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RESUMO 

 

A indústria automobilística internacional e brasileira já sofreram diversas 
modificações com o passar dos anos, como, por exemplo, a modernidade que é 
implantada nas fábricas. Tem evoluído desde a fabricação do primeiro veículo de 
apenas três rodas até os modelos de luxo que são comercializados nos dias atuais, 
passando pelas diversas formas de produção, iniciando pela produção artesanal, 
passando pela produção em massa e por último, a produção industrial. O objetivo 
deste trabalho é desenvolver uma consultoria para uma revenda de carros 
seminovos, desenvolvendo-se na empresa a melhor forma de trabalhar com as 
mídias sociais já existentes e em uso, assim como apresentar novas alternativas 
aplicáveis. A abordagem teórica inclui temas como consultoria de empresas, 
pesquisa e análise de mercado, marketing digital e a história do carro. Foi realizada 
uma pesquisa mercadológica para conhecer o perfil do consumidor, suas 
preferências, interesses em torno da aquisição de veículos a partir das mídias 
sociais, o que afeta na decisão de compra do consumidor, e até que valor o cliente 
está disposto a investir na compra de um veículo. Foi aplicada uma pesquisa 
quantitativa que obteve um total de 386 respondentes, com o objetivo de contribuir 
com o levantamento das informações necessárias para o diagnóstico e 
apontamentos da consultoria proposta neste trabalho, assim como aperfeiçoar a 
comunicação e as vendas na empresa, orientando a tomada de decisões da 
empresa Vila Boas, aperfeiçoar a sua relação com o mercado e alavancar o volume 
de vendas. 

 

Palavras chaves: Indústria Automobilística. Marketing Digital. Consultoria. Mídias 
Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian and international automobile industry has undergone several 
modifications over the years, such as the modernity that is implanted in the factories. 
It has been walking since the first vehicle was built with only three wheels to the 
luxury models that are marketed in the present day, going through the various forms 
of production, starting with the production of artisan, passing through the mass and 
finally the industrial production. The objective of the work is to develop a consultancy 
for reselling new cars, developing in the company the best way to work with existing 
and used social media, as well as showing new ones to be applied. The concepts 
used cover topics such as business consulting, market research and analysis, digital 
marketing and car history. We conduct a market research to know the consumer 
profile, preferences, consumer interest in acquiring vehicles through social media, 
which affects the decision to buy the consumer, and to what extent the customer is 
willing to invest in the purchase of a vehicle. A quantitative research for convenience 
that obtained a total of 386 respondents was carried out to contribute with the survey 
of the information necessary for the diagnosis and notes of the consultancy proposed 
by this work with the objective of improving communication and sales of the 
company, guiding the decision making of the company Vila Boas in improving its 
relationship with the market and leveraging sales volume. 

 
Keywords: Automobile Industry, Digital Marketing, Consulting, Social Media. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
RESUMEN 

 

La industria automotriz internacional y brasileña ya ha sufrido diversas 
modificaciones con el paso de los años, como por ejemplo la modernidad que se 
implementa en las fábricas. Viene caminando desde la fabricación del primer 
vehículo teniendo sólo tres ruedas hasta los modelos de lujo que son 
comercializados en los días actuales, pasando por las diversas formas de 
producción, iniciando por la producción artesanal, pasando por la en masa y por 
último la producción industrial. El objetivo del trabajo es desarrollar una consultoría 
para una reventa de coches seminuevos, desarrollando en la empresa la mejor 
forma de trabajar con los medios sociales ya existentes y usados, como también 
mostrar nuevos a ser aplicados. Los conceptos utilizados abordan temas como 
consultoría de empresas, investigación y análisis de mercado, marketing digital e 
histórico del coche. Se realizó una investigación mercadológica para conocer el perfil 
del consumidor, las preferencias, qué interés del consumidor en adquirir vehículos 
por medios sociales, lo que afecta en la decisión de compra del consumidor, y hasta 
qué valor el cliente está dispuesto a invertir en la compra de un vehículo. Una 
encuesta cuantitativa por conveniencia que obtuvo un total de 386 respondedores 
fue realizada para contribuir con el levantamiento de las informaciones necesarias 
para el diagnóstico y apuntes de la consultoría propuesta por este trabajo con el 
objetivo de perfeccionar la comunicación y las ventas de la empresa orientando las 
tomas de decisiones de la empresa Vila Boas en perfeccionar su relación con el 
mercado y aprovechar el volumen de ventas. 

 
Palabras claves: Industria Automotriz, Marketing Digital, Consultoría, Medios 
Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

1.1 JUSTIFICATIVA ...................................................................................... 10 

1.2 OBJETIVOS............................................................................................ 11 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................... 12 

1.5 HISTÓRICO DA EMPRESA ................................................................... 14 

1.6 ANÁLISE SWOT ..................................................................................... 15 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 16 

2.1 CONSULTORIA ...................................................................................... 16 

2.1.1 Consultoria Organizacional e Empresarial ........................................ 16 

2.1.2 Objetivos da Consultoria .................................................................... 17 

2.2  CONCORRÊNCIA DO MERCADO DE VEÍCULOS SEMINOVOS E 
VEÍCULOS NOVOS (ZERO) .................................................................. 17 

2.3 MARKETING .......................................................................................... 19 

2.4 MARKETING DIGITAL ........................................................................... 21 

2.4.1 A Internet .............................................................................................. 21 

2.4.2 Mídia Social .......................................................................................... 22 

2.5 COMPOSTOS OU MIX DE MARKETING .............................................. 23 

2.6.AS MÍDIAS DIGITAIS ............................................................................. 23 

2.6.1 Website ................................................................................................. 23 

2.6.2 E-commerce ......................................................................................... 24 

2.7 REDES SOCIAIS ABRANGENTES ........................................................ 24 

2.7.1 Facebook .............................................................................................. 24 

2.7.2 Twitter................................................................................................... 25 

2.7.3 Youtube ................................................................................................ 25 

2.7.4 Instagram ............................................................................................. 25 

2.8  FERRAMENTAS UTILIZADAS ATUALMENTE PARA O 
MARKETING DIGITAL DA EMPRESA ................................................... 26 

2.9.1 Facebook .............................................................................................. 27 

2.9.2 OLX ....................................................................................................... 28 

2.9.3 Comercial na TV e propaganda .......................................................... 29 

2.9.4 Icarros .................................................................................................. 31 

2.9.5 Portal Autoline ..................................................................................... 32 

2.9.6 Plataforma Google ............................................................................... 32 

2.9.7 Instagram ............................................................................................. 34 

2.10 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ............................................ 34 

2.8.1 Processo de Decisão de Compra ....................................................... 36 

3 EXECUÇÃO DO PROJETO ................................................................................... 38 

3.1 DESENVOLVIMENTOS DA SITUAÇÃO PROPOSTA ........................... 38 

3.1.1 Fluxo e Interfaces ................................................................................ 38 

3.1.2 Estrutura Recurso com Aprovação .................................................... 38 

3.1.3 Análise de Risco e Viabilidade ........................................................... 40 



 
 

3.1.4 Políticas e Procedimentos .................................................................. 40 

3.1.5 Indicadores de Desempenho .............................................................. 42 

3.1.6 Plano de Implementação ..................................................................... 42 

3.1.7 Planos de Comunicação ..................................................................... 42 

3.1.8 Planos de Treinamento ....................................................................... 42 

3.1.9 Plano de Contingência ........................................................................ 43 

4 CONTROLE DO PROJETO ................................................................................... 43 

4.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES ......................................................... 43 

4.1.1 Facebook .............................................................................................. 43 

4.1.2 OLX ....................................................................................................... 44 

4.1.2 Meu Carro Novo ................................................................................... 45 

4.1.2 Web Motors .......................................................................................... 45 

4.2 AVALIDAÇÃO DO CRONOGRAMA ....................................................... 45 

4.3 AVALIAÇÕES DO ORÇAMENTO .......................................................... 46 

4.4 AVALIAÇÕES DO PDCA ........................................................................ 47 

4.4.1 Planejar (PLAN) ................................................................................... 47 

4.4.2 Fazer (DO) ............................................................................................ 48 

4.4.3 Checar (CHECK) .................................................................................. 48 

4.4.4 Ação (ACTION) ..................................................................................... 49 

4.5 AVALIAÇÕES DOS RESULTADOS ....................................................... 49 

4.5.1 Site Sócarrão ....................................................................................... 49 

5 AÇÕES CORRETIVAS .......................................................................................... 64 

5.1 AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS ............................................. 64 

5.2 AJUSTES DE FLUXO E INTERFACES EM POLÍTICAS E 
PROCEDIMENTOS E LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA .......................... 64 

6 PESQUISA MERCADOLÓGICA ........................................................................... 65 

6.1 ANÁLISES DA PESQUISA ..................................................................... 76 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 77 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO ......................................................... 81 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia, as pessoas passaram a ter uma vida diferente 

em relação a que tinham há alguns anos. O marketing tem evoluído rapidamente no 

mercado atual, revolucionando em medida significativa o mundo dos negócios que, 

por muito tempo, conferiu-lhe menor importância. Atualmente esse mesmo mundo 

gira em torno do marketing ou sobrevive em função dele. 

O mercado automobilístico mundial é uma prova disso. Há algum tempo, a 

compra de veículos novos ou seminovos era completamente diferente quando 

comparado a como ocorre hoje. Antes era necessário que o cliente se deslocasse 

por inúmeras lojas para encontrar o veículo desejado. 

Com o desenvolvimento das tecnologias, bem como do Marketing Digital, 

que passou a assumir um papel essencial no mercado, o que incluí o ramo de 

automóveis, a compra de um veículo novo pode ser feita através da internet sem o 

cliente precisar sair de casa, o que trouxe comodidade para o consumidor. 

Os sites de busca de veículos têm sido a principal maneira de se divulgar um 

automóvel usado. Como o resultado das pesquisas é imediato, esse recurso alcança 

muitas pessoas. As mídias sociais também têm obtido resultados significativos com 

vários exemplos de sucesso, como o Trivago, que é um grande investidor nesse 

quesito. Hoje as revendas de veículos mantêm parte expressiva de suas receitas 

com as vendas que realizam na internet, seja através de anúncios pagos – utilizando 

o Google Adwords, por exemplo –, seja utilizando redes sociais como o Facebook. 

Questões relacionadas à mobilidade urbana ampliaram a importância dos 

automóveis na vida das pessoas. Com isso, as revendas de veículos usados 

tornaram-se uma oportunidade mais interessante, tendo em vista que um veículo 

novo pode perder boa parte do seu valor no primeiro ano de uso devido à 

desvalorização. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Além disso, pelo fato da frota de veículos nas cidades ter aumentado de 

forma expressiva, diferentes estudos passaram a ser realizados sob o interesse de 

se compreender com maior profundidade as necessidades de quem compra e dirige 
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um carro. Sobretudo no âmbito do marketing, conhecer o comportamento do 

consumidor ou o seu perfil tornou-se fundamental, uma vez que se os seus desejos 

e preferências não forem conhecidos, torna-se muito mais difícil realizar ações que 

permitam atingi-lo. 

Não por outra razão, a indústria automobilística tem se desenvolvido a 

passos largos, tornando-se num dos setores que mais move e aquece a economia 

no mundo. E no Brasil, apesar da recessão econômica que passou a assolar o país 

a partir de 2014, não é diferente. 

Tais aspectos justificam a realização deste estudo, que consiste em uma 

proposta de investigação relacionada ao marketing, sobretudo envolvendo as mídias 

digitais, em atenção às necessidades da empresa Vilas Boas Multimarcas, e cujo 

intuito é, entre outros, orientar a sua tomada de decisões. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, com o presente trabalho, teve-se a intenção de 

aperfeiçoar a comunicação da empresa Vilas Boas Multimarcas junto aos seus 

clientes, o que incluiu a implementação de ações de marketing, buscando-se como 

resultado o aumento das vendas, além de contribuir com a tomada de decisões na 

empresa. 

E foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Proporcionar vendas de automóveis usando as mídias digitais mais 

influentes do momento. 

b) Fornecer orientações para aprimorar o relacionamento com os clientes 

atuais e futuros. 

c) Avaliar a preferência do cliente via mídia digital. 

d) Elaborar e implementar ações de marketing digital. 
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Metodologicamente, este trabalho se classifica como uma pesquisa de 

natureza quantitativa sendo que, para a coleta de dados, foi elaborado um 

questionário com perguntas objetivas. 

