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Resumo 

 

A necessidade de qualquer empresa se adaptar ao consumidor é crescente, 

sendo o valor acrescentado já uma condicionante da sobrevivência da mesma. O 

aparecimento da indústria low cost revolucionou por completo o mercado, 

desenvolvendo novas formas de pensamento, planeamento, e competição. Com 

margens operacionais cada vez menores, torna-se essencial ter o melhor desempenho 

estratégico para a sustentabilização e aumento da competitividade. 

O objectivo deste trabalho passa por analisar as exigências do consumidor low 

cost e, posteriormente, estudar como uma marca, que opera num mercado que 

tipicamente não é associado a estratégias de baixo custo, introduziu linhas 

orientadoras para o endereçar. Tomando por base inquéritos realizados ao 

consumidor e entrevistas a colaboradores desta empresa, pretende-se estudar as 

linhas estratégicas aplicadas pela Automobile Dacia S.A.. 

Foi possível concluir com o estudo que o consumidor low cost não se limita a 

olhar para o preço, e que a associação deste tipo de gama a uma empresa estabelecida 

no mercado, neste caso a Renault, pode ter efeitos positivos na competitividade do 

produto. Conclui-se ainda que a empresa analisada luta por encontrar um equilíbrio 

adequado entre a componente operacional e a de vendas para satisfazer as 

necessidades do consumidor, de forma a proporcionar aos clientes particulares uma 

compra racional e calculada. 

 

Palavras chave: Estratégias low cost, competitividade, indústria automóvel, 

Automobile Dacia S.A..  
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Abstract 

 

Nowadays, there is an increasing need for companies to adapt to its target 

consumers and added value arises as a determinant factor for any business’ survival. 

With the emerging of the low cost industry, the markets suffered a complete 

revolution, developing new ways of thinking, planning and competing. The shrinking 

operational margins make it crucial for companies to have a sharp strategic 

performance, so as to maintain its sustainability and to increase its competitiveness. 

The aim of this project is to analyze the low cost consumers’ basic 

requirements, and also to deeply understand how a company, which is not typically 

associated with low-cost strategies, was able to establish guidelines for this type of 

business. This research is based on consumer surveys and employees’ interviews and it 

is intended to study Automobile Dacia S.A.’s strategic actions. 

The major conclusions drawn from this study are the fact that price is not the 

only variable that low cost consumers are concerned with, and also that the 

association of this kind of brand to an established company – such as Renault – can 

indeed have a positive effects on such products’ competitiveness. Furthermore, I could 

also conclude that Dacia is currently struggling to find a balanced strategy between the 

operational and sales departments which could better meet their customers’ needs 

and consequently lead to a more rational and accurate decision when purchasing its 

products.  

 

Keywords: low cost strategies, competitiveness, automobile industry, Automobile 

Dacia S.A.. 
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1. Introdução 

 

Acompanhando a tendência das várias indústrias, as marcas ou gamas low cost 

começam a marcar presença em grande parte dos mercados. Com o objectivo de 

atender as necessidades em mudança, acabam por transformar as indústrias por 

completo. Sendo um tema cada vez mais em voga, e considerando que pouco está 

desenvolvido academicamente, penso ser um caso de interesse a estudar. Passará 

então esta  dissertação por verificar até que ponto é vantajoso estar associado a 

produtos de baixo preço, e de que forma pode afectar a competitividade de uma 

empresa. 

 Para estudar o tema proposto, será feita uma abordagem considerando dois 

blocos teóricos distintos: estratégias de baixo custo (low cost) e competitividade. Será 

posteriormente criado um terceiro bloco de forma a integrar os dois anteriores num 

só. 

Em 1980, Michael Porter introduziu um modelo ainda usado actualmente para 

definir estratégias competitivas. Determinava que para criar uma posição sustentável a 

longo prazo numa indústria era necessário optar por uma de três estratégias: liderança 

pelo custo, diferenciação, ou foco. 

Na primeira – onde se destacam as empresas low cost – as empresas devem 

direccionar toda a sua estratégia para atingir a liderança num sector, munindo-se de 

uma série de políticas orientadas para esse objetivo. Este eixo está orientado para o 

custo, permitindo assim à empresa obter uma maior margem de lucro, estar menos 

sensível à alteração de preço, e consequentemente diminuir a vulnerabilidade às 

estratégias dos concorrentes. Este tipo de estratégia não deve estar associado a um 

mau atendimento ao cliente ou produtos de qualidade inferior, mas sim a toda uma 

estrutura empresarial pensada ao pormonor para atingir ganhos máximos de 

eficiência. 

