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Resumo  

Este trabalho tem como intuito apresentar o lançamento de um veículo automotivo na região 
de Belo Horizonte. Procedeu-se a um estudo de caso em uma montadora e três grandes 
concessionárias da cidade de Belo Horizonte. Os dados foram coletados por análise de 
documentos internos, observações e entrevistas semi-estruturadas com o gestor de marketing 
da empresa desenvolvedora do produto e três dirigentes das concessionárias, sendo 
trabalhados através da técnica de análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que para 
o sucesso do lançamento de um produto no segmento automotivo, as empresas articulam 
estratégias coordenadas entre canais de distribuição, planos de comunicação, treinamento da 
força de vendas e promoção de produto. 
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1. Introdução 
O aumento da concorrência global, atrelado a mudanças tecnológicas e maior 

exigência por parte dos consumidores, tornou o desenvolvimento de produtos um dos 
processos-chave para a competitividade. Mesmo setores dinâmicos, tais como o setor 
automobilístico, tiveram que se transformar para acompanhar as mudanças e exigências 
econômicas de um mercado cada vez mais instável (SILVA, 2001). 

Nas últimas décadas, surgiram novos processos, técnicas e mecanismos no intuito de 
melhorar as práticas de desenvolvimento de produtos. Labin (2000) afirma que em empresas 
de sucesso, cerca de 40 a 60% do faturamento corresponde a produtos que há cinco anos 
inexistiam no mercado, evidenciando assim, a importância de integrar o estudo das inovações 
tecnológicas ao conjunto das ações de reflexão estratégica das firmas. 

Durante o processo de desenvolvimento de novos produtos apesar do maior tempo 
gasto nos estágios iniciais, a etapa final - que corresponde ao lançamento de novos produtos - 
também é decisiva para o seu sucesso (GUILTINAN, 1999). O lançamento corresponde em 
delinear qual a melhor estratégia na comunicação do posicionamento do produto para os 
consumidores-alvos, no intuito de alavancar as vendas. Guiltinan (1999) também salienta que 
esta etapa corresponde ao de maior investimento financeiro, pois combina os gastos de 
marketing e produção no start-up e lançamento do produto no mercado.  
Face à importância deste estágio do desenvolvimento de um produto, como se dão as decisões 
estratégicas e táticas no processo de lançamentos de produtos no Brasil? Como um novo 
produto é lançado e quais questões são mais evidentes para uma empresa industrial no seu 
lançamento? Este artigo pretende trabalhar estas questões através do estudo de caso realizado 
em uma indústria automobilística que recentemente lançou no mercado um produto com 
projeto genuinamente brasileiro. O estudo avaliou o enfoque da montadora e também a 
percepção da equipe de três concessionárias de grande porte na cidade de Belo Horizonte, 
identificando quais os pontos-chave para o sucesso do lançamento de uma automóvel. 
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2. Referencial Teórico 
O referencial teórico do presente estudo foi desenvolvido considerando a seguinte 

perspectiva: as estratégias de lançamento de um novo produto, descrevendo os desafios das 
decisões estratégicas e táticas e a importância do posicionamento do produto e dos canais de 
distribuição.  

2.1 Lançamento do produto 
Um dos momentos mais críticos na vida de uma empresa é aquele no qual ela se 

prepara para lançar um produto novo no mercado, seja pelo enorme custo envolvido em 
recursos financeiros, materiais e humanos, seja pela ansiedade gerada pela incerteza do 
sucesso do produto e sua capacidade de gerar os retornos desejados (BEARD e 
EASINGWOOD, 1996). Nesse momento são testados os recursos, habilidades e competências 
da empresa que repousam na acumulação de capacidades e conhecimentos em suas diversas 
equipes. Apesar dessa compreensão inexiste um número grande de pesquisas e trabalhos 
concernentes à questão do lançamento de produtos seja de trabalhos provenientes de 
pesquisadores americanos, país onde o capitalismo e a sociedade de consumo mais se 
desenvolveram no mundo, seja no Brasil onde o assunto é tratado mais como um problema a 
ser resolvido pelas empresas de publicidade. 

