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Percepção de valor na aquisição de veículo 

 

 

1. RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo a identificação do valor percebido pelos 

usuários de serviços e identificar os fatores associados à escolha de veículos 

leves por consumidores na cidade de São Paulo. 

Possui como objetivos intermediários: Identificação de escalas para medição de 

valor; Aperfeiçoamento de escalas de valores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A indústria automotiva tem demonstrado nos últimos anos grande influência 

no cenário econômico nacional, gerando empregos, atingindo praticamente todo o 

território brasileiro e é extremamente relevante como fornecedora de meios 

transporte para os cidadãos. Segundo o Professor Afonso Andrade, da Universidade 

Anhembi Morumbi, para cada emprego direto no setor automotivo, são gerados de 

15 a 20 indiretos, pois a cadeia de produção e manutenção é muito vasta, 

necessitando com isso de muitos profissionais. 

Isso prova que o consumidor está disposto à abrir mão do bolso para comprar 

um veículo, mesmo se for para financiar, quando certas oportunidades são 

oferecidas, e quando fatores da economia se tornam favoráveis. Fazendo com que o 

setor automotivo gere empregos e aumente seu contingente de empregados, e com 

isso um enorme fluxo circular de renda. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar os fatores associados à escolha de veículos leves por consumidores 

na cidade de São Paulo. 

A - Analisar os hábitos e procedimentos de compra. 

B - Descrever os fatores implícitos e explícitos que levam à compra. 

C - Contextualizar o processo de decisão de compra. 
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D - Analisar os procedimentos de recolha de informação utilizados pelos 

consumidores. 

E - Analisar as atitudes, notoriedade e medidas objetivas e subjetivas 

F - Identificar os fatores motivacionais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Seguindo o que foi preconizado na metodologia científica o trabalho será 

desenvolvido como uma pesquisa exploratória, seguindo os passos destacados a 

seguir: 

a) Abordagem usada será, segundo os autores os autores Tanaka e 

Oswaldo Y. (2010), quantitativa com o objetivo de permitir uma abordagem 

focalizada, pontual e estruturada. 

b) Tipo de pesquisa será exploratória, segundo Anísio Nunes (UFGD), 

envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram, ou têm, experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem e tragam compreensão, conhecimento 

e valores 

c) Instrumento de coleta de dados, segundo GIL (1995), será um 

questionário estruturado, ou seja, fechado. Sendo composta por um 

conjunto de questões que são submetidas às pessoas com o propósito de 

obter informações. 

d) Operacionalização da pesquisa será efetuada através da plataforma 

Google Docs, e será enviada aos correspondentes via e-mail, pois dessa 

forma facilitará o processo de coleta, tabulação e análise dos dados. 

e) Sujeitos da pesquisa serão segundo Gaskell e Bauer (2002), André (1995) 

e Denzin et al (2006), um voluntario que, depois de informado sobre os 

objetivos, a metodologia e os riscos e benefícios do estudo, decide 

participar. 

f) Universo e amostra - Esses dois conceitos são amplamente utilizados 

segundo Gil (2010), Lakatos (1996) e Levin (1985), e apresentam os 

valores quantitativos necessários para definição da pesquisa. Universo na 
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pesquisa é o total de indivíduos que compraram um carro 0 km nos últimos 

2 anos, na cidade de São Paulo e grande São Paulo. 

Amostra é um conjunto de indivíduos que vai representar à população 

projetada para a pesquisa. Será feita pelo critério de acessibilidade, sendo 

composta por no mínimo: 120 pessoas podendo chegar à 400. 

g) Técnica de analise de dados - Os dados serão analisados de forma 

quantitativa, ou seja, dados como números, quantidades. Inicialmente será 

feita a estatística descritiva e posteriormente analise fatorial. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto está em desenvolvimento, tendo sido selecionada e estudada a 

bibliografia e estabelecida a forma de pesquisa que se desenvolverá da seguinte 

forma: 

a) Seleção e o estudo da bibliografia 

b) Construção de técnicas de pesquisa de campo. 

c) Elaboração da amostra 

d) Faze de pré-testes 

e) Coleta de dados e pesquisa de campo 

f) Elaboração de tabelas, descrições e gráficos. 

g) Análise dos resultados obtidos nas pesquisas 

h) Análise interpretativa dos dados 

i) Conclusões e elaboração de relatórios. 
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