dizer que precisa ter 900 pixels de largura por 300 pixels de altura. Porém, 

comumente utilizando para representar o código instalado em sites e aplicativos para que 

plataformas de mídia acompanhem ou coletem dados de usuários. 

 

Base de dados: qualquer repositório com informações sobre um negócio, sejam de clientes ou 

transacionais. 
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Web Analytics: nome da medição feita por softwares sobre o que acontece dentro de um site, como 

a navegação e informações do consumidor 

 

Visitas ou Sessões: número de entradas em um site específico numa janela de tempo, padronizada 

de 30 minutos. 

 

Page Views: quantidade de carregamentos que um site ou uma peça publicitária é carregada 

independente de ter sido visualizado ou não. 

 

Unique Visitors ou Usuários Únicos: quantidade de visitantes únicos de um site. 

 

App: Aplicativo para celulares que é disponibilizado em uma loja de aplicativos 

 

Site Responsivo: site que se adapta a qualquer tela. 

 

Transações: do ponto de vista de Web Analytics é uma conversão no seu site, ou seja, uma venda 

única. 

 

Media Targeting: Maneira customizada de gerar mensagens promocionais ou de conteúdo baseada 

nas informações pessoais, como nome, histórico de compras, comportamento, demográfico e até 

mesmo no nível individual do usuário. 

 

Retargeting: Um impacto publicitário que é exposto a um consumidor que já o viu previamente no 

site de um Publisher ou um e-commerce. 

 

Cookies: Linhas de Código que são armazenados no navegador no computador do usuário e que 

grava as informações do consumidor. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 Anexos pesquisa consumidores 

 

ANEXO 9.1– Potencial de Consumo Geração Z no Brasil 
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ANEXO 9.2 Aspirações e Objetivos de Carreiras da Geração Z no Brasil 

ANEXO 9.3 Questionário do Perfil 01 - Consumidores Atuais: quem comprou um carro nos 

últimos 12 meses. (Total: 10 pessoas entrevistadas):  

 

1. Quando percebeu que estava necessitando trocar ou comprar um carro novo? O que motivou esta 

decisão? Quais os aspectos financeiros, pessoais ou profissionais que influenciaram esta decisão?  

 

2. Você chegou a cogitar não trocar de carro ou deixar de ter carro, e passar a usar apenas aplicativos de 

mobilidade e car sharing? Se sim, porque? Se não, explique os motivos.  

 

3. Para qual função (visão funcional) você comprou seu carro novo? Como ele se encaixou nesta função 

na sua rotina?  

 

4. Você chegou a cogitar escolher outra opção que não comprar um carro para cumprir essa função? Se 

sim, qual e porque não seguiu a diante?  

 

5. Qual foi a marca, modelo e versão escolhido? Conte-nos um pouco quais foram os 3 principais 

motivadores da sua escolha.  

 

6. Enumere os principais influenciadores do consumidor, no seu processo de decisão de compra de um 

carro. Exemplifique e explique brevemente porque de sua resposta.   

 

7. Se houvesse uma opção de comprar o carro online, viável, você compraria? Se sim, o que você esperaria 

desta “concessionária online”?  

 

8. Você realizou um teste-drive? Sim, conte-nos sua experiência e quanto isto influenciou na compra. Se 

não, explique porque optou por não fazer o teste-drive.  

 

9. O que é mais barato, usar apenas aplicativos de mobilidade e aluguel de carros ou ter um carro?  

 

10. Na sua visão, qual o futuro dos aplicativos de mobilidade? O que pode acontecer com a chegada dos 

carros autônomos neste mercado?  

 

11. Você acha que a indústria automotiva sobreviverá a uma expansão dos modelos de mobilidade e car 

sharing? Explique sua teoria.  
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12.     Como você enxerga a experiência de compra de um carro em 10 anos?  

 

13. Por um preço de um carro de luxo médio hoje, você compraria um carro autônomo? Se sim, como você 

acha que isso mudaria sua rotina?  

 

14. Se viável, você considera comprar um carro elétrico nos próximos 5 anos? Se sim, quanto estaria 

disposto a pagar por ele? 

 

ANEXO 9.4 Questionário do Perfil 2 - Profissionais do meio: executivos e profissionais que 

trabalham na indústria automotiva ou em sua cadeia. (Total: 17 pessoas entrevistadas):  

 

1. Qual é o público alvo de campanhas de venda de carros das montadoras? Porque elas usam esta 

segmentação? Existe algum ganho ou perda de eficiência possível nesta cadeia? 

 

2. Você acha que a comunicação atual das montadoras gera valor para o consumidor final no processo de 

comunicação e marketing? 