Uma competente condução de todas as etapas envolvidas no lançamento de um 
produto é fator crítico para que se consiga sucesso. Este sucesso será reflexo da aceitação, 
adoção e compra do produto pelos consumidores em quantidades que tragam retorno 
financeiro e institucional à empresa (HULTINK e SEHOORMANS, 1995). Sucesso não se 
mede apenas pelo retorno financeiro conseguido e este somente não garante vida longa à 
empresa, mas sua conjugação ao prestígio adquirido no mercado através de produtos e marcas 
sedimentados nos segmentos de mercado-alvo e com adequado posicionamento competitivo 
tornam a empresa suscetível de não apenas sobreviver mas prosperar atendendo a todas 
necessidades e desejos de todos seus stakeholders. A consolidação de uma marca forte, 
segundo Tavares (1998), depende de uma intensiva orientação para criação de valores que se 
inicia desde o lançamento do produto. Kapferer (2003) reitera que o lançamento de produtos 
inovadores ou variações de um produto é essencial para a sustentação de uma marca ao longo 
do tempo. 

Segundo Booz, Allen e Hamilton (1969) apud Guiltinan (1999), existem seis 
diferentes classes de novos produtos, nomeados: produtos inovativos (new-to-the-world 
products), linhas novas de produtos entrantes em mercados estabelecidos, produtos adicionais 
a linhas existentes (complementos de linhas), produtos melhorados/revisados reentrantes em 
mercados já estabelecidos, produtos reposicionados e produtos de oferta de preço (cost 
reductions). Para os autores os quatro primeiros representam a maioria de novos produtos e a 
maior complexidade nas situações de lançamento. No Brasil, Queiroz (2004) lembra que a 
presença de multinacionais no país tem aberto a oportunidade para o aumento da 
produtividade tecnológica do país, através do desenvolvimento de novos produtos e não 
apenas da réplica de produtos já lançados no primeiro mundo. 

Qualquer ação de se oferecer um novo produto aos possíveis consumidores requer 
decisões estratégicas e táticas de lançamento de produto que, segundo Guittinan (1999), são 
desafios dependentes em larga escala do tipo específico do comportamento de compra (buying 
behavior) a ser influenciado e as ligações entre as decisões estratégicas e táticas e a demanda 
delas proveniente são impactadas pelo ambiente existente entre produto e mercado, pelas 
dinâmicas tecnológicas do setor e pelas capacidades e recursos da empresa. 

De acordo com Di Benedetto (1999), as decisões estratégicas existentes no contexto de 
lançamento de um produto são aquelas que dizem respeito a produto e questões de mercado, 
ou seja, quão inovativo um produto deve ser, em que mercado o produto deve ser lançado e 
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quais são as instâncias competitivas e de posicionamento que devem ser consideradas 
incluindo a decisão sobre o "timing" de lançamento. Estas são decisões que são tomadas no 
início de um processo de desenvolvimento de produto e apresentam uma enorme dificuldade 
de realização posterior de mudanças.  

As decisões táticas de lançamento incidem sobre o mix de marketing, ou seja, 
especificações de produto e marca, precificação, publicidade e distribuição, e são decisões que 
apresentam maior flexibilidade quanto a mudanças posteriores, sendo porém grandemente 
influenciadas pelas decisões estratégicas (HULTINK e SEHOORMANS, 1995). Dentre as 
decisões estratégicas o "timing", ou estabelecimento da data de lançamento, se apresenta 
como uma das mais críticas decisões para o lançamento de sucesso do produto pois empresas 
que gastam muito tempo no desenvolvimento de um produto e no planejamento estratégico de 
marketing para o lançamento permitem que seus competidores possam apresentar ao mercado 
produtos substitutos ou similares com antecipação, oportunisticamente colhendo os resultados 
do ineficiente manejo do fator tempo de sua concorrente. Um produto que chega ao mercado 
antes de seus concorrentes cria barreiras de entrada aos demais competidores pelo acesso 
prioritário ao mercado-alvo e, ainda para Di Benedetto (1999), o tempo para lançamento de 
produtos de alta qualidade tem sido reduzido com o uso de equipes multifuncionais que 
incluem gerentes de P&D, marketing e produção, sendo que o tempo de lançamento apresenta 
dimensões relativas: aos objetivos de negócio da unidade, aos competidores, aos 
consumidores, à cooperação e coordenação do canal de distribuição, à execução de 
promoções para o canal e para comercialização e à sustentação de vantagens competitivas já 
citadas. 