 

 

 

 

 



Estratégias low cost como forma de melhorar a competitividade – um caso na indústria automóvel 

2 
 

2. Revisão teórica 

2.1. Competitividade 

Scott e Lodge (1985) defendem que a competitividade passa cada vez menos 

pelas capacidades originais das empresas, e cada vez mais pelas estratégias adoptadas 

(Crouch e Ritchie, 1999). Mais focado na competitividade de um país, Newal (1992) 

afirma que a mesma está assente na produção de mais e melhores produtos ou 

serviços, que tenham sucesso nacional e internacional, de forma a gerar bons 

empregos e fundos que possam proporcionar infraestruturas públicas de apoio aos 

necessitados (Crouch e Ritchie, 1999). De acordo com o Global Competitiveness Report 

(2011), a competitividade de um país é “o grupo de instituições, factores e políticas, 

que determinam o nível de produtividade” do mesmo. 

Esta competividade inter-empresarial está cada vez mais a deslocar-se para as 

cadeias de fornecimento, tornando-se mais intensiva e explícita para o consumidor. 

Hult, Ketchen e Arrfelt defendem que as regras da estratégia foram reformuladas, e 

que a cadeia de fornecimento serve nos dias de hoje como arma competitiva (Hult et 

al, 2007). Os ciclos de mercado estão cada vez mais rápidos, o que torna manter a 

diferença cada vez mais difícil já que em muitos casos a imitação, por parte de outras 

empresas, é praticamente instantânea. Havendo três tipos de ciclos nos mercados 

(lento, padrão, e rápido), é obrigatório para as empresas conhecerem bem a indústria 

onde concorrem, já que de outra forma não a conseguem acompanhar e gerar valor 

(Hitt, Ireland e Hoskisson, 2007).  

Não se sabendo bem a quem atribuir a sua origem, a análise SWOT é uma das 

ferramentas mais utilizadas na estratégia para análise do ambiente. O modelo consiste 

numa análise do ambiente interno (pontos fortes e fracos onde se distingue dos 

concorrentes) e externos (oportunidades e ameaças que podem surgir com a evolução 

do mercado) da empresa/produto (Hitt et al, 2007). Em 1979, Michael Porter cria um 

dos modelos estratégicos mais utilizados actualmente para transmitir a influência da 

indústria na competitividade da empresa – 5 Forças de Porter – analisando parâmetros 

como: poder negocial dos clientes; poder negocial dos fornecedores; ameaça de novas 

entradas; produtos substitutos; e rivalidade entre concorrentes (Porter, 2008). 
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Hult (2012) viria a expressar-se relativamente à competitividade internacional 

como a medição das vantagens (ou desvantagens) que a organização obtém no 

marketing dos seus produtos e serviços, no mercado global (Hult, 2012). 

 

2.2. Low cost 

Com um efeito cada vez mais notório, a tempestade social que se vive no 

presente é grave. São vários os que estão a enriquecer com a actual crise, mas muitos 

mais os que se deparam com a impossibilidade de manter o estilo de vida levado até 

então. A classe média, como conhecida até ao séc.XX, está a desaparecer. O aumento 

das cargas fiscais (e consequentemente de muitos produtos e serviços) juntamente 

com a estagnação ou diminuição de salários de grande parte dos trabalhadores da 

Europa, levam obviamente à regressão do seu poder de compra (Gaggi e Narduzzi, 

2011). 

Acabou por se desenvolver o termo low cost (ou low price/penetration price), 

que é já considerado banal. A sociedade é bombardeada com campanhas e promoções 

apresentando preços cada vez mais baixos, sendo um exemplo claro, e algo extremo, 

da estratégia de foco por liderança pelos custos. Marcas como a Ryanair, Ikea, Wall 

Mart ou H&M, estão cada vez a ganhar mais poder face às concorrentes mais caras 

(Gaggi e Narduzzi, 2011). Mas alguns destes modelos não se baseiam apenas em 

“cortar custos”, mas sim em proporcionar valor pelo dinheiro, através de inovações 

criativas, a um custo reduzido (Williamson, 2009). 