O questionário foi aplicado para 384 respondentes, quantidade esta obtida 

através de um cálculo amostral. Como a pesquisa foi realizada na cidade de 

Curitiba, para o cálculo da amostra foi considerada a população da cidade – que é 

de 1.908.359 pessoas, conforme estimativa do IBGE.  

Com a realização do referido cálculo, chegou-se à amostra mínima de 384 

respondentes – considerada uma taxa de 95% como nível de confiança e uma 

margem de erro de 5%. 

 
FIGURA 1 - CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

 
Fonte: Remonato (2018). 

 

 

Além da fonte mencionada acima, buscou-se sustentação nas publicações 

de Malhotra (2006). De acordo com esse autor, amostra é um subgrupo dos 

elementos da população para participação em um estudo. Ele também esclarece 

que o processo de elaboração da amostragem é constituído por cinco etapas: definir 

população alvo, determinar a composição da amostra, escolher as técnicas de 
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amostragem, determinar o tamanho da amostra e executar o processo de 

amostragem. 

Para este estudo usou-se a técnica de amostragem não probabilística por 

conveniência que, portanto, não a torna conclusiva. Segundo Malhotra (2001), “de 

todas as técnicas de amostragem, a amostragem por conveniência é a que menos 

tempo consome e a menos dispendiosa. As unidades amostrais são acessíveis, 

fáceis de medir e cooperadoras”.  

 

 

1.4 DOCUMENTAÇÕES DO PROBLEMA 

 

Foi realizada uma reunião junto com o proprietário da empresa Vilas Boas 

Multimarcas com a intenção de se identificar áreas que, eventualmente, pudessem 

apresentar alguma falha.  

Desse modo, foram identificadas falhas na gestão financeira, gestão de 

estoque, na área de recursos humanos, marketing digital e gerencial.  

Na área de Gestão Financeira, o proprietário relatou que, para o controle de 

saídas e entradas, utilizava apenas uma planilha Excel, que por ser limitada, supria 

apenas as suas necessidades mais básicas. 

Na área de Gestão de Estoque, foi identificada a ausência de um controle de 

movimentação. Percebeu-se que não havia um sistema específico para controlar 

quantos carros estavam disponíveis no pátio da empresa.  

Na área de Recursos Humanos, foi relatada a dificuldade da empresa em 

encontrar mão de obra disposta e qualificada.  

Quanto ao Marketing Digital da empresa, observou-se resistência por parte 

do proprietário, uma vez que o mesmo não demonstrou interesse em aderir à 

utilização de novas ferramentas tecnológicas, acreditando que não haveria diferença 

no aumento das vendas devido aos custos.  

Na área Gerencial, a falha mais significativa observada foi em torno do fato 

da empresa ser familiar. Com isso, percebeu-se certa dificuldade relacionada à 

organização das tarefas, uma vez que se mistura o relacionamento familiar com o 

relacionamento profissional, o que acaba se tornando uma barreira na gestão. 

Após a reunião ter sido realizada, o sócio-proprietário da empresa solicitou 

que a equipe trabalhasse exclusivamente com as necessidades relacionadas ao 
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marketing digital, tendo como foco a venda por mídias digitais. Não deixando 

abertura para a assessoria trabalhar em outras áreas com falhas.    

 

 

1.5 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa Vilas Boas Multimarcas vem atuando no mercado de vendas e 

compras de veículos seminovos desde março de 2006. Trata-se de uma empresa 

familiar que conta com apenas cinco funcionários: dois vendedores, um lavador, um 

administrador e um funcionário específico para compras.  

Ao longo desses 11 anos de empresa, a revenda já mudou de endereço 

duas vezes, mas sempre atuando na região Sul da cidade de Curitiba-PR e 

mantendo, em seu pátio, uma média de 30 a 40 carros em estoque. 

Com o passar dos anos, a empresa passou a sofrer modificações, o que 

também ocorreu em razão dos diversos momentos de crise no país. A primeira 

grande dificuldade enfrentada pela empresa foi na crise do ano de 2009, onde a 

venda de veículos seminovos sofreu uma grande queda. Como consequência, ela 

precisou reduzir o estoque e mudar para um ponto menor, reduzindo as despesas. 

Em 2010, mudou de endereço, reduziu o seu número de funcionários, passando a 

ter apenas um vendedor e eliminando o lavador de carros, assim como passou a 

trabalhar com um número reduzido de 27 carros em estoque. 

Logo que a empresa passou pela crise e conseguiu se reestruturar 

novamente, em agosto de 2011, foi decidido pela ampliação dos negócios, o que 

incluiu voltarem a trabalhar com a média de 30 a 40 carros em estoque novamente. 

Desde então, ela cresceu mantendo uma média de 20 a 25 vendas de 

veículos por mês. O número de funcionários continuou o mesmo, sendo apenas um 

vendedor e incluindo o lavador para auxiliar na preparação dos veículos. 

No ano de 2017, a empresa mudou de endereço para uma sede com melhor 

estrutura para atendimento dos clientes, com uma estrutura coberta, com carros que 

apresentam maior potencial de venda. E, desde 2015, ela vem privilegiando carros 

de anos maiores, com mais qualidade e mais completos.  

Quando esta pesquisa foi realizada, havia 30 veículos em estoque, sendo 

todos de propriedade da revenda e com média de valores de 20 a 70 mil reais. A 

mudança de cultura da empresa para veículos mais novos, com valores superiores, 
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veio após uma análise no mercado, onde o financeiro e administrativo pesquisou e 

começaram a avaliar quais eram os veículos de maior procura, e mais vendidos na 

região e na própria revenda.   

 

 

1.6 ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta cujo objetivo principal é possibilitar que 

uma organização possa ser analisada sob a perspectiva dos cenários interno e 

externo. Essa análise normalmente é realizada no âmbito do planejamento 

estratégico, mas também é uma ferramenta importante para reforçar a análise de um 

plano de marketing.  

O termo SWOT é uma sigla originária do idioma inglês e significa: Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats).  

A seguir é apresentada a análise SWOT realizada na empresa Vilas Boas 

Multimarcas. 

a) Forças 

- O próprio proprietário realiza a análise dos veículos. 

- A loja é bem localizada e com fácil acesso. 

- Ampla experiência no segmento. 

- Revenda trabalha apenas com estoque próprio. 

- Empresa com 12 anos de mercado. 

- Loja possui ambiente amplo e agradável para receber os clientes. 

- Empresa é cadastrada com todas as financeiras. 

- Revenda possui uma carteira de clientes.  

b) Fraquezas 

- Hierarquia. 

- Empresa familiar.  

- Ofertados poucos cursos para os funcionários.  

c) Oportunidades 

- Setor em crescimento.  

- Ampla rede de clientes interessados na compra e na venda de veículos 

seminovos e usados. 
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d) Ameaças 

- Vendas de particulares. 

- Crescimento do número de fraldes no ramo.  

- Aumento das taxas. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONSULTORIA  

 

A consultoria, de forma geral, é o fornecimento de uma prestação de 

serviços cujo resultado é a entrega de soluções para determinados problemas. O 

serviço oferecido ao cliente ou empresa normalmente tem início com um 

diagnóstico, que tem como propósito levantar necessidades ou identificar os 

problemas que uma organização enfrenta. Após isso, é necessário levantar 

possíveis soluções e auxiliar a empresa na tomada de decisões. Com as 

informações coletadas, o consultor pode desenvolver um projeto ou um plano de 

ação, cuja implementação pode ser levada a efeito pelo próprio consultor, por outros 

profissionais ou, ainda, pela empresa. 

Um consultor ajuda na organização e na tomada de decisão, tanto na vida 

pessoal quanto na vida empresarial. 

 

 

2.1.1 Consultoria Organizacional e Empresarial 

 

É um tipo de consultoria solicitada pela organização com a finalidade de 

atender necessidades – ou solucionar problemas – nas empresas, considerado todo 

o universo corporativo. Também adota diferentes métodos para investigar processos 

de diversas naturezas, o que, em geral, acontece sob a perspectiva de se identificar 

oportunidades de melhoria e/ou de potencializar os lucros da organização. 

 

Nos momentos de crescimento da economia surgem, por exemplo, 
oportunidades para analisar e consolidar novos negócios para a empresa-
cliente. E, nos momentos de declínio da economia, o consultor pode ser 
chamado para operacionalizar um processo de redução de custos e de 
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adequação das margens dos produtos e serviços da empresa-cliente. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 25). 

 

Segundo Oliveira (2010), a consultoria empresarial é um processo interativo 

de um agente de mudanças externo dentro da empresa, o qual assume a 

responsabilidade de ajudar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas 

de decisões, não tendo um total controle da situação.  

 

 

2.1.2 Objetivos da Consultoria 

 

A consultoria gerencial é um serviço de aconselhamento contratado por 
organizações junto a pessoas qualificadas e especialmente treinadas para 
dar-lhes, de uma forma objetiva e independente, a possibilidade de 
identificar problemas gerenciais, analisar esses problemas, encontrar e 
seguir soluções recomendadas pela consultoria e, por fim, eventualmente 
conseguir ajuda para implementação dessas soluções. (QUINTELLA, 1994, 
p. 56) 

 

O objetivo da consultoria é orientar os gestores ou empresários a tomarem 

decisões, auxiliando nas estratégias da empresa, bem como, definir foco e preparar 

profissionais para agirem e aprimorarem suas qualificações profissionais. A 

consultoria busca diagnosticar problemas e apresentar soluções auxiliando na 

implantação das necessidades da companhia, reduzindo pontos negativos e 

aprimorando os pontos fortes das organizações. 

 

 

2.2  CONCORRÊNCIA DO MERCADO DE VEÍCULOS SEMINOVOS E VEÍCULOS 

NOVOS (ZERO) 

 

Segundo a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores 

(FENAUTO), os consumidores procuram carros usados sob o interesse de adquirir 

veículos mais econômicos, com manutenção mais barata, sem que tenham maiores 

dificuldades na reposição de peças, confiando em marcas tradicionais. 

Ainda segundo a Fenauto, as restrições que foram impostas ao crédito para 

a compra de veículos, com juros altos e sem perspectivas de crescimento para os 

próximos anos, estão levando o consumidor a buscar os seminovos na troca de 

carro. O mercado de usados registrou, até agosto de 2015, um total de 8,8 milhões 
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de veículos vendidos, o que, quando comparado com a venda de 1,8 milhões de 

carros novos, permite dar uma ideia clara quanto à preferência dos consumidores. E 

essa tendência provavelmente vai continuar para os próximos anos. Existe uma 

margem de população na hora da compra, para evitar os preços altos dos carros 

zero, que acabam ingressando para a compra do usado mais novo. 

Segundo a Fenauto, mesmo com as vendas em declínio, os preços dos 

carros novos subiram entre 5% e 7% no ano de 2015. Já o preço dos usados ficou 

estável. O que determina o valor de um usado seminovo é o seu estado de 

conservação, é possível encontrar no mercado dois carros da mesma marca, modelo 

e ano com preços diferentes, o que ajuda o consumidor a encontrar uma opção de 

compra, de acordo com seu orçamento. 

O carro seminovo com até dois anos de uso, muitas vezes ainda se encontra 

na garantia de fábrica, já que as montadoras estão oferecendo prazos de cinco e até 

seis anos de garantia dependendo da montadora. O que também é disponibilizado 

no mercado é a garantia das revendas de usados, que oferece de três até seis 

meses para o veículo seminovo revisado, isso dependendo muito de revenda para 

revenda. 

Os carros usados são em grande parte financiados, pelo motivo das 

revendas de seminovos terem uma maior facilidade de negociação, assim facilitando 

os juros e aprovação do banco. Tendo também uma parte que é paga à vista, que é 

quando o carro antigo entra como parte do pagamento, e o comprador paga a 

diferença com recursos próprios. 

Para as concessionárias há vantagens em vender os seminovos, porque a 

margem de lucros está sendo maior, levando em conta que quando vendem os 

novos precisam oferecer descontos maiores para conseguir efetuar as vendas com 

facilidade. 

Com a crise, o consumidor está prolongando o uso do carro e adiando a 

troca. Aumentou a procura por carros mais econômicos e principalmente pelos 

veículos de valores mais inferiores. 
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QUADRO 1 – VEÍCULOS SEMINOVOS X VEÍCULOS ZEROS 

Veículos Seminovos  Veículos Zeros 

Menor preço (com o mesmo dinheiro que 
investiria na compra de um carro novo, o 
consumidor encontra modelos seminovos bem 
mais sofisticados). 

Maior preço (veículos bem menos sofisticados 
com o valor bem mais alto). 

Documentação para transferência mais barata 
(geralmente em torno de 500,00 reais). 