O estabelecimento do canal apropriado de distribuição é outro fator crítico para o 
sucesso do produto e seus custos aliados aos custos de marketing compõem a maior parcelam 
dos custos totais de entrega do produto ao consumidor final (Di BENEDETTO, 1999 ; 
DEBRUYNE et al. 2002). Uma das ações mais impactantes no processo de formatação dos 
canais de distribuição é o estabelecimento de toda logística de comercialização sendo que a 
habilidade de trabalhar com as incertezas da demanda do produto torna-se um resultado da 
integração da logística com o marketing e produção. A formatação dos canais apropriados de 
distribuição conjuntamente ao estabelecimento de todos os serviços auxiliares que se fazem 
necessários quanto aos aspectos logísticos e um justo e adequado estabelecimento da 
precificação em todos os níveis do canal de distribuição são decisões táticas que vão 
direcionar o produto a um sucesso prolongado ou não. Segundo Di Benedetto(1999), estes 
fatores devem estar aliados também à determinação dos níveis de publicidade e promoção que 
irão de encontro aos objetivos de lucratividade e penetração de mercado aderentes ao produto 
lançado. 

O objetivo central de um lançamento de produtos é a geração de demanda e a escolha 
das suas atividades, incluindo as suas prioridades, dependerá do tipo de comportamento do 
consumidor que se deseja influenciar, ou comportamento de compra (buying behavior) para 
Guiltinan,(1999). Nesse contexto a pesquisa de marketing torna-se fundamental para que se 
avalie a efetividade das práticas de marketing, táticas de lançamento, e para apoiar também as 
estratégias que são desenvolvidas no início do processo. As pesquisas realizadas durante o 
processo de P&D informam sobre a reação dos consumidores quanto à prototipagem 
submetida à sua avaliação assim como propiciam um direcionamento às ações táticas de 
marketing que deverão ser adotadas e a estimativa de demanda e conseqüente estimativa de 
produção na etapa de lançamento. Para Di Benedetto (1999), a obtenção de feedback dos 
consumidores durante o lançamento é uma das atividades que, gerando informações sobre e 
do consumidor, soma-se às informações relativas à competitividade e mudanças econômicas 
porventura ocorridas sendo assim úteis para o controle e ajuste do produto, dos processos e/ou 
estratégia de marketing pós-lançamento. 
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  De acordo com o mesmo autor supracitado,  os testes de produto durante o processo de 
P&D, os testes de publicidade, o feedback proporcionado pelos consumidores antes e depois 
do lançamento, uma cuidadosa interpretação das pesquisas de mercado, o gerenciamento do 
canal de distribuição, otimização dos processos através da escolha adequada das equipes de 
P&D, produção e marketing, uma clareza e unicidade de visão e objetivos entre as equipes e 
direção da empresa, uma otimização do "timing" de lançamento, os ajustes posteriores de 
produto e processos, o treinamento e escolha de uma eficiente e motivada equipe de vendas, 
tudo isto aliado a um bom posicionamento de produto no mercado-alvo mais apropriado, 
aumentam exponencialmente as chances de sucesso do produto. Porém nada disto conduzirá 
ao sucesso se uma condição não for satisfeita: a construção de um produto que seja visto 
como um bom produto dentro das demandas de necessidades e desejos e das cognições e 
percepções do consumidor ao qual ele se destina. 

3 – Metodologia 
A partir do objetivo desta pesquisa e seguindo as orientações de Yin (2001), 

identificou-se a estratégia de estudo de caso, ao estudar a extensão de controle sobre os 
eventos comportamentais efetivos e do enfoque em acontecimentos contemporâneos das 
decisões estratégicas e táticas do lançamento de um novo produto de uma grande corporação. 
Além disso, buscou-se identificar o posicionamento do produto frente ao mercado, os desafios 
do comportamento de compra e os canais de distribuição. 

Primeiramente, o trabalho consistiu numa exploração bibliográfica no intuito de 
explicar a temática, utilizando o conhecimento no campo do lançamento de produtos. A 
segunda etapa compreendeu a investigação de campo, tendo a indústria automotiva e três 
concessionárias de grande porte da cidade de Belo Horizonte como amostra, com o objetivo 
de obter informações acerca do objeto estudado.  

Em relação à coleta de dados devido à natureza do trabalho, decidiu-se utilizar a 
observação livre, a entrevista semi-estruturada e análise documental, por considerá-las 
complementares. A coleta de dados foi realizada no período de Dezembro de 2004 a Maio de 
2005. Observações - em um total de cinco - foram realizadas na sede administrativa da 
indústria automotiva, atentando para aspectos de amostragem de tempo e de campo. Assim as 
observações do fenômeno foram realizadas em momentos variados para propiciarem visões 
distintas do mesmo. As anotações de campo registraram comportamentos, ações, atitudes, 
diálogos além das circunstâncias físicas e dos próprios sujeitos envolvidos. Nas entrevistas 
realizadas, buscou-se entrevistar o gestor de marketing da indústria, bem como os três 
dirigentes das concessionárias.   