Em certos casos, a qualidade dos produtos até pode manter-se semelhante, 

mas a competitividade dos preços é uma guerra permanente, originando valores para 

o cliente substancialmente mais baixos. Resultado disto, é que a parte de sociedade 

que não podia aceder a certos luxos, é hoje considerada como o target deste tipo de 

empresa. Esta mesma sociedade, apesar de ser alvo de crescentes dificuldades 

financeiras, está ao mesmo tempo inserida num período de crescimento do 

consumismo. Ora se o consumidor dispõe do mesmo orçamento (ou menor), tem que 

diminuir o preço que paga pelos bens ou serviços, para manter/aumentar a 

quantidade que considera essencial (Gaggi e Narduzzi, 2011).  

Dolgui e Proth (2008) defendem que o sucesso de uma estratégia de preços 

baixos depende da quantidade de consumidores atraídos pelo produto, já que a 
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empresa apenas será compensada pelas baixas margens com um elevado número de 

clientes. Para Gaggi e Narduzzi, o cliente low cost é nómada. Este não considera a 

fidelização como uma das suas principais preocupações, estando facilmente 

predisposto a mudar de fornecedor se daí puder retirar vantagens. O objectivo 

principal deste tipo de consumidor é conseguir repartir o rendimento disponível, pelo 

máximo número de bens e serviços possível. Os autores defendem ainda que, “é um 

consumidor mais ou menos exclusivamente interessado no binómio preço-teor prático 

do consumo, ou seja, um binómio totalmente original em comparação com as 

motivações que levavam a classe média a comprar: a possibilidade de utilizar o bem 

adquirido como elemento de afirmação de pertença à sua classe”. À excepção do 

consumidor milionário (que opta por carros, aviões, fatos e carteiras de luxo) e 

daqueles cujo rendimento não é suficiente para comprar sequer produtos muito 

baratos, qualquer pessoa pode ser considerada como consumidor low cost, se tiver 

marcas que o forneçam à disposição. Isto transforma o mercado num alvo gigante, no 

qual é difícil não acertar (Gaggi e Narduzzi, 2011). Vêm então as evidências recentes 

opor-se à ideia defendida por Karnani (1984) – uma posição de custo superior ou 

diferenciação leva a uma maior quota de mercado, e por sua vez, a maior rendibilidade 

(Karnani 1984). 

Mas a associação a preços low cost também pode ter o efeito oposto do 

esperado. Os consumidores já terão, à partida, preços de referência para 

determinados produtos, os quais utilizam para comparação com os restantes 

(Zollinger, 1995 citado por Diaconu, 2007). Através desta associação, alguns desses 

consumidores podem associar o preço baixo à fraca qualidade do produto, criando 

assim uma opinião que pode destruir o valor de mercado do que é oferecido, não 

aumentando a quota de mercado através das vendas (Dumitru, 2002 citado por 

Diaconu, 2007). 

Segundo Gaggi e Narduzzi, “... para ser low cost, uma empresa tem de 

considerar-se como tal e, portanto, instituir de uma maneira totalmente original o seu 

modo de ser: das compras às vendas e da gestão do pessoal à informática, tudo é ou 

deve ser muito inovador. Mas também é verdade que, sem dispor das novas 

funcionalidades técnicas, não teria sido possível vender bilhetes online, gerir um 

armazém em tempo real ou dirigir uma produção contínua durante todo o ano à volta 
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do mundo. As empreas low cost existem e prosperam porque a gestão da informação 

se tornou mais ou menos zero cost” (Gaggi e Narduzzi, 2011). 

O conceito low cost nos serviços passa também pela diminuição do risco, 

através da eficiência do planeamento. Numa companhia aérea por exemplo, quanto 

maior o espaço temporal entre a reserva e a compra, maior será o desconto aplicado, 

já que os riscos associados à perca do serviço passam a ser menores. Para Gaggi e 

Narduzzi “A difusão da oferta de produtos e serviços low cost começa, em muitos 

países, a ter maior peso do que uma reforma do fisco ou do welfare, pois aumenta 

sensivelmente o poder de compra dos salários”. Então porque não tornar todas as 

empresas low cost? A obtenção de preços competitivos através da redução dos 

mesmos não é extrapolável para todas as empresas, podendo apenas ser aplicada 

quando a procura depende do preço e pode haver um aumento das vendas aquando 

da penetração do mercado. Assim, com o aumento das vendas é possível atingir 

ganhos financeiros (Danciu, 2001 citado por Diaconu, 2007). Danciu defende também 

que existe sempre concorrência, mas que os preços baixos acabam por desencorajar 

muitos dos potenciais competidores. Uma estratégia de preços baixos bem aplicada 

pode ser então muito rentável a longo prazo (Diaconu, 2007). 