Documentação para transferência mais alta 
(transferência em torno de 1.200 reais, pois é 
preciso fazer também emplacamento) 

Menor desvalorização com o passar dos anos. 

Maior desvalorização (veículos básicos com 
desvalorização muito alta, assim que saem da 
concessionária valendo praticamente 10% a 
menos). 

Financiamento mais fácil (menor entrada para 
compra e prazos diferentes). 

Financiamento mais difícil (precisam de maiores 
entradas). 

Veículos com mais equipamentos (maior numero 
de opcionais nos carros com valor menor do que 
um zero). 

Veículos básicos mais caros que veículos usados 
do mesmo modelo e completos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017) 

 

 

2.3 MARKETING 

 

Em um mercado altamente competitivo e agressivo, devido à globalização e 

também ao surgimento de muitas novas empresas em vários ramos de atuação, 

verifica-se uma luta diária dessas empresas para conquistar um espaço no mercado 

em seus respectivos segmentos, bem como, e principalmente, para serem 

reconhecidas tanto pela população quanto pela sua própria concorrência.  

O marketing é uma ferramenta largamente utilizada, que tem como objetivo 

principal ajudar e orientar as organizações a entenderem as necessidades dos 

clientes. “Suprir necessidades gerando lucro” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 

3).   Kotler e Keller esclarecem sobre esse tema, também, que: 

 
Quando a eBay percebeu que as pessoas não conseguiam localizar alguns 
dos itens que mais desejavam, ela criou um espaço para leilões on-line, 
quando a IKEA notou que as pessoas queriam bons móveis a preço 
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substancialmente mais baixos, ela criou sua linha de móveis desmontáveis. 
Com tais ações, ambas demonstraram sua capacidade de marketing ao 
transformarem uma necessidade particular ou social em uma oportunidade 
lucrativa de negócio. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 03) 

 

As empresas estão em constante busca de estratégias para conquistar um 

diferencial no mercado, podendo melhorar o relacionamento com o cliente e oferecer 

produtos e serviços de qualidade e inovação. 

O conceito do termo marketing é muito abrangente e vai além da 

necessidade dos clientes. Segundo a definição da American Marketing Association 

(AMA), o “marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de 

criar, comunicar, entregar e trocar oferta que tenham valor para consumidores, 

clientes, parceiros e sociedade como um todo” (AMERICAN MARKETING 

ASSOCIATION, 2013).  

É uma área que abrange necessidades amplas, tanto humanas quanto na 

área social, portanto pode-se considerar que o conceito de marketing pode ser 

determinado por um conjunto de atividades.  

As condições econômicas que passaram a ser vivenciadas no século XXI, 

possibilitaram o enriquecimento financeiro de muitas empresas. O marketing ajuda 

essas empresas a enfrentarem os seus desafios financeiros. O seu papel principal é, 

segundo Kotler e Keller (2012), gerar demanda para que haja lucro. 

No mercado, o marketing tem um papel muito forte. Ele ajuda o produto ou 

serviço a ganhar ênfase, também tem como objetivo ajudar a empresa no 

desenvolvimento dos seus produtos e consumidores nas suas decisões. 

 
Essa importância abrangente do marketing se estende à sociedade como 
um todo, pois foi por meio dele que novos produtos foram introduzidos no 
mercado e apresentado aos consumidores. E também foi por meio do 
marketing que tais produtos conquistaram a aceitação e tem facilitado ou 
melhorado a vida das pessoas. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 02) 

 

Produtos lançados com sucesso no mercado geram lucros para as 

empresas, bem como satisfação aos clientes. 

O marketing é uma base de trocas entre a organização e o cliente. Tem 

como fundamento trazer benefícios para ambos, por exemplo: “ao comprar um 

Chicabon, clientes e empresas recebem benefícios: os clientes por desfrutarem do 

sorvete e a Kibon pelo dinheiro ganho” (CHURCHILL JR; PETER, 2000, p. 04). 
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2.4 MARKETING DIGITAL 

 

 

2.4.1 A Internet 

 

A internet surgiu na Guerra Fria, entre 1945-1991, quando os Estados 

Unidos e a URSS disputavam poderes. Na disputa, os Estados Unidos temiam que a 

URSS o atacasse e criou um sistema para compartilhar informações de estratégia de 

toda a guerra (DIANA, 2017). 

A internet chegou ao Brasil na década de 80, quando as universidades 

brasileiras começaram a se comunicar com as universidades americanas. E foi 

expandida em todo território nacional em 1997, quando foram criadas redes locais 

de conexão (DIANA, 2017).  

A internet veio para inovar e também para fazer o ser humano se tornar um 

só. Veio para nos unir. Segundo Vaz (2011, p. 41): “o surgimento da internet não foi 

simplesmente uma inovação disruptiva, mas praticamente a personificação de um 

conceito bíblico de sermos todos um”. É uma tecnologia abrangente, que tem como 

objetivo unir o ser humano. A internet possibilita que cada um se expresse à sua 

maneira e de acordo com suas vontades. 

Para Vaz (2011), o manifesto na internet pode surgir apenas com um 

“Tweet” para um pequeno grupo de pessoas, ou até mesmo visto por milhões de 

pessoas em um vídeo postado no YouTube, que de um dia para o outro se torna 

viral na internet. 

A internet está presente em nosso dia a dia e faz parte do cotidiano. Foi com 

ela que surgiu o marketing digital, representado, de modo geral, por diferentes ações 

de marketing que podem ser feitas através dos meios digitais, e tem como objetivo 

principal promover empresas e seus produtos para decolar rumo ao sucesso. Vaz 

(2011, p. 75), esclarece sobre esse assunto: 

 

A economia digital intensificou algo que começou timidamente há muito 
tempo – a necessidade do imediatismo da resposta. Já que tudo é tão 
rápido, não há mais tempo para esperar pelo que quer que seja. O que 
antes chegava por carta e demorava meses, hoje por alguma via eletrônica 
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se demora o tempo de recarregar a página. O mercado moldado pelas 
tecnologias muda profundamente o ser humano. Novos comportamentos 
surgem e novas oportunidades também.  
 
 

 

2.4.2 Mídia Social 

 

O marketing digital encontra nas mídias sociais informações valiosas que 

ajudam as empresas a se anteciparem frente às necessidades de seus clientes. Ou 

seja, usando-se o mundo digital com sabedoria torna-se mais fácil oferecer aos 

clientes o que eles realmente precisam. Pode-se analisar os clientes por meio de 

mídias sociais como o Facebook ou o Instagram e, assim, levantar seus perfis, 

conhecer as suas preferências, sem o que não seria possível atendê-los de modo 

satisfatório (VAZ, 2011) 

As mídias sociais são meios que possibilitam a interação entre as pessoas. 

Por essa razão, elas são essenciais para o marketing digital, pois possibilitam 

levantar informações sobre as preferências pessoais de cada um. Permitem também 

que as empresas estejam sempre à frente, uma vez que elas podem criar 

estratégias de acordo com as expectativas dos clientes. Segundo Vaz (2011, p. 76): 

“o Orkut nos mostra, hoje, o que a internet já vem nos mostrando há tempos – ela é, 

indiscutivelmente, um dos melhores meios de relacionamento entre consumidores e 

empresas”. 

Sobre o Marketing Digital, Yanaze (2011, p. 478) esclarece que: 

 

De modo evidente, as tecnologias digitais trazem grande impacto no 
processo de gestão de marketing, pois promovem e aperfeiçoam a troca de 
dados entre vários departamentos de uma organização, e também com os 
diversos stakeholders e diversas fontes de informação que fazem parte do 
seu ambiente de negócios.  

 

Podemos entender que o marketing digital tem o mesmo fundamento do 

marketing, apenas tendo o diferencial, que são as ferramentas de comunicação, que 

são realizadas por meio de mídias sociais atuais. O foco do marketing digital é 

desenvolver um plano por meio da internet, fazer com que seus clientes troquem 

informações rápidas e personalizadas (OLIVEIRA, 2010).  
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2.5 COMPOSTOS OU MIX DE MARKETING 

 

O composto ou mix de marketing refere-se a quatro pilares, que são: 

produto, preço, distribuição ou ponto e promoção. Kotler (2006) explica sobre cada 

um deles:  

a) Produto: o produto objetiva atender os clientes conforme as suas 

expectativas, ou seja, satisfazer as suas necessidades. 

b) Preço: o cliente busca um preço justo, quer dizer, que não seja muito 

elevado e, desse modo, julga se vale ou não a pena pagar esse preço. 

c) Distribuição ou ponto: o produto desejado e com um preço justo deve 

estar acessível, isto é, em local em que o cliente possa adquiri-lo no 

momento desejado. 

d) Promoção: se não houver a divulgação do produto aos seus respectivos 

clientes, eles não saberão da sua existência e não poderão adquiri-lo. 

 

 

2.6.AS MÍDIAS DIGITAIS 

 

 

2.6.1 Website 

 

Devido aos desafios trazidos com as novas tecnologias, o primeiro website 

foi criado por estudantes e divulgado de boca em boca. Aos poucos foram 

crescendo e despertando o interesse das pessoas. A divulgação foi tanta que a web 

chegou a concorrer com a televisão, que era o principal meio de informação. 

(PINHO, 2000). 

Os websites ficam disponíveis em servidores e têm a finalidade de tornar 

acessíveis as informações de uma pessoa ou empresa. São localizados através de 

um endereço único conhecido como Uniform Resource Locator (URL) e permitem o 

acesso a diferentes mídias, tal como texto, fotos, animações, sons, vídeos e etc. 

(PEREIRA, 1999) 

 
 

  



24 
 

2.6.2 E-commerce 

 

O E-commerce surgiu no ano de 1970, porém a primeira venda real só 

aconteceu em 1979, quando Michael Alcrich desenvolveu um projeto de compra 

online. Em 1981, esse projeto foi implementado e, em 1995, foi lançado o primeiro 

website pela empresa Thomson Holidays UK, uma empresa do ramo de turismo 

(SAMPAIO, 2017). 

No começo, quando o E-commerce foi implantado, eram vendidos produtos 

mais simples, como livros e CDs. Segundo o site E-Commerce News (2017) hoje o 

e-commerce é uma plataforma atualizada e pode vender diversos produtos como: 

casas, automóveis, roupas, sapatos e produtos de diversas categorias. 

No Brasil, há três tipos de E-commerce:  

a) B2C (Business to Consumer), que diz respeito ao varejo tradicional;  

b) B2B (Business to Business), que abrange o atacado;  

c) C2C (Consumer to Consumer), que se refere aos sites onde qualquer 

pessoal pode anunciar e vender para outra pessoa. 

 

 

2.7 REDES SOCIAIS ABRANGENTES 

 

 

2.7.1 Facebook 

 

O Facebook foi lançado em 2004 pelo americano Mark Zuckerberg enquanto 

ele ainda estudava na universidade de Harvard. De acordo com Recuero (2009), o 

objetivo do Facebook era focar em alunos que estavam ingressando na faculdade e 

deixando o segundo ano.  

Recuero (2009, p. 171), também observa que: 

 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento 
crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da 
escola e vai para a universidade, onde nos Estados Unidos, quase sempre 
representa uma mudança de cidade e um especto novo de relações sociais. 
O sistema, no entanto, era focado em escolas e colégios e, para entrar nele, 
era preciso ser membro de alguma das instituições reconhecidas. Começou 
apenas disponível para os alunos de Harvard (2004), posteriormente sendo 
aberto para escolas secundárias.  
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2.7.2 Twitter 

 

O Twitter foi criado no ano de 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan 

Williams. No twitter é possível ter seguidores e escolher quem se deseja seguir. É 

possível mandar mensagens em modo privado ou mensagens públicas. É também 

possível enviar mensagens direcionadas para os usuários – para isso basta 

acrescentar “@” antes do nome (RECUERO, 2009).  

O Twitter é usado pouco no Brasil, porém vem crescendo. Segundo o site do 

Metro Jornal (2015), o Twitter vem crescendo 6% de ativos mensais. 

 

 

2.7.3 Youtube 

 

Foi desenvolvido no ano de 2005 por Chad Hurley e Steve Chen.  

Segundo Dantas (2017), o Youtube foi criado porque havia muita dificuldade 

para se compartilhar vídeos, pois esses arquivos eram muito grandes e isso 

dificultava seu compartilhamento entre as pessoas.  

O autor também esclarece que, no Youtube, é possível adicionar vídeos na 

rede e, desse modo, qualquer usuário do mundo pode acessar esse vídeo. Ele 

permite também que os usuários adicionem seus vídeos em suas redes sociais, 

websites ou blogs.  

