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SUSTENTABILIDADE E MERCADO DE LUXO - UM ESTUDO SOBRE 

ATRIBUTOS SUSTENTÁVEIS EM UMA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 

 

1. RESUMO 

 

Essa pesquisa se propõe a investigar os atributos sustentáveis considerados por 

compradores de carros de luxo no momento da compra. A pesquisa é qualitativa, de 

natureza descritiva com de um estudo de caso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de luxo consciente considera preocupações ambientais e tem sido 

um tema interessante para pesquisadores e empresas. O consumo de luxo depende 

mais do contexto sociocultural do que produtos de utilidade comum, assim, o 

consumo de luxo, é um fenômeno social. O consumidor é visto como um indivíduo 

isolado, suas escolhas não sofrem influencia no meio social. Para os consumidores 

de luxo, seus pertences são considerados parte deles, com o pensamento de quem 

são e o que tem.  

O produto que é concebido por uma empresa sustentável, deve demonstrar que 

o meio ambiente é fator principal durante o ciclo do produto, informando os 

compromissos com a natureza. No mercado brasileiro já se pode encontrar, o 

modelo de carros menos poluentes e mais econômicos, a locomoção por 

eletricidade e gasolina é uma aposta de montadoras para o investimento em carros 

sustentáveis. Esse novo investimento é voltado para clientes que estão preocupados 

com o meio ambiente. Algumas marcas de alto padrão de luxo estão utilizando 

conceitos sustentáveis aos seus novos modelos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse estudo é investigar atributos sustentáveis no ato da compra de 

carros de luxo em uma concessionária de veículos. Os objetivos específicos são: a) 

investigar o mercado de carros de luxo; b) identificar e analisar os atributos 
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sustentáveis para compra de carros de luxo; b) analisar a percepção de 

compradores de carro de luxo quanto aos atributos sustentáveis. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa é descritivo (COOPER; SCHINDLER, 2011), com uma 

abordagem qualitativa (ROESCH, 2012). A estratégia de pesquisa adotada foi o 

estudo de caso (YIN, 2010) que está sendo realizado em uma concessionária de 

carros de luxo localizada em São José do Rio Preto-SP. Serão realizadas 

entrevistas em profundidade com os compradores no momento da compra do 

veículo considerando os atributos sustentáveis. A técnica para análise será análise 

de conteúdo (ROESCH, 2012).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Veículos são produtos industriais que permitem uma criação de riqueza e gera 

grandes impactos ao ambiente. Os governos ao redor do mundo consideram as 

indústrias com grande agentes geradores de empregos, renda, mas também, mais 

recentemente, tem cobrado dos fabricantes a melhoria no desempenho ambiental. A 

indústria tem procurado responder bem as exigências governamentais (CARVALHO 

2006), principalmente no termo de desenvolvimento de novas tecnologias na 

colaboração ao meio ambiente. 

Em decorrência de cobranças por parte de governos, consumidores e outros 

segmentos da sociedade, para preservação do meio ambiente, os fabricantes 

começaram melhorar seus processos produtivos e outros aspectos e a divulgar 

relatórios com essas melhorias enfocando a contribuição com o meio ambiente 

(ORSATO 2006). 

O movimento sustentável já é algo obrigatório que apesar de gerar um acréscimo 

de custos, tem revelado algo promissor, incorporando lógica de ganho com o verde 

(PORTER; VAN DER LINE, 1995).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os veículos geram grandes impactos ao meio ambiente, neste sentido o grande 

desafio dos fabricantes é melhorar a vida dos indivíduos, contribuindo então com o 
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meio ambiente, seu desempenho ambiental e também com futuras gerações. Ao 

Adquirir um produto de luxo, o consumidor tem papel de contribuir com novas ideias, 

impactando menos o meio ambiente. Os resultados são parciais, pois a pesquisa 

não foi aplicada ainda, embora, a partir dos estudos realizados esperamos a 

conscientização por parte dos consumidores no ato da compra, por quais atributos 

faz o mesmo comprar o veículo, se alguns fatos nos quais prejudica o meio 

ambiente são levados em consideração. 
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