Um caso connhecido deste modelo, no sector dos serviços, é o das companhias 

aéreas low cost, nas quais hoje em dia se pode voar por preços quase irrisórios. A 

Ryanair, a Jetblue ou a Easyjet, são exemplos desse tipo de empresa, em que para 

baixar os preços, optam por diminuir ao máximo os seus custos operacionais. Para isto, 

são aplicadas medidas como a redução de excesso de assistentes de bordo, a não 

inclusão de refeições no preço da viagem, frotas de aviões de um único modelo, a 

redução do espaço entre as cadeiras (permitindo mais pessoas por avião), e a 

utilização muitas vezes de aeoroportos secundários, com taxas mais baixas. Isto 

permite que o serviço integre apenas o essencial, remetendo os “extras” para um 

modo opcional. O reduzido preço implicará então menos conforto, mas neste caso, o 

consumidor está disposto a abdicar do mesmo para poder usufruir do serviço (Binggeli 

e Pompeo, 2005 citado por Hunter, 2006). 

Nas empresas de venda de bens, o raciocínio é o mesmo – redução de custos, e 

produção em larga escala. Tendo como finalidade a obtenção de vantagem 

competitiva através do preço, as estratégias para redução do custo podem variar 
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consoante a empresa. Como exemplo, no sector de produtos, tomemos o Ikea. As suas 

opções estratégicas passam por ter uma cadeia de fornecimento eficiente, estando as 

suas fábricas localizadas em países de baixo custo, e próximas das matérias primas. 

Também a forma como os produtos são embalados e transportados permite uma 

poupança de custos considerável, que se reflecte no preço. Ao entregar os produtos 

em caixas simples e de transporte fácil, aliado à acessibilidade de montagem por parte 

do consumidor, o Ikea afasta-se estrategicamente de muitos concorrentes. Também a 

possibilidade de o cliente poder comprar todo o tipo de produtos para a casa no 

mesmo lugar acaba por reter muitas das compras por impulso (Heijden, 1993). 

Estabelecendo uma ligação com a indústria automóvel, por exemplo, um gestor da 

Peugeot na Eslováquia assume que entre os trabalhadores low cost, “os engenheiros 

ganham apenas metade que nos países ocidentais, e os trabalhadores da linha de 

montagem recebem entre um terço e um quinto do que receberiam por um trabalho 

similar no Ocidente” (Tagliabue, 2006 citado por Diaconu, 2007). 

Mas a qualidade não pode ser posta de lado. Para Landsbaum (2004), o sucesso 

da Jetblue (empresa de aviação americana) deve-se não só ao preço, mas também à 

qualidade aposta aos serviços disponibilizados. A Jetblue compete pelo valor 

acrescentado para os consumidores, tentando satisfazer ao máximo as necessidades 

dos clientes (Landsbaum, 2004 citado por Diaconu, 2007). 

 

2.3. Competitividade vs. low cost 

 A capacidade de uma empresa competir nos preços baixos está dependente do 

equilíbrio conseguido nas suas áreas funcionais. Este equilíbrio deve ser estudado e 

planeado cuidadosamente, já que o aumento ou a diminuição de custos de uma das 

áreas funcionais pode prejudicar o funcionamento de outra, e a imagem da marca 

(Bezirci, Ceran e Otamis, 2011). 

 Justificado por se tratar de um mercado oligopolístico, o sector da aviação 

mostra-se na sua maioria populado por empresas com estratégias low cost. Estas estão 

em constante manutenção da originalidade das suas estratégias, de forma a conseguir 

manter o melhor possível a sua vantagem competitiva (Bezirci et al, 2011). Para 

Williams (2004), ter o custo mais baixo representa a ideia chave para conseguir 
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vantagens competitivas, já que neste caso o modelo de negócio das companhias 

aéreas se baseia no baixo custo e elevada frequência (Bezirci et al, 2011). 