 
 

2.7.4 Instagram 

 

O Instagram é mais uma rede social que permite que seus usuários 

compartilhem vídeos e fotos. Segundo o autor Valentim “uma das redes sociais de 

compartilhamento de fotos e vídeos mais populares do mundo, disponível para 

Android, IOS e Windows Phone, é gratuito e fácil de usar”. (VALENTIM, 2003, p. 12) 

O Instagram foi inventado por um brasileiro de 18 anos que se chama 

Michael Krieger. Michael estudou em Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Lá 

conheceu Kevin Systrom que trabalhava como programador. Juntos eles criaram 

uma pareceria, e em 2010 lançaram a primeira versão do Instagram que permitia 

postar fotos com efeitos. Logo em seguida, o aplicativo atingiu nível mundial. Hoje, o 
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Instagram abrange um grande nível de usuários e é uma rede social muito usada no 

Marketing Digital.  

 
 
 

2.8  FERRAMENTAS UTILIZADAS ATUALMENTE PARA O MARKETING DIGITAL 

DA EMPRESA 

 

A empresa Vilas Boas Multimarcas utiliza as seguintes ferramentas para 

realizar o seu marketing digital: 

a) Site Sócarrão. Ferramenta de busca que é muito utilizada pelas revendas 

de carro. Nessa ferramenta é possível fazer o anúncio de todos os carros 

disponíveis no estoque de uma loja. Entre os seus recursos, é 

disponibilizado um chat para comunicação direta com os clientes. Existe 

também a opção de ligação telefônica direta. O site Sócarrão também e 

muito utilizado como ferramenta de média de preços de carros na cidade 

de Curitiba e no estado do Paraná. Deve-se observar que essa 

ferramenta tem sido usada pela empresa ora pesquisada – Vilas Boas 

Multimarcas – desde o início de suas atividades, por ser uma das mais 

antigas plataformas de anúncios. Porém, conforme foi informado pela 

empresa, já há algum tempo ela não estava trazendo muito retorno. Com 

essa informação foi decidido assim melhorar a ferramenta, de modo que 

ela pudesse originar mais contatos – telefônicos inclusive – e possíveis 

compradores para a loja. Para a melhoria, contou-se com uma pessoa 

para se responsabilizar pelo desenvolvimento dessas ferramentas, o que 

requereu um treinamento, e após essas medidas, a ferramenta passou a 

ser atualizada diariamente pela revenda. 

b) Site Meu Carro Novo. Tem a mesma proposta do site Sócarão. É uma 

ferramenta de busca de veículos oferecida pela financeira BV, que atua 

em parceria com as revendas. A plataforma apresenta características 

muito parecidas com os demais sites da mesma natureza. Ainda não é 

tão popular no estado do Paraná. 

c) Site Webmortors. É o site de buscas de veículos desenvolvido e 

disponibilizado pelo banco Santander. Esse site tem a mesma proposta 

que as outras ferramentas disponíveis em sites de revendas de carro. 
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Por não ser conhecido, traz uma demanda de mensagens menores, mas 

também é um site que tem uma aposta grande para a venda de veículos. 

No site, há possibilidades de se fazer uma proposta de financiamento 

com a simulação pré-aprovada. 

 

 

2.9 FERRAMENTAS DE MÍDIA DIGITAL A SEREM IMPLANTADAS NA EMPRESA 

 
 

2.9.1 Facebook 

 

O Facebook é uma ferramenta hoje muito utilizada para busca, 

entretenimento, relacionamento, assim como para a divulgação e vendas.  

Uma página para a revenda foi criada no Facebook com a intenção de criar 

um novo canal para alcançar o público e, desse modo, fortalecer o reconhecimento 

da marca. Na página criada, foram colocados todos os dados da empresa, bem 

como os carros disponíveis em estoque, com a publicação individual de cada um. 

Depois de pronta a página, começou a divulgação por meio de impulsionamento 

para ter um maior alcance de público.  

Segue abaixo página criada e usada atualmente: 

 

FIGURA 2 – PÁGINA DA EMPRESA VILAS BOAS NO FACEBOOK 

 
Fonte: print screen de página do Facebook  
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FIGURA 3 – AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 

 
Fonte: print screen de tela de avaliação de página do Facebook  

 

 

FIGURA 4 – MODELO PROPOSTO DE PUBLICAÇÃO INDIVIDUAL PARA CADA CARRO 

 
Fonte: print screen de página do Facebook  

 

 

2.9.2 OLX 

 

A OLX é uma plataforma de vendas muito utilizada para o comércio de 

vários tipos de produtos, apresentando grande alcance de público e com 

abrangência no Brasil inteiro.  
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Foi proposto para a empresa a criação de uma página na OLX, de modo que 

ela pudesse disponibilizar o seu perfil online e anunciar os seus produtos. A OLX 

disponibiliza um chat para que o cliente possa entrar em contato quando quiser, bem 

como disponibiliza os telefones, que ficam disponíveis em todos os anúncios.  

A seguir é apresentada a loja virtual da empresa na OLX. 

 

FIGURA 5 – LOJA VIRTUAL NA OLX 

 
Fonte: print screen de página da plataforma OLX 

 

 

2.9.3 Comercial na TV e propaganda 

 

Outra sugestão para a revenda foi fazer uma parceria com um anunciador 

em comerciais de televisão, mostrando ofertas e a localização da loja, o que 

proporcionou um grande número de ligações para a revenda. Como toda empresa, a 

propaganda sempre representa uma boa aposta. No mês de fevereiro de 2018, foi 

sugerida uma promoção “mês de carnaval”, que a revenda divulgou em suas 

plataformas digitais, bem como utilizou para panfletagem nas imediações de sua 

loja. Outra ação de propaganda implantado, com a aprovação da revenda, foi uma 

promoção relacionada ao dia das mães e à copa do mundo, que fora direcionada no 

Facebook junto com o programa do Darta, na TV rede Band. Este comercial de TV 

teve inserções todas sextas, sábados e domingos, em dois horários na parte da 

manhã (às 09:30 e às 10:30). 
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FIGURA 6 - SALDÃO MEU CARRO NOVO  

 
Fonte: print screen de tela do Facebook 

 

A Figura 6 apresenta a propaganda do Mês de Carnaval, que a revenda 

publicou em sua página do Facebook, bem como divulgou através de panfletagem 

no entorno de sua loja.  

 

FIGURA 7 – PROPAGANDA DO MÊS DE CARNAVAL 

 
Fonte: Imagem obtida pela estagiária da revenda  

 

A promoção foi realizada no mês de maio, com início no dia 13/05/2018 e 

término no dia 13/06/2018. A promoção incluiu publicações na página do Facebook 
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da revenda, com o intuito de aumentar a visibilidade da marca na região. Incluiu 

também o sorteio de uma camisa oficial da seleção brasileira entre o público que 

acompanhava sua página.  

 

FIGURA 8 – SORTEIO CAMISA OFICIAL DO BRASIL 

 
Fonte: Imagem obtida pela estagiaria da revenda  

 

 

2.9.4 Icarros 

 

Icarros é uma plataforma especialmente criada para o anúncio de veículos 

por revendas credenciadas ao banco Itaú. Esse site disponibiliza o recurso de 

cálculo de financiamentos, assim como permite verificar se os clientes têm crédito 

pré-aprovado. O Itaú, como parceiro da revenda, fornece esse site que permite o 

cadastro de todos os veículos para venda, através de atualizações diárias – ou 

sempre que necessário, uma vez que é preciso cadastrar novos veículos ou excluir 

os que já foram vendidos.  

Mesmo sendo um site de empresa parceira, ele tem um custo mensal. A 

revenda escolhe qual plano deseja usar, o qual varia entre R$ 199,00 a R$ 999,00 

por mês. Essa plataforma passou a ser implantada na revenda no mês de abril/2018, 

quando a sua parceria com o banco Itaú teve início. É uma plataforma bastante 

acessada pelos correntistas do banco.  
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2.9.5 Portal Autoline 

 

O Portal Autoline é a plataforma de compra e venda de veículos fornecida 

pelo banco Bradesco. Ela funciona de modo bastante similar às demais plataformas 

disponibilizadas pelos bancos, com crédito pré-aprovado e recursos para simular o 

financiamento para quem já tem conta no banco. 

O diferencial dessa plataforma é que o banco Bradesco, em sua parceria 

com as revendas, não cobra nenhum custo mensal.  

 

 

2.9.6 Plataforma Google 

 

A plataforma do Google é muito importante para todos os segmentos 

relacionados à área de compra e venda de veículos. Ela pode ser direcionada para a 

região de atuação da revenda, ou por palavras chaves colocadas.  

 

FIGURA 9 – ATUALIZAÇÃO NO GOOGLE DOS DADOS DA REVENDA  

 
Fonte: print screen de página do Google 
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A revenda não tinha os seus dados atualizados no Google e nem a sua 

localização, o que muitas vezes direcionava os clientes para outro endereço onde a 

revenda já esteve localizada – no qual hoje se encontra outra loja de veículos. 

Assim, clientes que procuravam a loja eram direcionados para outra, do mesmo 

ramo. A primeira iniciativa levada a efeito foi a atualização dos dados da revenda na 

plataforma do Google, com todos os dados certos, tal como endereço, telefone, 

imagens da nova loja, de modo que o resultado das pesquisas no Google não 

apresentasse mais informações erradas sobre a loja. 

 

IMAGEM 1 – FACHADA DA REVENDA 

 
Fonte: Google (2018) 

 

 

A Imagem 1, retirada do Google, permite a visualização da empresa em 

360°, o que permite que o cliente possa ver todo o entorno da loja e, assim, 

localizar-se com mais facilidade.  

Juntamente com as fotos atuais da empresa foi adicionado um tour 360°, 

que permite visualizar todas as suas dependências.  
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2.9.7 Instagram 

 

O Instagram é uma plataforma usada para várias finalidades, e que vem se 

destacando em favor de empresas que desejam aumentar a visibilidade de sua 

marca e vender mais. Foi feita uma página da revenda no site do Instagram, onde 

passaram a ser cadastrados os veículos da loja, bem como a sua rotina.  

Foi prevista a necessidade de análise dessa plataforma, com o passar do 

tempo, de modo a se avaliar se ela é viável e traz resultados para a loja.  

 

FIGURA 10 – PÁGINA NO INSTAGRAM 

 
Fonte: print screen de página do Instagram 

 

 

 

2.10 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O ato de consumir está presente no dia a dia de todas as pessoas, em todos 

os horários possíveis. Mas entender como é o comportamento dos consumidores é 

algo que surgiu na década de 60, porém somente quando surgiu o marketing foi 

reconhecida a verdadeira importância de se estudar o comportamento do 

consumidor.  

O estudo do comportamento do consumidor foca os processos envolvidos 

quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos.  
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Pode-se considerar como um consumidor desde uma criança que pede 

algum brinquedo aos seus pais, como um presente, até um empresário que deseja 

adquirir um produto cujo valor é considerado astronômico. 

Segundo Mowen e Minor (2003), “o comportamento do consumidor é 

definido como o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca 

envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, 

experiências e ideias”. 

A variedade de conceitos relacionados ao consumo permite analisar esse 

tema sob diferentes perspectivas. A teoria sobre o consumidor, baseada em 

conceitos de perspectiva comportamentalista da psicologia, define o comportamento 

do consumidor como um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a 

determinados estímulos, os quais decorrem de fatores pessoais, ambientais, 

situacionais e de marketing. 

Há várias vantagens em se compreender o comportamento do consumidor e 

o processo de consumo. Entre essas vantagens destacam-se: o auxílio aos gerentes 

em suas tomadas de decisão; o fornecimento de uma base de conhecimento a partir 

da qual os pesquisadores de marketing podem analisar os consumidores; o apoio 

aos legisladores e controladores na criação de leis e regulamentos referentes à 

compra e venda de mercadorias e serviços; bem como o auxílio do consumidor 

médio na tomada de melhores decisões de compra.  

Além disso, o estudo que envolve o comportamento dos consumidores 

também ajuda a compreender diferentes fatores da ciência social que influenciam o 

comportamento humano.  

O comportamento do consumidor abrange o mundo todo, sendo que cada 

país apresenta sua maior ou menor contribuição em determinado produto ou serviço. 