 

3. Quais são seus principais concorrentes hoje? Você enxerga alguma empresa que não seja uma 

montadora como concorrente? 

 

4. Qual a função que seus produtos devem cumprir para os consumidores? Para que função você acredita 

que os consumidores finais compram seus produtos? 

 

5. Qual a principal função para qual os consumidores contratam o Uber/Cabify/99? Em que esta função 

pode impactar a venda de carros novos? Se houver impacto, ele seria positivo, negativo ou neutro? 

 

6. Enumere os principais influenciadores do consumidor, no seu processo de decisão de compra de um 

carro. Exemplifique e explique brevemente porque de sua resposta.  

 

7. Qual a probabilidade de 1 a 10 de você indicar o vendedor e a concessionária que te atendeu para um 

familiar ou amigo?  

 

8. Se houvesse uma opção de comprar o carro online, viável, você compraria? Se sim, o que você esperaria 

desta “concessionária online”? 

 

9. Qual a importância do teste-drive no processo de compra? Sua empresa executa esse serviço de forma 

a gerar valor para o consumidor?  
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10. Qual o principal potencial substituto para seus produtos e serviços? 

 

11. Qual o futuro dos aplicativos de mobilidade? O que pode acontecer com a chegada dos carros autônomos 

neste mercado? 

 

12. Qual o futuro do car sharing? Qual negócios ele pode substituir? Venda? Aluguel de Carros? Ambos? 

Explique sua resposta 

 

13. Você acha que a indústria automotiva sobreviverá a uma expansão dos modelos de mobilidade e car 

sharing? Explique sua teoria 

 

14. Como você enxerga uma concessionária daqui há 10 anos e como você pensa que será a venda de 

automóveis em 10 anos? 

 

15. Por um preço de um carro de luxo médio hoje, você compraria um carro autônomo? Se sim, como você 

acha que isso mudaria sua rotina? 

 

16. Caso viável, você considera comprar um carro elétrico nos próximos 5 anos? Se sim, quanto estaria 

disposto a pagar por ele? 

 

17. Como você acha que as marcar automotivas devem se comunicar com seus consumidores daqui há 10 

anos? O que elas devem mudar do ponto de vista do que elas fazem atualmente? 

 

 

ANEXO 9.5 Questionário do Perfil 3 - Futuro Consumidores: consumidores da geração Z 

(jovens de até 24 anos) (Total: 10 pessoas entrevistadas): 

 

1. Você chegou a cogitar não ter um carro ou nunca ter carro, e passar a usar apenas aplicativos de 

mobilidade e car sharing? Se sim, porque? Se não, explique os motivos?  

 

2. Qual é a principal função de um carro para você?  Como esta função se encaixa na sua vida/cotidiano 

(o que mudaria se você tivesse um carro)? 

 

3. Na sua visão, qual o futuro dos aplicativos de mobilidade? O que pode acontecer com a chegada dos 

carros autônomos neste mercado?  
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4. Você acha que a indústria automotiva sobreviverá a uma expansão dos modelos de mobilidade e car 

sharing? Explique sua teoria 

 

5. Como você enxerga a experiência de compra de um carro em 10 anos? 

 

6. Por um preço de um carro de luxo médio hoje, você compraria um carro autônomo? Se sim, como você 

acha que isso mudaria sua rotina?       

 

7. Se viável, você considera comprar um carro elétrico nos próximos 5 anos? Se sim, quanto estaria 

disposto a pagar por ele? 

 

 

ANEXO 9.6 Questionário do Perfil 4 - Consumidores Perdidos: quem abandonou a ideia de 

ter um carro nos últimos 5 anos. (Total: 47 pessoas entrevistadas):  

 

1. Quando você deixou de ter um carro (pode ser próprio ou de empresa)?  Favor explicitar o Ano, Modelo, 

Marca e Ano do Carro. 

 

2. Qual foram os motivos que fizeram você abrir mão de um carro próprio? (pode marcar quantos quiser) 

 

( ) Financeiro  

(  ) Custo de Manutenção / Seguro  

(  ) Passei a morar perto do Trabalho 

(  ) Decidi usar transporte público  

(  ) Decidi usar transportes alternativos (Uber, Yellow e etc...) 

(  ) Trânsito caótico na minha cidade. 

(  ) Preço do Combustível. 

(  ) Outro (especifique) 

 

3. Você considera que sua necessidade de deslocamento no seu dia a dia, é melhor atendida por que tipo de 

serviço? 