 Para Nirmalya (2007), a natureza da competição como conhecida no séc.XX está 

a mudar. O mercado está cada vez mais competitivo, devendo-se em parte às marcas 

low cost, levando toda a abordagem ao consumidor a outro nível. No sector do 

retalho, e eleita em 2006 como “most trusted brand” na Alemanha, a cadeia de 

supermercados Aldi dá que falar. A marca alemã consegue entregar os produtos ao 

consumidor final com preços bastante mais baixos que a concorrência e, na sua 

maioria, com melhor qualidade. Tal facto justifica-se, também, pela forma como a 

cadeia de supermercados limitou os custos iniciais, com instalações de cerca de 

metade do tamanho habitual. Um espaço menor associado a reduções de custos 

inteligentes (menor variedade e maior quantidade de produtos, localizações em zonas 

secundárias e subúrbios, e logísticas operacionais simples) permitem a máxima 

eficiência em toda a cadeia e elevados descontos nos fornecedores. Desta forma os 

custos podem ser reduzidos ao mínimo, permitindo boas margens operacionais 

combinadas com preços mais baixos que a concorrência (Nirmalya, 2007). Este modelo 

cria uma necessidade de resposta das concorrentes, já que, que mesmo não utilizando 

estratégias de preços semelhantes, vêm ampliada a necessidade de se diferenciar. 

Sentindo a necessidade de inovar, as restantes empresas acabam por investir em I&D, 

fomentando novas formas de produção, e incentivando possivelmente a entrada de 

mais concorrentes. Acaba por se tornar numa espécie de ciclo de inovação, 

alimentando a competitividade presente nos diferentes sectores. Segundo o autor, as 

empresas low cost conseguem destacar-se das líderes de mercado, já que o 

comportamento do consumidor está a seu favor (Nirmalya, 2007). 

Um bom exemplo de como a competitividade pode ser alterada pela existência 

ou acção de empresas low cost foi a entrada da Ryanair no aeroporto de Barcelona, 

onde a Vueling e a Spanair estavam praticamente sozinhas na liderança. Sentindo a sua 

posição ameaçada, as grandes operadoras trabalhavam em estratégias para combater 

a sua concorrente ainda antes de esta anunciar a deslocação para o terminal espanhol. 

Para além de campanhas lançadas com a finalidade de mostrar todos os atributos 

menos positivos da Ryanair, as empresas “da casa” focaram-se em responder 

directamente à nova concorrente: uma através do melhoramento e eficiência dos 
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serviços prestados (acentuando a diferenciação), e a outra tentanto adoptar um 

modelo híbrido, continuando a ser uma companhia full-service, mas reduzindo os 

preços de forma a diminuir a diferença (Reals, 2011). O director de planeamento 

estratégico da Spanair defende que a entrada da Ryanair nas rotas de Barcelona 

estimulou a procura e aumentou o volume de viagens (Reals, 2011). 

Assim sendo, parece interessante aprofundar algumas questões: 

 Exigências do segmento low cost; 

 Resultados da associação de empresas na mesma indústria; 

 Estruturas low cost; 

 

2.4. A indústria automóvel 

Impulsionados a vapor, os primeiros automóveis datam do séc. XVII, sendo 

difícil definir uma data concreta da sua criação. Anos de experiência conjugados com a 

evolução das engenharias permitiram o desenvolvimento do primeiro carro com motor 

de combustão a gasolina. Tinha apenas três rodas, e foi desenvolvido por Karl Benz em 

1885 (Albuquerque, Barnett, Bastow, et al, 1977). Personalizado e de preços avultados, 

um automóvel não era algo a que muitos pudessem aceder, até 1913. Após o 

aparecimento do Ford-T (1908), uma das maiores revoluções de sempre no mundo 

automóvel viria a acontecer – a produção em série. Este foi o ponto de viragem para 

toda a indústria, tendo sido criada pela primeira vez no ramo, uma linha de montagem. 

Este procedimento permitiu uma descida brutal dos custos, e portanto dos preços, que 

permaneceu contínua até ao fim da sua produção. No seu último ano (1927), este 

modelo era vendido por $290 (em 1908 era inaugurado nos EUA por $850)( 

Albuquerque et al, 1977). No início, as atenções focavam-se em conseguir mais 

segurança, velocidade e revolução, mas acompanhando o crescimento das populações 

e economias, as exigências mudaram. Há hoje automóveis para todos os gostos, 

podendo variar em preço, tamanho, funcionalidade ou luxuosidade, sendo que para 

ter sucesso é essencial que se consigam destacar da concorrência - através da imagem 

de marca ou dos produtos/serviços oferecidos (Orsato e Wells, 2007). 