No Brasil, por exemplo, R$ 1,06 trilhões foram gastos em consumo no ano de 2005, 

representando 55% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Diversos fatores influenciam o comportamento do consumidor, fazendo com 

que o desejo de consumir aumente. Há os fatores pessoais, dados pelo conjunto de 

estados fisiológicos e psicológicos, bem como os traços de personalidade e as 

características particulares do indivíduo, como emoções e percepções, crenças e 

experiências, idade e renda, estados de privação ou carência, entre outros, são 

determinantes de como as pessoas consomem. 
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Os fatores ambientais são de natureza cultural, social, econômica, política e 

legal, tal como valores compartilhados, opiniões de membros da família e de grupos 

de referência, mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação, decisões de 

política econômica, mudanças causadas por novas tecnologias e limites impostos 

pela legislação etc. 

Os fatores situacionais são as condições circunstanciais e momentâneas 

que interferem no comportamento do consumidor, tal como a sua disponibilidade de 

tempo e as características do ambiente físico de uma loja, por exemplo, que fazem 

parte da experiência de compra. 

Os fatores ou estímulos de marketing são as decisões tomadas em torno de 

aspectos do produto, preço, distribuição e promoção, que estão sob o controle da 

empresa e visam provocar certas respostas dos consumidores. Essas respostas 

são, por exemplo, a preferência pelo produto, a compra, a repetição da compra, a 

satisfação e a fidelidade do consumidor. 

 
 

2.8.1 Processo de Decisão de Compra 

 

A necessidade de se comprar um produto é diária, e com o avanço do 

marketing no mercado, cada vez mais surgem inovações que fazem com que o 

consumidor busque enxergar um produto como uma solução. O processo de decisão 

de compra se inicia a partir do momento que o consumidor sente a necessidade de 

adquirir determinado produto, e só termina quando é analisada a reação desse 

consumidor pós-compra. 

O primeiro passo é o reconhecimento da necessidade, que ocorre quando o 

cliente passa a ter um desejo e, assim, cria o interesse de satisfazê-lo através da 

compra. O segundo passo é a busca de informação, etapa em que ele se aprofunda 

para buscar entender como é este produto e como ele se encontra no mercado. O 

terceiro passo é conhecido como avaliação de alternativas, e ocorre quando o 

cliente já conhece o produto e sua concorrência e, considerado isso, precisa 

selecionar a melhor alternativa – e a escolha geralmente envolve uma simples 

análise de custo-benefício. O quarto passo, que é o mais importante, diz respeito à 

compra do produto, que acontece quando, enfim, o consumidor satisfaz a sua 

necessidade. O último passo é o processo de pós-compra, e é nesse momento que 

o comprador reflete se o produto teve um impacto positivo ou negativo. Se for 
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negativo, quer dizer, se ele se sentir insatisfeito, é possível fazer uma reclamação, 

exigir a troca ou buscar a devolução; porém, se for positiva, a chance do cliente 

voltar a comprar um produto semelhante na mesma empresa é grande. 

No ramo de comércio de veículos há diversos fatores que podem influenciar 

no processo de decisão de compra. Dois exemplos básicos são a idade e o gênero, 

conforme observado por Yazbek (2012). 

A idade é um fator muito relevante, pois em cada faixa etária as pessoas 

manifestam desejos e gostos diferentes. Por exemplo, segundo Yazbek (2012), os 

jovens têm preferência pela compra de um carro com design mais moderno; 

pessoas com mais de 30 anos tem preferência por carros mais espaçosos, como 

Sedan ou SUV, devido ao fato de visarem um conforto e espaço maior para a 

família; e as pessoas com mais de 60 anos tendem a buscar veículos que ofereçam 

conforto para dirigir, como o câmbio automático. 

O gênero também é um fator essencial. Na compra de veículos, as 

preferências podem variar entre o sexo masculino e feminino. Homens com até 35 

anos, por exemplo, têm preferência por carros esportivos e, no Brasil, consideram 

como um veículo mais ousado o WV Golf ou o Ford Focus. Eles também preferem 

carros de rodas maiores, com maior potência e outras preparações. Já as mulheres 

da mesma idade têm como preferência carros mais compactos e menores, com foco 

na beleza e facilidade de direção, como por exemplo, o Citroen C3 e o Honda FIT. 

Já os homens com mais de 35 anos manifestam preferência por carros mais 

elegantes, com maior conforto e espaço interno. E por terem uma experiência maior 

de direção ou por gostarem de analisar modelos, são eles que influenciam os 

engenheiros de montadoras – nesse caso, eles preferem veículos como o Toyota 

Corolla e o Ford Fusion. As mulheres com mais de 35 anos gostam de SUVS e 

minivans, e visam primeiramente a segurança do veículo, pensando na família, o 

que também as leva a valorizar o espaço interno. Seus carros preferidos são o IX35 

da Hyundai e o KIA Sportage (GUERRA, Pedro, 2015). 
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3 EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTOS DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Durante a elaboração deste trabalho, foi prevista a apresentação do plano 

de Marketing Digital para o proprietário da empresa, para que o mesmo aprove. 

Após isso, previu-se a implementação do mesmo durante três meses, para 

adaptação, treinamento e estudo da viabilidade do plano, para as vendas da 

empresa. O plano implementado também deveria ser alimentado diariamente por um 

funcionário treinado para desenvolver essa função.  

Para adaptação do plano de Marketing Digital, a sugestão apresentada ao 

proprietário é que ele desse continuidade ao desenvolvimento do plano até que se 

tornasse independente quanto à realização das atividades relacionadas ao 

marketing na internet. 

Iniciadas as atividades propostas, a equipe de consultoria se comprometeu a 

acompanhar simultaneamente todas as atividades realizadas, analisando as 

dificuldades que poderiam ocorrer, propondo melhorias ao longo do processo e 

concluindo a viabilidade ou não do plano de Marketing Digital.   

 

 

3.1.1 Fluxo e Interfaces  

 

O marketing utilizado na empresa, por ocasião desta pesquisa, era realizado 

diariamente através de panfletos, rádio, televisão e sites que a empresa já utilizava – 

e que passou a se intensificar com as novas propostas.  

Observou-se, também, que não era realizado nenhum controle ou estudo 

quanto aos clientes atingidos pelas ferramentas de marketing adotados. 

 

 

3.1.2 Estrutura Recurso com Aprovação  

 

Para a implementação da consultoria proposta, a empresa precisou fazer 

alguns investimentos, para ter um bom resultado nas novas plataformas usadas. Na 
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tabela a seguir são apresentados os gastos mensais da empresa em relação aos 

sites que ela já vinha utilizando, bem como os valores dos novos sites. Também 

foram incluídas nessa tabela as datas em que as mudanças começaram a ser 

implementadas.   

A empresa também contratou uma estagiária e investiu na compra de um 

celular para cuidar diretamente dos sites, fazendo a atualização e entrando em 

contato com os clientes.  

 

QUADRO 2 – INVESTIMENTOS MENSAIS 

Site Datas Valores mensais Mudanças 

Sócarrão abr/06 R$ 349,00 
Continua o mesmo valor. Apenas mudou o fato de 
acompanhar diariamente e fazer as atualizações 

Meu Carro Novo jun/14 R$ 341,00 Continuou o mesmo valor, apenas mudou o fato de 
acompanhar diariamente e fazer as atualizações. 

Web Motors jul/17 R$ 999,00 
O valor antigo era 350,00 mensais, mas foi feito um 
novo plano para aumentar as visualizações dos 
veículos na plataforma. 

Auto Line dez/17 R$ 0,00 GRATUITO. Oferecido pelo banco Bradesco. 

Facebook ago/17 R$ 250,00 
O valor pode variar de acordo com o mês, mas ele 
normalmente não é superior a R$ 300,00. 

OLX mai/17 R$ 269,00 
Valor mensal fechado, podendo alterar os veículos 
apenas uma vez por mês.  

TV Propaganda jan/18 R$ 2.000,00 
Valor mensal para anúncios nas sextas, sábados e 
domingos das 09:30 às 10:30, e para vídeos feitos na 
loja para adicionar na página do Facebook. 

Estagiário nov/17 R$ 890,00 Valor mensal com passagens de ônibus incluso. 

Computador out/17 R$ 1.500,00 
Foi adquirido para que a estagiária pudesse 
acompanhar e atualizar os sites. 

Celular out/17 R$ 650,00 
Devido ao aumento de ligações, os proprietários 
adquiriram novos celulares para manter o contato 
com os clientes. 

Icarros fev/18 359,00 Valor mensal do site, sem nenhuma alteração.  

Google mar/18 50,00 
Valor investido por mês para alcançar mais 
visualizações na página e no endereço. 

Fotos  mai/18 200,00 
Valor investido em recursos de 360° adicionados nos 
sites da empresa, que permitem que os clientes 
possam fazer um tour virtual pela revenda. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
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3.1.3 Análise de Risco e Viabilidade 

 
 

Pode haver possibilidade de falhas durante a implementação do plano de 

Marketing Digital na empresa ou, ainda, o risco da empresa não se manter ativa até 

o fim da implantação do projeto. Um funcionário treinado para atuar no projeto pode 

ser desligado durante a implementação, por exemplo, o que exigiria o treinamento 

de um novo funcionário. E riscos dessa natureza podem ocasionar a inviabilidade do 

projeto. 

Segundo Ramalho, William (2017), a análise de riscos é um estudo técnico 

que visa identificar e analisar os possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho, 

considerados o meio ambiente e a presença de terceiros. Além disso, a avaliação de 

riscos é um elemento essencial para a gestão da saúde e segurança do trabalho, e 

seu objetivo é determinar as medidas necessárias para combater os riscos 

encontrados e avaliados. 

Na empresa Vilas Boas, foram considerados como riscos: 

a) Aumento de concorrentes na região, que faz com que aumente a 

competitividade de empresas em um curto espaço, fazendo com que o 

cliente acabe pesquisando mais na hora da compra.  

b) Um possível aumento de taxas pode impactar significativamente em uma 

venda de veículos, fazendo com que tenha uma diminuição de 

lucratividade. 

c) A grande quantidade de fraudes em compras de automóveis. 

d) O grande avanço do mercado mundial por carros elétricos, visando 

diminuir a quantidade de gases poluentes dos veículos movidos a 

combustíveis. 

 

 

3.1.4 Políticas e Procedimentos 

 

O plano teve como finalidade aperfeiçoar o Marketing Digital, assim como 

desenvolver os funcionários que ficariam responsáveis pela atividade de vendas via 

internet, fazendo com que a empresa desenvolva um processo de melhoria e 

rentabilidade nas vendas pela internet.  
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Funcionalmente, a revenda se divide do seguinte modo:  

 

FIGURA 11 – ESTRUTURA FUNCIONAL 

 
 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

 
a) Gerente Geral: cargo ocupado por um dos sócios-proprietários da 

empresa, que monitora e acompanha tudo o que acontece dentro da 

revenda, e também delibera e executa atividades relacionadas ao setor 

financeiro e de vendas, sobretudo quanto aos financiamentos.  

b) Administrativo-financeiro: controla e executa atividades que abrangem 

toda a parte administrativa e financeira da empresa, também monitora as 

atividades realizadas pelos demais colaboradores e, além de 

acompanhar as vendas dos carros, presta auxílio em atividades 

relacionadas às compras, bem como ao pós-venda, sobretudo quanto à 

necessidade de contatar os clientes para levantar documentos ou para 

relatos de garantia.  

c) Gerente de Compras: cargo ocupado por outro sócio-proprietário da 

empresa, cujas responsabilidades abrangem tudo o que diz respeito às 

compras da revenda, o que inclui atividades como o check-list dos 

veículos que entram em pátio e o encaminhamento dos mesmos para 

reparos, quando necessário. Também executa tarefas relativas ao pós-

venda.  

d) Vendas: um vendedor é responsável por atender os clientes interessados 

em adquirir um veículo, bem como cuidar do pátio da loja. 

e) Limpeza da loja: cargo ocupado por duas pessoas, uma responsável pela 

limpeza da parte interna da loja e, outra, que cuida de toda a 

higienização interna e externa dos veículos na revenda. 

ADM/ FINANCEIRO COMPRAS 

VENDAS 

LIMPEZA ESTAGIÁRIO 
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f) Estagiário: foi contratada uma estagiária assim que as atividades de 

consultoria tiveram início na empresa, cuja responsabilidade abrange a 

atualização diária dos sites utilizados pela empresa para promover a 

marca e divulgar os veículos. 

 

 

3.1.5 Indicadores de Desempenho 

 

Os indicadores de desempenho que avaliados no âmbito do plano são: (1) 

Acesso aos sites; (2) Vendas efetuadas pelos sites; (3). Contatos recebidos via sites; 

(4). Cliques no site da revenda e nos veículos anunciados; (5). Cliques no mapa da 

revenda. 