O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir dos estudos de baseadas nos trabalhos 
Guiltinan (1999) e Di Benedetto (1999), fundamentado no objetivo da pesquisa, os quais 
serviram de guia para as entrevistas pessoais (YIN, 2001). As entrevistas foram caracterizadas 
como semi-estruturadas e focadas, por utilizar um roteiro como estrutura dos principais 
pontos a serem levantados e por estar orientada previamente para um foco estabelecido. As 
entrevistas foram gravadas em fita cassete, sob autorização prévia. Em seguida foram 
transcritas e organizadas de acordo com o roteiro. 

Complementando a coleta de dados, a análise documental buscou-se ratificar as 
informações colhidas através de outros métodos (observação e entrevistas). Foram verificados 
documentos relativos à ao lançamento do veículo. 

Os dados coletados concederam uma descrição detalhada do fenômeno, para 
identificar as decisões estratégicas e táticas de lançamento do produto e sua eficácia, bem 
como os demais subitens, sob a ótica das percepções dos atores interno e externos.Tanto as 
entrevistas quanto os documentos foram analisados pela técnica de analise de conteúdo 
Bardin (1977).  
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4 – Resultados e Discussão 

4.1 – Caracterização da Empresa e do Automóvel Desenvolvido 
A empresa observada neste trabalho tem sua matriz na Europa e atua no Brasil há mais 

de cinqüenta anos. Atualmente, suas vendas no mercado brasileiro representam cerca de 10% 
do faturamento total da empresa no mundo. A empresa possui cinco fábricas no Brasil, em 
que produz automóveis e caminhões, tanto para vendas no Brasil quanto para exportação. No 
segmento automotivo brasileiro, a empresa é uma das três que disputam a maior fatia do 
mercado. 

A partir de 1999, a empresa concentrou-se no desenvolvimento de um novo 
automóvel. Este projeto, genuinamente brasileiro, teve a duração de 50 meses e culminou no 
lançamento do automóvel no final do ano de 2003. A opinião dos clientes foi um fator 
importante na criação deste projeto. Conforme o gestor de marketing da empresa salienta, 
diversas pesquisas orientaram a concepção do carro, desde o desenho jovial e moderno até a 
versatilidade de seu uso e incorporação de componentes de alta tecnologia. Nas pesquisas 
realizadas, identificou-se que os consumidores buscavam um automóvel compacto, porém 
espaçoso, versátil, seguro, confortável e com tecnologia de ponta.  

A empresa busca posicionar o automóvel no chamado “segmento B” do mercado, 
onde são apresentados veículos compactos, mas não populares. Para o entrevistado, o 
automóvel propõe algumas inovações neste segmento, como o amplo espaço interno, design 
arrojado e tecnologia de última geração. Assim, o público teria acesso a itens de conforto, 
praticidade, comodidade, desempenho e segurança em um automóvel compacto de categoria 
superior aos modelos populares, com preço acessível. Além disso, o veículo foi desenvolvido 
com planos para exportação, atendendo a outros mercados emergentes e também a Europa a 
partir de 2005. Queiroz (2004) considera importante o fato de a filial brasileira ter se 
qualificado para a posição de desenvolvedora e produtora de um modelo de entrada (entry-
level) para o conjunto da corporação. Esta característica é importante pelo caráter inovativo da 
produção do carro, haja visto que muitos modelos são apenas montados no Brasil. 

4.2 – Análise de Dados 
Há sempre uma grande expectativa que cerca o lançamento de um novo automóvel no 

mercado brasileiro. Para um dos entrevistados, esta expectativa já é um elemento programado, 
pois gera mídia espontânea durante o período que antecede a oferta do carro nas 
concessionárias.  

Para o lançamento do carro, foi realizado um grande evento multimídia em uma 
capital brasileira, em que foram convidadas centenas de pessoas, formadoras de opinião, para 
conhecer o automóvel. Simultaneamente, foi desenvolvido um programa de Test Drive com a 
participação de todos os concessionários da marca.  