Apesar de ser um conforto para a maioria das pessoas poder ter um carro para 

se deslocar no quotidiano, nem todos os segmentos de consumidores o conseguem 

(Gaggi e Narduzzi, 2011). 
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Com tantas marcas disponíveis, a escolha de um carro por parte dos 

consumidores pode tornar-se difícil, não só pelo bombardeamento de publicidade a 

que estão sujeitos, mas também por se confrontarem com situações de produtos 

praticamente iguais, nos quais a diferença consiste apenas na marca. Empatias ou 

ligações emocionais com certas marcas são muitas vezes o motivo da escolha (Verhoef, 

Langerak e Donkers, 2007). Mas quanto estará um consumidor disposto a pagar para 

poder ter acesso a uma determinada marca? Lindgreen, Beverland e Farrelly (2010) 

destacam o conceito de Brand Equity, que muitas vezes não é óbvio, mas que para 

algumas empresas, é um dos grandes activos (Lindgreen et al, 2010). 

Nalguns grupos, detentores de mais do que uma marca, podem haver modelos 

semelhantes (do mesmo segmento) mas de marcas diferentes, com preços diferentes 

– grupos multi-marcas (Orsato e Wells, 2007). Como exemplo pode ter-se o Grupo 

Volkswagen, responsável por marcas como a Volkswagen, Seat, e Skoda.  

Na indústria automóvel, muitos são os consumidores que têm já definida a 

marca do produto que pretendem comprar, mesmo antes de pensarem comprá-lo 

efectivamente (i.e. “Se comprar, será um peugeot..”). A associação a nacionalidades 

dos fabricantes pode ser também uma determinante na compra, estando algumas 

delas associadas a segurança, velocidade e luxo, e outras a conforto. O que é certo é 

que cada consumidor informado terá a sua opinião muito particular sobre cada uma 

das marcas ou nacionalidades (Verhoef et al, 2007). Há também os consumidores que 

não estão minimamente ao corrente do que se passa nesta indústria, que acabam por 

ser influenciados por alguém (em último caso, pelo vendedor) (Verhoef et al, 2007). 

Não havendo maneira de prever as vontades do consumidor, talvez a melhor 

estratégia coincida com a tentativa de lhes chegar o mais próximo possível, através de 

estudos de mercado, e eventualmente da experiência. Muitas vezes é preciso assumir 

pressupostos, mas apesar de se tentar que sejam o mais realistas possível, a reacção 

do consumidor é imprevisível. Ferramentas como o CRM tentam estabelecer uma 

relação com o cliente e pretendem melhorar esta aproximação entre o serviço e a 

vontade do consumidor (Stringfellow, Nie e Bowen, 2004). 
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2.5. Low cost no mundo automóvel 

De acordo com a revista Bloomberg Businessweek1, o mundo automóvel sofreu 

uma reviravolta. Contrariando a tendência observada até agora, a indústria direcciona-

se neste momento para a criação de carros cada vez mais baratos. A estagnação do 

crescimento das vendas nos mercados habituais incentivou o interesse nas economias 

emergentes. O objectivo passava por conseguir criar carros seguros, modernos e 

confortáveis, mas básicos. Indústrias como a têxtil, mobiliária e aeronáutica já tinham 

adoptado o modelo, restando a dúvida de qual seria a marca pioneira no sector 

automóvel. Segundo o artigo lançado pela revista americana, o director executivo da 

Monitor Group Consulting afirma que “os carros low cost são, nos dias de hoje, a 

tendência mais importante no sector automóvel” (Vikas Tibrewala, 2007). 

 Mas conforme conforme dito anteriormente, o baixo preço por si só, parece 

não chegar, e o povo Chinês prova ter algo a dizer sobre a forma de investir nesta 

indústria. Seguindo um artigo do New York Times2 em 2007, fez-se notar uma grande 

afluência a um S.U.V. chinês aquando do seu lançamento (preços 25% menores que os 

semelhantes mais baratos), que “tinha ar condicionado, airbags, e jantes de alumínio”. 

Quando submetido a testes de impacto, verificou-se que a probabilidade de 

sobrevivência dos passageiros a um grave acidente seria praticamente nula, sendo as 

vendas imediatamente suspensas. Não bastará construir apenas um carro completo e 

barato - pontos como a segurança, qualidade, e fiabilidade mostram-se cada vez mais 

importantes (John Tagliablue, 2007). 

 

2.6. Questões de investigação 

Face à literatura estudada, optou-se por analisar um caso real na indústria 

automóvel portuguesa. Definiu-se a Renault-Dacia como objecto de estudo, 

pretendendo, com isso, conseguir resposta às questões: 

o Pode uma empresa no ramo automóvel obter vantagem por se focar apenas no 

baixo preço? 