 

 

3.1.6 Plano de Implementação 

 

Previu-se que a implementação da proposta apresentada no TCC I tivesse 

início a partir do primeiro semestre do ano de 2018, enquanto parte do projeto do 

TCC II.  

 

 

3.1.7 Planos de Comunicação 

 

Foi prevista a realização de uma reunião com o proprietário da empresa para 

apresentação do novo plano de Marketing Digital desenvolvido.  

 

 

3.1.8 Planos de Treinamento 

 

O treinamento específico foi realizado, tendo como foco a realização das 

atividades previstas no plano de Marketing Digital, dadas sobretudo pela venda 

pelas plataformas da loja e a prospecção de novos clientes para a revenda. 
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3.1.9 Plano de Contingência 

 

Com a comprovação da inviabilidade do plano, seria proposta a melhoria do 

Marketing atual da empresa para aumento das vendas e visitações na loja física.  

 

 

4 CONTROLE DO PROJETO 

 

 

4.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES 

 

 

4.1.1 Facebook 

 

Em agosto de 2017, a página começou a ter visualizações, e com apenas 

um mês alcançou o número de 161 curtidas, efetuando a venda de um carro no mês 

de setembro, que foi feita a partir da página. Na ocasião em que esta pesquisa era 

realizada, a empresa totalizava 1.116 curtidas na página, com chamadas no chat 

diário sobre os veículos, já mantendo uma média de dois veículos vendidos por mês 

pelo Facebook. Outro ponto positivo com a implantação da página foram as 

avaliações feitas pelos clientes, o que gera uma maior confiabilidade e credibilidade 

da marca. 

 

FIGURA 12 – TOTAL DE CURTIDAS NO FACEBOOK 1 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 
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FIGURA 13 – TOTAL DE CURTIDAS NO FACEBOOK 2 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 

 

 

Como mostra a Figura 12, pode-se verificar que na época em que foi criada 

a página da revenda no Facebook, levou um mês para a empresa conseguir um 

número de 161 curtidas na página, que foi quando começou a utilizar a plataforma 

para divulgação dos anúncios e promoções.  

Esse crescimento fica claro quando comparado à Figura 13, que mostra o 

número de curtidas que a revenda possuía alguns meses depois, que eram de 

1.116. Com isso fica nítido que a revenda obteve resultados positivos e passou a 

ganhar espaço para divulgar seus veículos.  

 

 

4.1.2 OLX 

 

Depois de passar a ser usado de forma correta, isto é, com atualização 

diária, a loja passou a receber um grande número de mensagens através dessa 

plataforma, bem como ligações no telefone da revenda de pessoas que informavam 

terem visto um anúncio na OLX. 

Devido a isso, vários veículos já haviam sido vendidos a partir desta 

plataforma, o que, segundo o proprietário da empresa, tornou-se uma ferramenta 

indispensável para a revenda. 
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4.1.2 Meu Carro Novo 

 

Depois que esta ferramenta passou a ser atualizada de forma correta, bem 

como com a verificação diária das mensagens, constatou-se também um maior 

retorno a partir dela.  

Percebeu-se, no entanto, que a demanda que ocorre via Meu Carro Novo, é 

maior para veículos mais velhos. E os possíveis compradores geralmente preferem 

ligar ao invés de enviarem mensagens através do chat dessa plataforma.  

 

 

4.1.2 Web Motors 

 

Nessa plataforma a revenda aumentou o valor de investimento mensal e, por 

essa razão, o número de mensagens e ligações a partir dela aumentou muito.  

Antes a revenda não conseguia mensurar se esse site realmente trazia 

algum resultado, mas após o investimento aumentar, os resultados começaram a 

aparecer.  

 

 

4.2 AVALIDAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

No cronograma a seguir são apresentadas datas estipuladas, que foram 

acordadas entre a empresa e a equipe de assessoria, para o desenvolvimento das 

atividades previstas. 

 

QUADRO 3 – CRONOGRAMA DE MARKETING 

Ativ. Descrição Início Término Duração 

1 
Status Plano de Marketing Digital EMPRESA VILAS 
BOAS 

01/08/2017 19/06/2018 322 

2 Recebimento de Dados e Informações 01/08/2017 15/08/2017 14 

3 Coleta de Dados e Informações 16/08/2017 22/08/2017 6 

4 Estruturação das Informações 23/08/2017 29/08/2017 6 

5 Coleta de Dados e Informações de Mercado 30/08/2017 05/09/2017 6 

6 Estruturação dos Dados e Informações de Mercado 06/09/2017 12/09/2017 6 

7 Estruturação dos Dados e Informações da Pesquisa 13/09/2017 19/09/2017 6 

8 Análise de Dados e Informações 20/09/2017 28/09/2017 8 
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Ativ. Descrição Início Término Duração 

9 Implementação da Pesquisa 28/09/2017 03/10/2017 5 

10 Análise da Pesquisa 05/10/2017 17/10/2017 12 

11 Formulação de Propostas 18/10/2017 01/11/2017 14 

12 Avaliação das Propostas pela Equipe de Assessoria 02/11/2017 21/11/2017 19 

13 Ajustes ou Correções nas Propostas 28/11/2017 03/12/2017 5 

14 
Apresentação das propostas elaboradas pela 
assessoria à empresa 

04/12/2017 04/12/2017 1 

15 Capacitação dos sócios - Treinamento I 05/12/2017 12/12/2017 7 

16 Implantação e Monitoramento do plano 12/12/2017 26/12/2017 14 

17 Apresentação parcial dos resultados à empresa 02/01/2018 02/01/2018 1 

18 Aplicação das sugestões da assessoria 04/01/2018 08/01/2018 4 

19 
Capacitação dos colaboradores da empresa - 
Treinamento II 

10/01/2018 10/01/2018 1 

20 Monitoramento das atividades  16/01/2018 07/02/2018 20 

21 Ajustes ou correções necessárias no plano 12/02/2018 16/02/2018 4 

22 
Validação das sugestões da assessoria e aplicação 
definitiva dos processos 

26/02/2018 06/03/2018 8 

23 
Implantação definitiva da ferramenta e 
Monitoramento 

07/03/2018 17/04/2018 41 

24 Desempenho da implantação 19/04/2018 10/05/2018 21 

25 Apresentação dos resultados para a empresa 22/05/2018 22/05/2018 1 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
 

 

4.3 AVALIAÇÕES DO ORÇAMENTO  

 

O plano realizado na empresa requeria alguns recursos financeiros para a 

sua execução, um recurso de responsabilidade da assessoria. Se houver gastos que 

não foram citados na tabela abaixo, a empresa precisa autorizar com antecedência 

tais gastos.  

 

QUADRO 4 – ORÇAMENTO DE GASTOS DURANTE O PROJETO 

Gastos Estimativa (R$) Detalhamento 

Combustível R$ 500,00 Combustível para deslocamento até a empresa. 

Impressões R$ 40,00 Gastos com impressões necessárias para a assessoria. 

Telefonia R$ 200,00 
Gastos com telefonia ou internet no contato com 
funcionários e sócios da VILAS BOAS MULTIMARCAS, e 
para realização da pesquisa realizada. 

Refeição R$ 200,00 
Gasto com eventuais refeições e coffee break nas reuniões 
realizado junto aos sócios. 

  TOTAL     R$ 940,00 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
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4.4 AVALIAÇÕES DO PDCA 

 

FIGURA 14 - CICLO PDCA 

 
Fonte: Venki (2018) 

 

O Ciclo PDCA ou SDCA, significa Plan, Do, Check, Action (Planejar, Fazer, 

Verificar e Agir). Esse método tem a função de garantir que a empresa organize os 

seus processos, não importando a sua natureza. 

Esse ciclo foi criado por Walter A. Shewart, na década de 1920, mas ele se 

tornou conhecido quando William Edward Deming, um dos gurus da gestão de 

qualidade, espalhou o conceito pelo mundo. 

 

 

4.4.1 Planejar (PLAN) 

 

Um dos problemas detectados na empresa Vilas Boas Multimarcas se deveu 

ao fato dela ser uma empresa familiar, o que acarreta algumas dificuldades na 

organização das tarefas. Outro problema foi percebido com a resistência por parte 
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de um dos membros da empresa familiar, dado que ele não estava disposto a aderir 

à utilização das novas ferramentas tecnológicas, uma vez acreditando que elas não 

fariam muita diferença em favor do aumento das vendas.  

Embora haja um custo para se fazer a divulgação via internet, ela não deixa 

de representar uma grande revolução na compra e venda de veículos usados, 

passando a ser considerada fundamental para a venda e compra de veículos. 

Como Plano de Ação, a empresa deliberou por investir em mídias digitais 

para obter uma maior procura de clientes por veículos dentro da loja. 

 

 

4.4.2 Fazer (DO) 

 

A empresa investiu em mídias digitais e, devido a isso, passou a obter um 

retorno maior, em especial através de ligações telefônicas e também mensagens de 

clientes interessados em obter informações sobre os veículos.  

Considerado isso, a empresa contratou uma estagiária para anunciar os 

automóveis e manter em dia o marketing digital da empresa - o que só foi possível 

em razão dos treinamentos recebidos, bem como do suporte frequente das 

empresas onde se realiza os anúncios. 

 

 

4.4.3 Checar (CHECK) 

 

Após alguns meses de trabalho sobre as mídias digitais, bem como do 

treinamento de um funcionário exclusivamente para atuar com essa atividade, além 

de outros que também se envolveram com ela, foi possível verificar um ótimo 

desempenho e a crescente procura de veículos na empresa Vilas Boas.  

Entretanto, em alguns momentos foram identificadas falhas que revelavam a 

necessidade de melhorias. Trava-se, principalmente, de erros em anúncios, a 

exemplo da especificação errada dos veículos, o que acarretou desperdício de 

tempo, já que era preciso refazer o trabalho. 
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4.4.4 Ação (ACTION) 

 

Para melhorar a qualidade das tarefas e reduzir a quantidade de erros 

operacionais, tornou-se necessário realizar um treinamento mensal diretamente nas 

empresas de mídias digitais, para se aperfeiçoar no uso das ferramentas, ampliar o 

domínio na área de marketing digital e estar preparado para as frequentes 

atualizações nos meios digitais. 

 

 

4.5 AVALIAÇÕES DOS RESULTADOS 

 

 

4.5.1 Site Sócarrão  

 

Análise site Socarrão dos seguintes períodos: novembro e dezembro de 

2017, comparando com a evolução junto aos meses de janeiro e fevereiro 2018. 

 

FIGURA 15 – ANÁLISE SITE SÓCARRÃO (NOV.-DEZ./2017) 

 
Fonte: print screen de página do site Sócarrão 
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FIGURA 16 – ANÁLISE SITE SOCARRAO (JAN.-FEV./2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Sócarrão 

 
 

GRÁFICO 1 – ANÁLISE DE DADOS SITE SOCARRÃO 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 
 

De acordo com o Gráfico 1, cujos dados foram obtidos no site “Sócarrão”, é 

possível identificar progressos significativos quanto aos resultados obtidos pela 

revenda. Constatou-se, a princípio, um crescente número de acessos nessa 

plataforma, passando de 82.473 para 125.274. Os cliques em veículos no final do 

ano de 2017 estavam em 5.165 (40,46%), e passaram para 7.602 (59,54%) no início 

de 2018. Os veículos listados que também obtiveram grande alteração, passando de 

76.833 (39.66%) em novembro e dezembro para 116.911(60.34%) em janeiro e 

fevereiro. Os cliques nos itens do estoque da loja, que eram 404 (38,14%), saltaram 

40,46% 39,66% 38,15% 40,11%

59,54% 60,34% 61,85% 59,89%

Cliques em veículos Veículos listados cliques estoque Contatos telefone

Nov e Dez Jan e Fev
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para 655 (61.86%). Em decorrência dessa evolução, os contatos por telefone 

obviamente também aumentaram – de 71 (40.11%) contatos em novembro e 

dezembro para 106 (59.89%) em janeiro e fevereiro.  

A Figura 17 a seguir apresenta os dados acumulados por doze meses da 

empresa do ano de 2017, quando as atualizações no site eram realizadas 

esporadicamente, deixando a plataforma sempre desatualizada.  

 

FIGURA 17 – ANÁLISE SITE SOCARRAO (2017) 

 
Fonte: print screen de página do site Sócarrão 

 
 

Já a Figura 18 apresenta os dados referentes aos primeiros cinco meses da 

empresa do ano de 2018, quando a atualização passou a ser realizada diariamente, 

deixando a plataforma sempre atualizada.  