 

(  ) Uber / Cabify / 99  

(  ) Taxi Comum 

(  ) Transporte Público 
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(  ) Carro Alugado 

(  ) Bicicleta / Patinetes 

(  ) A pé 

(  ) Aplicativos de Car-Sharing 

 

4. Você já usou um aplicativo de Car Sharing? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. Caso tenha respondido SIM na pergunta anterior, comente brevemente sobre sua experiência:  

 

6. Quantas vezes por semana você usa aplicativos de mobilidade (Uber, 99 , Cabify e afins)? 

 

(  ) 1 vez por semana  

(  ) 2 vezes por semana 

(  ) 3 vezes por semana 

(  ) Entre 3 e 5 vezes por semana 

(  ) Diariamente 

(  ) Não uso esse tipo de serviço.  

 

7. Das opções abaixo, existe alguma que faria você mudar de opinião e comprar um carro próprio (Marque 

quantas achar relevante): 

 

(  ) Uma promoção com grande aumento salarial  

(  ) Casamento  

(  ) Ter um filho  

(  ) Passar a trabalhar longe de casa 

(  ) Uma promoção das montadoras com preços atrativos. 

(  ) Uma melhora da economia e melhores preços dos combustíveis. 

(  ) Outro (Caso nenhuma das opções acima se encaixe):  

 

8. Se você decidir fazer uma viagem de curta distância (até 250km), como você faz para solucionar o 

transporte. Explique brevemente sua opção: 

 

9. Como foi sua experiência em relação a relacionamento com a montadora / rede de concessionária, do seu 

último carro?  Explique brevemente. 
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10. O que você sugeriria para as montadoras (marcas de carro) em termos de mudança no modelo de negócio 

para tornar o produto deles mais atrativo para vocês. Fique livre de sugerir qualquer coisa: 

 

Anexo 9.7 Análise Documental – Instituto Roland Berger (Alemanha) - Cenários para a 

Indústria Automobilística Brasileira – Edição 2019 (Total: 500 pessoas entrevistadas): 

 

ANEXO 9.7.1 – Detalhamento da amostra e assuntos abordados na pesquisa  
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ANEXO 9.7.2 – Detalhamento da amostra da pesquisa com setores e informações demográficas 

 

 

ANEXO 9.7.3 – Detalhamento dos assuntos e metodologia de coleta.  
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ANEXO 9.8 Pesquisa Roland Berger – Indústria Automotiva  

 

 

ANEXO 9.8.1 – Extração Pesquisa Roland Berger  
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ANEXO 9.8.2 – Extração Pesquisa Roland Berger  

 

ANEXO 9.8.3 – Extração Pesquisa Roland Berger  
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ANEXO 9.8.4 – Extração Pesquisa Roland Berger  

ANEXO 9.9 Pesquisa com consumidores que desistiram de ter um carro  

 

ANEXO 9.9.1 – Pergunta 01 – Pesquisa Consumidores Perdidos 

 

 

ANEXO 9.9.2 – Pergunta 02 – Pesquisa Consumidores Perdidos 

Financeiro Custo de
Manutenção

/ Seguro

Passei a
morar perto
do Trabalho

Decidi usar
transporte

público

Decidi usar
transportes
alternativos

(Uber,
Yellow e

etc...)

Transito
caótico na

minha
cidade.

Preço do
Combustível.

Outro
(especifique)

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Qual foram os motivos que fizeram você 
abrir mão de um carro próprio? (pode 

marcar quantos quiser)

Uber /
Cabify / 99

Taxi Comum Transporte
Público

Carro
Alugado

Bicicleta /
Patinetes

A pé Aplicativos
de Car-
Sharing

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Você considera que sua necessidade de 
deslocamento no seu dia a dia, é melhor 

atendida por que tipo de serviço?
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ANEXO 9.9.3 – Pergunta 03 – Pesquisa Consumidores Perdidos 

 

 

ANEXO 9.9.4 – Pergunta 04 – Pesquisa Consumidores Perdidos 

 

Sim Não

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Você já usou um aplicativo de Car 
Sharing?

1 vez por
semana

2 vezez por
semana

3 vezes por
semana

Entre 3 e 5
vezes por
semana

Diariamente Não uso esse
tipo de
serviço.

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Quantas vezes por semana você usa 
aplicativos de mobilidade (Uber, 99 , 

Cabify e afins)?
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ANEXO 9.9.5  – Pergunta 06 – Pesquisa Consumidores Perdidos 

Uma
promoção

com grande
aumento
salarial

Casamento Ter um filho Passar a
trabalhar

longe de casa

Uma
promoção

das
montadoras
com preços
atrativos.

Uma melhora
da economia
e melhores
preços dos

combustíveis.

Outro (Caso
nenhuma das
opções acima
se encaixe):

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Das opções abaixo, existe alguma que faria 
você mudar de opinião e comprar um carro 
próprio (Marque quantas achar relevante):