                                                           
1
 http://www.businessweek.com/magazine/content/07_17/b4031064.html 

2
 http://www.nytimes.com/2007/07/13/business/worldbusiness/13eurocars.html 

http://www.businessweek.com/magazine/content/07_17/b4031064.html
http://www.nytimes.com/2007/07/13/business/worldbusiness/13eurocars.html
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o Que vantagens/desvantagens pode ter uma empresa já estabelecida no 

mercado (com uma market share elevada) por estar associada a uma 

marca/gama low cost? 

o Que estratégias devem ser utilizadas para a competitividade a longo prazo de 

uma empresa low cost no ramo automóvel? 
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3. Metodologia 

Pretendendo investigar sobre um tema actual acerca do qual existe um 

histórico de experiências e informações reais, foi escolhida a realização do estudo de 

um caso para analisar as questões propostas. Trata-se de um trabalho empírico, onde 

o objectivo do investigador passa por estudar, investigar, recolher e tratar informação, 

produzindo conclusões que acrescentem algo às já existentes (Nevado, 2001). Para Yin 

(1994), o estudo de casos é a melhor forma de responder a perguntas de “como” e 

“porquê”, quando os acontecimentos não são controlados pelo investigador. Diz 

também que “estudam um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto real, 

quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes, 

utilizando múltiplas fontes de informação“. Neste caso em particular, a investigação 

pode ser definida como descritiva, na medida que analisa um fenómeno no seu 

contexto real. 

Utilizou-se então uma abordagem mista, composta por uma parte qualitativa e 

outra quantitativa. A abordagem qualitativa, explorada através das entrevistas 

realizadas, dá mais enfâse aos processos em si do que à análise crua de dados, tendo 

como objectivo primário a análise em profundidade (Oliveira, Maçada e Goldoni, 

2006). O método quantitativo passa por generalizar os dados da amostra com base em 

estatísticas estruturadas, tendo sido aplicado através da realização de um inquérito. 

Bonache (1999) defente que estas duas abordagens se complementam (Nevado, 

2001). Foi também realizado um desk research sobre o caso apresentado para 

conhecer o máximo de história e investigação já realizada.  

Perante o caso apresentado, escolheu-se estudar a Renault-Dacia. O sector 

automóvel português está a mudar, sendo por isso do interesse comum saber com que 

tipo de alternativas se pode contar. Sendo o mercado low cost uma realidade já 

implícita, o caso Renault-Dacia parece ilustrar na perfeição as directrizes e os 

obstáculos a ultrapassar para a implementação deste tipo de estratégia. 

Foram realizadas entrevistas à coordenadora da gama Dacia em Portugal (Dra. 

Vanda Silva), onde o objectivo passou por recolher informação acerca da estratégia, 

desempenho, e orientação para o mercado. Foram também entrevistados um agente 

comercial (Vitor) e a chefe de vendas (Dra. Ana Pais) do concessionário Renault 
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Telheiras, pretendendo obter não só diferentes prespectivas, mas também diminuir o 

enviesamento e aumentar a confiança dos resultados. Conforme aconselhado por Yin 

(1994), foi utilizado um processo de triangulação para tratamento da informação 

(Nevado, 2001). Sendo um trabalho de estratégia, a escolha dos profissionais a 

entrevistar teria de ser pensada de forma a obter a melhor e mais detalhada 

informação. A escolha da Coordenadora Dacia em Portugal (Dra. Vanda Silva) foi 

crucial, já que proporcionou o acesso a documentos e planos estratégicos impossíveis 

de obter de outra forma. O concessionário de Telheiras foi escolhido para visita por 

aconselhamento da Dra. Vanda. 

Exposto ao consumidor através da internet durante um período de 15 dias 

(início de Março de 2012), o questionário confrontou cada um dos 149 inquiridos com 

hábitos de compra e critérios de escolha automóvel (anexo 6). Teve como objectivo 

traçar padrões da opinião relativa ao sector e à marca investigada. Dividido em quatro 

partes, começava por inquirir os consumidores genericamente acerca do sector 

automóvel e produtos low cost, afunilando posteriormente para a marca em análise e 

respectiva associação à Renault. Foi escolhida esta ordem de forma a que a referência 

ao Grupo Renault (GR) não afectasse a informação genérica relativa ao sector 

automóvel. Amostra analisada demograficamente (anexo 2). 
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4. O caso Renault-Dacia em Portugal3 

4.1. Factos 

Muito influenciada pela actual conjuntura económica, toda a indústria 

automóvel europeia foi alvo de uma queda abrupta das vendas em 2011 (ACEA, 2011). 