 
FIGURA 18 – ANÁLISE SITE SOCARRAO (JAN.-MAIO/2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Sócarrão 
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GRÁFICO 2 – COMPARAÇÃO ANUAL SITE SOCARRÃO 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

 

De acordo com o Gráfico 2, nota-se um grande aumento de acessos quando 

comparados os períodos de 26/01/17 a 26/12/17 e 01/01/18 a 26/05/18. Enquanto 

em 2017 obteve-se um total de 4.713 (21,18%) cliques em veículos, no ano de 2018 

esse número foi elevado para 17.542 (78.72%). Listados na busca, em 2017, teve o 

número de 69.459 (20.85%) e, em 2018, esse número subiu para 263.608 (79.15%). 

Em comparação a 2017, os cliques em estoque da loja foram 367 (22.28%) e, em 

2018, foram de 1.280 (77.72%). Os contatos telefônicos também aumentaram: em 

2017 foram 67 (21.61) e, em 2018, passaram para 243 (78.39%). 

 

 

4.5.2 Site WebMotors 

 

As figuras 19 e 20 apresentam os dados relativos ao tráfego na página da 

empresa no site da Webmotors, considerados, respectivamente, os meses de 

fevereiro de 2018 e de março de 2018. 

 

 

 

 

 

21,18% 20,85% 22,28% 21,61%

78,82% 79,15% 77,72% 78,39%

cliques em veículos listados na busca cliques estoque loja contatos telefone

periodo entre 26/01/2017 à 26/12/2017 periodo entre 01/01/2018 à 26/05/2018
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FIGURA 19 – SITE WEBMOTORS (FEV. 2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Webmotors 

 

 

FIGURA 20 – SITE WEBMOTORS (MAR. 2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Webmotors 

 

GRÁFICO 3 – COMPARAÇÃO SITE WEBMOTORS (FEV./MAR. 2018) 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
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De acordo com os dados obtidos no site da Webmotors (Figuras 19 e 20), 

nota-se a evolução de um mês para o outro, aumentando o número de mensagens 

recebidas, em fevereiro de 26 (40%) e em março 39 (60%) – um aumento de 13 

mensagens de um mês para o outro.  

Outro dado significativo diz respeito às mensagens respondidas. Em março 

foram respondidas 30 mensagens (57,69%) e, em fevereiro, o número havia sido de 

22 (42,31%), o que permite perceber se o uso da plataforma está sendo feito de 

forma correta.  

Percebe-se também, que entre os dois meses a revenda deixou de 

responder cinco mensagens recebidas no site. Ao se contatar a revenda para saber 

qual o motivo da falta de resposta dessas mensagens, a mesma informou que esses 

dados correspondem a informes sobre as ligações que são feitas diretamente do 

site, em contato entre o comprador e o vendedor da loja, as quais são gravadas e 

disponibilizadas. E não é necessário ouvir tais gravações, sendo que a revenda 

possui apenas um vendedor, que atende muito bem os clientes quando estes ligam. 

Informou também que se tivesse um número maior de vendedores na loja faria o uso 

dessa ferramenta para verificar se os vendedores estariam fazendo a abordagem 

correta junto aos clientes.  

As figuras 21 e 22 apresentam, respectivamente, os dados obtidos no site da 

WebMotors nos meses abril e maio de 2018. 

 

FIGURA 21 – SITE WEBMOTORS (ABR. 2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Webmotors 
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FIGURA 22 – SITE WEBMOTORS (MAIO 2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Webmotors 

 
 

GRÁFICO 4 – COMPARAÇÃO SITE WEBMOTORS (ABR./MAIO 2018) 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

De acordo com o gráfico 4, nota-se um significativo aumento no tráfego das 

páginas da empresa, no site da Webmotors, entre abril e maio de 2018. Em 

mensagens recebidas, em abril obteve-se 36 (46,15%) e, em maio, 42 (53,85%), o 

que corresponde a 6 mensagens recebidas a mais. Mensagens recusadas foram 12 

(44,44%) em abril e 15 (55,56%) em maio, aumentando em 3 o número de 

mensagens recusadas. Em abril, as mensagens respondidas foram 24 (47,06%) e 

em maio foram 27 (52,94%), aumentando em 3 o número de mensagens 

respondidas. 

 

 

  

46,15% 44,44%
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4.5.3 Site Icarros 

 

A Figura 23, a seguir, apresenta a análise do mês de abril 2018 relacionada 

à plataforma de vendas Icarros.  

 

FIGURA 23 - ANÁLISE SITE ICARROS (ABR. 2018) 

 
Fonte: print screen de página do site Icarros 

 
 

Nessa plataforma de venda não foi possível fazer análises comparativas, 

uma vez que a empresa aderiu aos serviços da plataforma apenas no mês de abril 

e, para que se tenha dados para comparar seria preciso o fechamento do mês de 

maio, que não pôde ser incluído em tempo hábil neste estudo. 

 

 

4.5.4 Google 

 

A Figura 24, a seguir, apresenta a análise do mês de abril 2018 relacionada 

à atualização da revenda realizada no Google.  
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FIGURA 24 – ANÁLISE GOOGLE (ABR. 2018) 

 
Fonte: print screen de página do Google 

 

 

Em decorrência da atualização feita no Google no mês de abril de 2018, 

percebeu-se que a revenda gerou 2.531 novas visualizações, o que tornou a loja 

mais atrativa no site, bem como contribuiu por seu melhor posicionamento em 

relação às outras revendas da mesma região. A revenda incluiu um recurso que 

permite o tour de 360° na loja, permitindo aos clientes que visualizem todas as suas 

instalações. Também foi alterado o ponto no mapa que estava errado, além de 

terem sido incluídas mais informações no site, tal como o novo número de telefone e 

o link da página no Facebook. 

 

FIGURA 25 – ATUALIZAÇÃO GOOGLE  

 
Fonte: print screen de página do Google 
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A Figura 25 permite observar que, no mês de abril de 2018, depois de ter 

sido realizada a atualização, a revenda obteve um aumento de 30% nas pesquisas 

realizadas, totalizando 408 visitas. Também houve um aumento de 15% nas 

visualizações de fotos, entre outras informações, tal como localização, perfazendo 

1.352 visualizações. Outro índice que também foi bem considerado diz respeito às 

ações dos visitantes – tal como ver o site, telefone, entre outras – que subiu 164% 

totalizando um valor de 74 ações no Google.  

Nessa plataforma não foi possível fazer um gráfico comparativo, porque a 

atualização foi realizada no mês de abril, não tendo havido tempo hábil para 

adicionar novos dados no estudo.  

 
 

4.5.5 Facebook 

 

Na página criada para a revenda no Facebook, foram realizadas duas 

promoções em datas bem próximas, na semana de 12/04/2018 a 18/04/2018 com 

um resumo dos sete dias, e na semana de 08/05/2018 a 14/05/2018. 

 
FIGURA 26 – RESUMO DOS ACESSOS NO FACEBOOK (12 A 18 DE ABRIL DE 2018) 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 
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FIGURA 27 – RESUMO DOS ACESSOS NO FACEBOOK (8 A 14 DE MAIO DE 2018) 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 

 

 

GRÁFICO 5 – ANÁLISE DE DADOS FACEBOOK 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
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De acordo com os dados obtidos na página do Facebook da revenda e após 

a análise do gráfico comparando as semanas, destaca-se um grande aumento nos 

principais pontos entre eles, número do alcance de pessoas da página passando de 

6.890 (34, 06%) para 13.337 (65,94%).  

O número de novas curtidas que a página recebeu em uma semana foi de 

apenas 19 (11,18%) e, na outra, de 151 (88,82%) curtidas. Outro número também 

muito interessante é o de visualizações da página, além de ver uma publicação 

impulsionada, o cliente também entra na página para verificar as outras ofertas, 

aumentando de 75 (22,26%) para 262 (77,74%) visualizações.  

Por outro lado, percebe-se que o alcance das publicações aumentou, 

conforme é possível observar pelos dados apresentados nas Figuras 28, 29 e 30, 

bem como do Gráfico 6.  

 

FIGURA 28 - PERÍODO DE 09 A 16 DE ABRIL DE 2018 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 
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FIGURA 29 - PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2018 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 

 

 

FIGURA 30 - PERÍODO DE 08 A 15 DE MAIO DE 2018 

 
Fonte: print screen de página do Facebook 
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GRÁFICO 6 - ACESSOS FACEBOOK 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 
 

De acordo com o Gráfico 6, nota-se o aumento gradativo de alcance das 

publicações. De 09/04 a 16/04 o alcance foi de 6.746. Em 24/04 a 01/04 o alcance 

foi de 11.024. Em 08/05 a 15/05 o alcance foi de 15.122, totalizando um aumento de 

8.376. Não houve cliques no site neste período. Não foram recebidas mensagens 

nas duas primeiras quinzenas, porém de 08/05 a 15/05, foram recebidas cinco 

mensagens. 

 

 

4.5.5 Instagram 

 

Como a empresa aderiu recentemente nessa plataforma, ainda não foi 

possível levantar resultados, tal como dados de vendas ou mensagens recebidas 

através dessa plataforma. No entanto, já se pode acompanhar os acessos obtidos 

pela empresa no Instagram.  
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FIGURA 31 - EVOLUÇÃO NO INSTAGRAM 

.  

Fonte: print screen de página do Instagram 
 

 

A Figura 31, obtida na página da revenda no Instagram, permite observar a 

evolução em alcance, impressões, e número de visitas que a página teve em uma 

semana. Nessa plataforma não foi possível fazer um gráfico comparativo, porque a 

empresa aderiu ao mesmo no mês de abril, não tendo havido tempo hábil para 

incluir novos dados nesta pesquisa. 

 

 
GRÁFICO 7 - ANÁLISE DAS VENDAS NO PERÍODO DE SEIS MESES  

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 
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De acordo com o Gráfico 7, percebe-se a evolução das vendas da empresa 

de um modo geral, e principalmente, a evolução das vendas reforçada pelas novas 

plataformas, considerado o apoio fornecido pela consultoria. Com isso, nota-se uma 

média de 19 carros vendidos por mês na revenda, sendo 10 vendidos para clientes 

que vão até a loja a partir das plataformas de mídias digitais. Observa-se também 

que as vendas por meio físico estão equiparadas as vendas por mídias digitais, 

sendo nos meses de janeiro e fevereiro o maior volume de vendas pelo canal digital 

(86,67% e 63,16% respectivamente) 

 

 

 

5 AÇÕES CORRETIVAS 

 

 

5.1 AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

 

O acompanhamento e monitoramento proporcionam algumas ações 

corretivas e preventivas durante o processo de implantação das ferramentas de 

vendas de veículos, para que haja alteração conforme a necessidade da empresa e 

em atenção aos seus objetivos.  

Como ações preventivas, previu-se a realização mensal de uma análise 

quanto ao retorno obtido com as ferramentas implantadas. As ferramentas que 

apresentarem menores resultados seriam, assim, de alguma forma impulsionadas, 

para que no mês seguinte a análise seja positiva. 

Como ações corretivas, as ferramentas de vendas que não geram resultados 

positivos seriam excluídas ou substituídas por outras ferramentas disponíveis no 

mercado, que possam desenvolver maiores fluxos de visitação e contato na loja.  

 

 

5.2 AJUSTES DE FLUXO E INTERFACES EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS E 

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 
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Com base no histórico de curto espaço de tempo para a implementação da 

assessoria, é possível verificar que a empresa obteve resultados relevantes, e que 

as ferramentas de vendas de veículos implementadas na empresa geraram 

resultados satisfatórios. Porém devido ao curto espaço de tempo, a análise de 

crescimento foi pouca.  

Deixa-se aqui, em comum acordo com os sócios da empresa, a sugestão de 

que o marketing digital continue sendo implementado, considerada a aplicação das 

ferramentas, e por meio do ponto focal que teve o treinamento específico para esta 

atividade, tenha continuidade também no processo que permite verificar se os 

indicadores estão gerando resultados ao longo do tempo, conforme planejado.   

 

 

6 PESQUISA MERCADOLÓGICA 

 

Com a intenção de se conhecer a opinião dos consumidores potenciais da 

empresa Vilas Boas Multimarcas, foi realizada uma pesquisa de mercado por meio 

de um formulário eletrônico. O formulário foi enviado para os respondentes através 

de mídias sociais como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tendo como 

público-alvo consumidores da cidade de Curitiba potencialmente interessados em 

adquirir um veículo seminovo.  