O Test Drive é considerado pelos entrevistados um elemento crucial na persuasão do 
consumidor. A experiência de dirigibilidade do veículo é uma maneira de quebrar 
preconceitos e reforçar os estímulos externos recebidos pelo cliente. Todas as concessionárias 
afirmaram manter um banco de dados de clientes potenciais, agrupados por perfil, que foram 
convidados a conhecer e dirigir o carro. As concessionárias tentam identificar dentre todos os 
clientes que passam pelas lojas, quais são aqueles que têm um perfil inovador e que querem 
ser os primeiros a dirigir um carro recém-lançado pelas ruas da cidade. 

Para dar suporte ao lançamento, foi realizada uma intensa campanha de comunicação, 
composta de filmes, encartes em revistas, anúncios, web site e material de ponto de venda. 
Toda a campanha destacava os principais atributos do veículo: a versatilidade e o espaço 
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interno. Observa-se que durante os meses seguintes ao lançamento, a comunicação segue a 
mesma linha, procurando enfatizar o conceito-chave do produto. 

O gestor da empresa conta que após o lançamento do carro já estavam previstos novos 
lançamentos em extensão à linha do produto. Ao invés de lançar simultaneamente o modelo 
de 2 e 4 portas, optou-se por um intervalo de 5 meses entre eles, fator que estendeu a 
repercussão sobre o impacto da chegada do novo carro ao mercado. Mais a frente seria 
lançado um novo modelo, com o conceito spirit off road, voltado para consumidores com um 
espírito aventureiro. Este modelo tem modificações na suspensão, além de itens exclusivos de 
estilo e design. De sua concepção até a chegada às revendas, o modelo off road foi 
desenvolvido em apenas 18 meses. Um dos fatores para esta agilidade foi responder à 
concorrência que obteve sucesso com um modelo lançado para este público. Para este 
lançamento, a empresa se orientou por pesquisas, que demonstravam que o segmento off-road 
tem grande crescimento no mercado mundial. A extensão de linha de produto é definida por 
Tavares (1998) como uma estratégia que vai atender aos seguintes objetivos mercadológicos: 
expandir a base de consumidores, visando atender desejos ou necessidades específicos não 
atendidos pela marca principal; proporcionar opções, oferecendo ao consumidor a 
possibilidade de escolha dentro da própria marca; aumentar a sinergia da marca, podendo 
torná-la mais interessante, mais visível, mais forte a partir de sua presença mais intensa; 
bloquear ou inibir a ação dos concorrentes; além de administrar a inovação, permitindo o 
lançamento de novos produtos e trazendo possibilidade de obtenção de vantagem competitiva. 

Outro ponto de apoio para o lançamento do automóvel foi a criação de estratégias 
orientadas para serviços agregados na oferta do novo veículo. O entrevistado lembra que a 
empresa fez parceria com uma seguradora e ofereceu um seguro com custo competitivo e 
ampla cobertura. Posteriormente, foi desenvolvido um trabalho junto a diversas seguradoras, 
apresentando o baixo custo de manutenção do seguro do novo automóvel (peças baratas, 
menor índice de perda total, simplicidade mecânica e resistência). Foi criado também um 
modelo de financiamento exclusivo, onde o cliente poderia escolher o valor das parcelas a 
serem pagas, de forma a adequá-las a seu orçamento. 

A estratégia de canais também foi repensada para o lançamento do carro. Para a 
distribuição do veículo, a empresa montou uma estratégia inédita. Todas as concessionárias 
foram abastecidas antecipadamente, para que no lançamento oficial os consumidores de 
qualquer parte do país pudessem encontrar o automóvel. Além disso, o carro foi colocado em 
venda direta pela Internet. Uma questão que se apresenta com relação às vendas pela Internet 
é o possível conflito de canal com as concessionárias. Para os entrevistados, este problema 
não existe, já que foi feito pela fábrica um trabalho para apresentar a Internet como um canal 
complementar. Para conhecer o automóvel, é comum que o consumidor busque informações 
no site, mas, após esta etapa, ele vai querer entrar no carro, fazer um test drive e ver de perto o 
bem de alto valor que ele está adquirindo. Além disso, a fábrica bonifica a concessionária em 
que o cliente retira o seu automóvel após uma compra realizada pela web. 