Para realizar a pesquisa foi elaborado um questionário (Apêndice A) com 14 

questões de múltipla escolha, tendo-se como objetivo entender o comportamento do 

consumidor em relação à compra de veículos seminovos. Além disso, procurou-se 

entender como as pessoas têm buscado informações relacionadas à oferta de 

veículos, quando interessadas em adquiri-los. O tempo médio para responder o 

questionário foi de dois minutos.  

O questionário contou com 386 respondentes, dois a mais do que a amostra 

de 384 respondentes definidos em cálculo amostral durante o planejamento deste 

estudo.  

A seguir, são apresentados os resultados e respectivas análise, considerado 

cada item do questionário. 
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GRÁFICO 8 – FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA COMPRAS EM GERAL 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre as 386 respostas, 130 responderam (33,7%) que usam a internet 

com frequência, 75 (19,4%) que a usam com regularidade, 71 (18,4%) utilizam com 

muita frequência, 65 (16,8%) pouco e 45 (11,7%) muito pouco.  

 

GRÁFICO 9 – UTILIZAÇÃO DA INTERNET PARA BUSCAS/COMPRAS DE AUTOMÓVEL 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Dentre as 386 respostas, 92 respondentes (23,8%) dos respondentes 

utilizam muito pouco a internet para busca/compra de automóveis, 86 (22,3%) com 

frequência, 78 (20,2%) com regularidade, 70 (18,1%) utilizam pouco e 60 (15,5%) 

com muita frequência. 

 
GRÁFICO 10 – COMPRA DE CARRO SEMINOVO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 296 (76,7%) já compraram carro seminovo e 

90 (23,3%) nunca compraram. 
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GRÁFICO 11 – PREFERÊNCIA DE VEÍCULO POR FABRICANTE 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Ao avaliarem a sua preferência pelos veículos segundos os fabricantes, os 

386 respondentes permitem saber que:  

a) Ford: 5 consideraram os veículos dessa fabricante como péssimos; 16; 

ruins; 144, regulares; 145 bons; e, 76, ótimos.  

b) Chevrolet: 1 respondente considera os seus veículos como péssimos; 15, 

ruins; 138, regular; 141, bons; e 91, ótimos.  

c) Volkswagen: 3 respondentes a consideraram péssima; 22, ruins; 132, 

regulares; 137; bons; e 92, ótimos.  

d) Fiat: 10 respondentes consideraram péssimos; 45, ruins; 132, regulares; 

137, bons; e 52, ótimos.  

e) Nissan: 7 respondentes consideraram péssimos; 31, ruins; 138, 

regulares; 147, bons; e 63, ótimos.  

f) Hyundai, 5 respondentes consideraram péssimos; 14, ruins; 128, 

regulares; 129, bons; e, 110, ótimos.  

g) Renault: 21 respondentes consideram os seus veículos como péssimos; 

54, ruins; 136, regulares; 117, bons; e 58, ótimos.  

h) Kia: 14 respondentes consideraram péssimos; 57, ruins; 155, regulares; 

121, bons; e 39, ótimos.  

i) Honda: 5 respondentes consideraram como péssimos; 15, ruins; 112, 

regulares; 127, bons; e 127, ótimos.  
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j) Toyota: 4 respondentes consideraram como péssimos; 18, ruins; 113, 

regulares; 108, bons; e, 143, ótimos. 

 
 

GRÁFICO 12 – COMPROU OU PARTICIPOU DA DECISÃO DE COMPRA 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 142 (36,8%) compraram ou participaram da 

decisão de compra entre um e dois carros, 105 (27,2%) entre três e quatro, 78 

(20,2%) acima de cinco, 38 (9,8%) entre quatro e cinco e 23 (6%) de nenhum. 

 

 
GRÁFICO 13 – PROBABILIDADE DE COMPRAR UM CARRO PELA INTERNET 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Dentre os 386 respondentes, 136 (35,2%) consideraram a probabilidade de 

comprar um carro pela internet como muito baixa, 92 (23,8%) como baixa, 65 

(16,8%) como alta, para 61 (15,8%) não faz diferença, e 32 (8,3%) muito alta. 

 
 

GRÁFICO 14 – INFLUÊNCIA DA MÍDIA PARA CONHECER AS FEIRAS OU PROMOÇÕES DE 
VENDA DE CARROS 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Para os 386 respondentes, separados por categorias:  

a) Internet: 46 consideraram que a internet exerce pouca influência para 

tomarem conhecimento de feirões/promoções; para 42, muito pouca; 

131, regular; e 167, muito.  

b) Rádio: 109 consideram pouca; 171 muito pouca; 80 regular e 26 muito. 

c) Televisão: 62 consideram pouca, 93 muito pouca, 142 regular e 89 muito.  

d) Outdoor: 98 consideram pouca, 138 muito pouca, 117 regular e 33 muito 

influente. 
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GRÁFICO 15 – PREFERÊNCIAS POR CARROS SEGUNDO CATEGORIAS 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
 

Dentre os 386 respondentes, separados por categorias:  

a) Hatch: 28 consideram ruim, 74 regular, 137 bom, 60 muito bom e 87 

excelente.  

b) Sedan: 14 consideram ruim, 47 regular, 152 bom, 91 muito bom e 82 

excelente.  

c) SUV: 10 consideram ruim, 4 regular, 139 bom, 75 muito bom e 115 

excelente.  

d) Caminhonete: 17 consideram ruim, 51 regular, 135 bom, 88 muito bom e 

95 excelente.  

e) Pickup: 37 consideram ruim, 91 regular, 132 bom, 69 muito bom e 5 

excelente.  

f) Minivan: 97 consideraram ruim, 12 regular, 102 bom, 43 muito bom e 17 

excelente. 
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GRÁFICO 16 – FREQUÊNCIA DE TROCA DE CARRO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 145 (37,6%) trocam de carro a cada três anos, 

140 (36,3%) a cada cinco anos, 67 (17,4%) a cada 18 meses, 24 (6,2%) a cada 12 

meses e 10 (2,6%) a cada seis meses. 

 
 

GRÁFICO 17 – MÉDIA DE PREÇO DOS ÚLTIMOS CARROS COMPRADOS 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 178 (46,1%) compraram carros em uma faixa 

de preço entre R$ 21.000,00 a R$ 40.000,00, 77 (19,9%) entre R$ 41.000,00 a R$ 
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60.000,00, 70 (18,1%) na faixa de até R$ 20.000,00, 40 (10,4%) entre R$ 61.000,00 

a R$ 80.000,00 e 21 (5,4%) acima de R$ 80.000,00. 

 

GRÁFICO 18 – ITENS QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO DE COMPRA DE UM CARRO 
SEMINOVO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Quando tomados os itens que influenciam na decisão de compra de um 

carro seminovo, os respondentes consideraram que: 

a) Ano/modelo: é um fator importante ou muito importante para 314 

respondentes; sem importância ou pouco importante para 72;  

b) Quilometragem: 314 consideram importante ou muito importante; 74 sem 

importância ou com pouca importância;  

c) Conservação da lataria: 345 consideram importante ou muito importante 

e 41 sem importância ou pouco importante; 

d) Conservação do interior: 343 consideram importante ou muito importante, 

e 43 consideram sem importância ou pouco importante; 

e) Opcionais: 277 consideram importante ou muito importante e 109 

consideram sem importância ou pouco importante; 

f) Desvalorização: 271 consideram importante ou muito importante e 115 

consideram sem importância ou com pouca importância; 

g) Câmbio automático 176 consideram importante ou muito importante e 

210 consideram sem importância ou pouco importante.  
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h) Câmbio manual, 166 consideram importante ou muito importante e 220 

sem importância ou pouco importante.  

i) Acessórios internos: 146 consideraram importante ou muito importante e 

240 consideram sem importância ou pouco importante.  

j) Potência do motor: 290 consideram importante ou muito importante e 62 

sem importância ou pouco importante. 

Os itens que exercem menos influência, de acordo com os respondentes, 

são os câmbios automáticos ou manuais, bem como os acessórios internos. 

 

GRÁFICO 19 – CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES: GÊNERO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 216 (56%) são do público feminino e 170 

(44%) masculino. 
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GRÁFICO 20 – CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES: IDADE 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Dentre os 386 respondentes, 94 (24,4%) têm idade entre 18 a 23 anos, 87 

(22,5%) entre 24 a 29 anos, 71 (18,4%) entre 30 a 35 anos, 52 (13,5%) entre 36 a 

41 anos, 35 (9,1%) entre 42 a 47 anos, 26 (6%) entre 48 a 53 anos, 17 (4,4%) se 

encontram acima de 53 anos e 4 (1%) se encontram abaixo de 18 anos. 

 
 

GRÁFICO 21 – CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES: RENDA FAMILIAR 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
 

Dentre os 386 respondentes, 152 (39,4%) possuem renda familiar de três a 

seis salários mínimos, 97 (25,1%) de 6 a 9 salários mínimos, 81 (21%) acima de 9 

salários mínimos e 56 (14,5%) até três salários mínimos.  
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Deve-se observar que, para a classificação de renda, foi utilizado o salário 

mínimo vigente no estado do Paraná. 

 

 

6.1 ANÁLISES DA PESQUISA 

 

Ao se analisar a pesquisa, notou-se diferenças entre o público entrevistado 

separado por gênero. Mulheres são mais exigentes quanto a ano/modelo, 

quilometragem, conservação do interior, conservação da lataria e potência de motor. 

Em seguida, exercendo um pouco menos de influência para a tomada de decisão, 

são citados os opcionais, bem como a desvalorização e os acessórios internos. Os 

itens que influenciam menos na tomada de decisão são o câmbio automático e 

manual, assim como os acessórios internos.  

Já os homens, ao comprarem um veículo seminovo, são mais influenciados 

por fatores como a conservação da lataria, a conservação do interior, a potência do 

motor e a desvalorização. Em seguida, eles são pouco influenciados por itens como 

opcionais, ano/modelo e quilometragem. E, tal como as mulheres, os fatores que 

exercem menor influência são o câmbio automático e manual, bem como os 

acessórios internos. 

Quanto aos fabricantes, os entrevistados avaliaram como bons ou ótimos os 

veículos da marca Honda, seguida por Toyota, Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, 

Ford, Nissan, Fiat, Kia e, ocupando a última posição, a marca Renault. 

A mídia que mais influencia os entrevistados para tomarem conhecimento de 

feirões e promoções foi a internet, e a que menos influência é o rádio. 

As categorias preferidas dos respondentes, seguida por ordem de 

preferência, são: SUV, caminhonete, sedan, hatch, pick-up e minivan. 

A maioria dos entrevistados troca de carro a cada três anos, e a média do 

valor pago nos últimos automóveis adquiridos se encontra na faixa de R$ 21.000,00 

a R$ 40.000,00. 

Através deste estudo conseguimos entender um pouco mais do 

comportamento e preferência dos consumidores para o segmento de venda de 

veículos de carros seminovos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo prestar 

assessoria de Marketing Digital à empresa Vilas Boas Multimarca, que atua no 

segmento de vendas de carros seminovos e usados.  

Após a realização de uma reunião com o proprietário da empresa, foram 

identificadas falhas nas seguintes áreas: gestão financeira, gestão de estoque, 

recursos humanos, marketing digital e gerencial. A pedido do proprietário e em 

comum acordo entre a equipe de assessoria, optou-se por trabalhar especificamente 

com o marketing digital.  

É por meio do marketing digital que a empresa pode atrair novos clientes e 

se modernizar diante as novas tecnologias disponíveis atualmente. A ausência do 

mesmo, em contrapartida, pode representar uma quantidade significativamente 

menor de vendas e, consequentemente, a não ampliação dos negócios. 

Considerados os resultados obtidos com esta pesquisa, pode-se concluir 

que o marketing digital é essencial para a empresa e proporciona melhor avanço em 

longo prazo. É também a porta de entrada para os clientes conhecerem a loja via 

internet, ou seja, com ele é possível atrair grande quantidade de clientes de forma 

prática, rápida e moderna. 

Apesar do curto espaço de tempo para a implementação das ferramentas 

propostas nessa assessoria, foi possível identificar uma mudança mensurável na 

venda de veículos. Também foi possível perceber que a empresa passou a receber 

com maior frequência contatos e visitas de novos clientes em virtude do marketing 

digital.  

Os resultados obtidos com esta pesquisa deixam claro que, em longo prazo, 

é possível obter resultados significativos com a implementação do marketing digital 

em uma empresa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

O presente questionário foi aplicado com o objetivo de conhecer o perfil do 

público alvo e entender a demanda a respeito do ramo de vendas de veículos 

seminovos na região de Curitiba - Paraná 
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