Para o gestor de marketing, o novo modelo representa mais vigor para a imagem da 
marca da empresa. Através dele, há a evidência de uma empresa voltada para a satisfação do 
cliente e para um futuro que consolida o ser humano como centro do negócio. Da mesma 
maneira, é interessante observar o fator inverso, que se refere ao impacto da reputação da 
empresa sobre a marca de um novo produto. Kapferer (2003) salienta que os produtos 
mudam, mas as marcas permanecem. No segmento automotivo, isso se reflete no valor que a 
marca da montadora tem para avalizar o lançamento de um novo produto. O automóvel herda 
a reputação e a notoriedade já adquiridas pela empresa que o lançou. Atributos tangíveis e 
intangíveis percebidos na marca mãe podem ser absorvidos pela nova marca de um produto 
lançado. Os entrevistados foram unânimes em declarar que o peso da marca da empresa 
facilita a venda de um novo modelo. Foram relacionados valores percebidos pelos clientes 
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como: confiança na marca, tradição, qualidade, segurança, durabilidade e facilidade de 
manutenção.  

Adicionalmente, a marca de um produto deve portar valores desde a sua criação. É 
para isso que alguns conceitos desenvolvidos no projeto do automóvel (espaço interno, 
versatilidade e modernidade) são explicitados com intensidade e freqüência nas campanhas de 
publicidade desde o seu lançamento. Assim, o produto deixa de ter um simples nome e passa 
a ter uma marca. Os entrevistados responsáveis pelos canais de vendas (concessionárias) 
tiveram um discurso congruente sobre os principais atributos do carro, o que demonstra a 
efetividade do treinamento da força de vendas através de uma orientação central, vinda da 
fábrica. A empresa distribuiu para suas revendas um material completo para apresentação do 
novo modelo. Além de todos os detalhes técnicos de cada uma das versões oferecidas 
(motorização, equipamentos, assessórios e opcionais), é apresentado um comparativo em 
relação à concorrência. Para cada automóvel identificado como potencial concorrente, foi 
realizado um comparativo técnico e de equipamentos. Apresentam-se também as vantagens 
competitivas do novo modelo frente a cada concorrente. Esta comunicação é compartilhada 
por toda a força de vendas, facilitando a argumentação diante dos potenciais compradores do 
carro. 

Como desde o seu projeto já se pensava na criação de um carro mundial, a empresa 
teve um cuidado especial na escolha do nome do automóvel. Foram realizadas pesquisas para 
a escolha do nome, identificando-se aquele que tivesse boa aceitação junto aos consumidores, 
além de sonoridade e adequação a várias línguas e culturas, já que a empresa visava também a 
exportação. Inicialmente, sugeriu-se um nome com forte ligação ao Brasil, mas depois foi 
percebida a melhor adequação de um novo nome para o modelo. No processo de 
internacionalização de um produto, Tavares (1998) afirma que é essencial compreender a 
cultura dos países a fim de se criar uma marca global. Entende-se assim a importância de se 
avaliar o sistema de valores e as diferenças de linguagem entre uma cultura e outra. Em um 
novo mercado, as palavras ou conceitos utilizados no país de origem podem não se traduzir 
adequadamente e o significado pode ser perdido. 

Um outro ponto que todos os entrevistados ressaltaram como essencial para o sucesso 
do lançamento do automóvel foi o monitoramento do feedback dos consumidores. Após a 
venda, a fábrica envia um questionário de satisfação para todos os clientes a fim de orientar 
suas estratégias de pós-venda. As concessionárias afirmam fazer pesquisas sistemáticas com 
todos os clientes que compram produtos ou vão à oficina. Esta é uma maneira de identificar o 
índice de satisfação com o novo modelo e com os serviços oferecidos. Todos os vendedores 
são orientados a cadastrar os clientes que passam pela loja, mesmo que não comprem o carro. 
Busca-se um atendimento diferenciado e um contato freqüente com os clientes. 

5 – Considerações Finais 
O processo de lançamento de um automóvel envolve diversos aspectos e uma 

estratégia que começa a ser moldada desde a concepção do projeto. Os principais conceitos 
desenvolvidos devem ser bem trabalhados para que os consumidores identifiquem estes 
atributos ao conhecerem o carro. Canais de distribuição, comunicação, ações de marketing, 
atendimento, força de vendas, pós-vendas, tudo deve convergir para uma estratégia integrada 
de lançamento de produto.  

O presente trabalho abordou a fábrica e as concessionárias de Belo Horizonte. Propõe-
se para um novo estudo avaliar também a percepção de revendas em outras cidades e de 
consumidores, para diagnosticar com mais profundidade o resultado de todas as ações 
realizadas durante o lançamento de um automóvel. 
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