Em Outubro de 2011 as vendas em Portugal atingiram valores que não se verificavam 

desde 1988 (ACAP - Associação do Comercio Automóvel de Portugal)4. Os incentivos 

do Estado Português para compra de veículos novos determinaram a maior 

concentração de registos no início do ano, fragilizando a segunda parte do mesmo. Por 

outro lado, os aumentos do Imposto Sobre Veículos e os benefícios atribuídos à 

importação de carros usados funcionaram como externalidades negativas, aliando-se à 

complicada situação financeira do país para o regredir das vendas.  

Recentemente introduzida na Europa, a Dacia foi a única marca a contrariar a 

tendência negativa dos mercados, apresentando-se como a única das avaliadas com 

crescimento positivo nas vendas de veículos ligeiros em 2011. A diferença para o ano 

anterior foi de 34,6% (2.231 unidades em  2011 - mais 551 que em 2010). Foram 

consideradas apenas as marcas cujas vendas ultrapassaram os 1500 veículos anuais. 

Apresenta-se então uma tabela que foca os totais de vendas de automóveis da 

indústria portuguesa, Renault, e Dacia – (ver anexo 1).  

A gama low cost automóvel é recente em Portugal, sendo a Renault a única 

marca a vender claramente o conceito até 2011 (outras marcas apostam também em 

preços cada vez mais baixos - Kia, Skoda, Chevrolet - mas não o fazem de forma 

uniforme em todos os modelos). A aposta nesta gama permitiu servir um segmento de 

consumidores que em situações normais não estaria disposto a comprar veículos 

novos, de tal classe. Em 2011, a Renault foi pelo 14º ano consecutivo a empresa com o 

maior número de veículos ligeiros vendidos em Portugal, apesar de o volume de 

vendas ter caído mais de 30%. A marca francesa foi responsável por cerca de 14,7% 

das vendas totais deste tipo de veículos nesse ano no país, seguida pela Volkswagen -  

9,7% (ACAP).  

                                                           
3
 A informação apresentada é baseada na desk research e pesquisa efectuadas. 

4
 http://www.rtp.pt/noticias/?t=Quebra-nas-vendas-automoveis-atinge-recorde-

historico.rtp&headline=20&visual=9&article=495959&tm=6 

http://www.rtp.pt/noticias/?t=Quebra-nas-vendas-automoveis-atinge-recorde-historico.rtp&headline=20&visual=9&article=495959&tm=6
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Quebra-nas-vendas-automoveis-atinge-recorde-historico.rtp&headline=20&visual=9&article=495959&tm=6
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Gráfico 1 - Vendas de automóveis ligeiros em Portugal (ACAP) 

Observando o gráfico, o fraco volume de vendas inicial no ano de 2009 destaca-

se negativamente dos restantes. Mas é em 2011 – a encarnado no gráfico – que se 

verifica a maior queda. Identifica-se uma evolução muito diferente dos demais, 

iniciando-se o ano com as vendas a registarem uma queda de mais de 20%, 

terminando desastrosamente em valores que corresponderiam a metade do esperado. 

A conjuntura económica e dificuldades na obtenção de crédito são fortes 

condicionantes desta descida.  

Em 2011, a Dacia vendeu mais de 340 mil veículos em todo o mundo, menos 

1.8% que no o ano anterior (justificados por problemas de fornecimento no Japão, 

causados pelo Tsunami).  Apenas três anos depois da entrada em Portugal, a marca 

registou vendas de mais de 2300 veículos, apresentando um crescimento superior a 

30% no último ano. 

Dacia – a marca 

Iniciando a sua actividade através da cooperação com a renault em 1966, a 

Dacia construiu a sua primeira fábrica apenas dois anos mais tarde. Denominada 

originalmente por “Uzina de Autoturisme Pitești – UAP”, a empresa optou por alterar o 

nome para Automobile Dacia S.A., aquando da criação da fábrica principal(1968). 

Desde cedo que a relação com a Renault se foi construindo, sendo inicialmente 

baseada em licenças de produção, ficando a Dacia responsável pela montagem de 
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alguns modelos de automóveis Renault (i.e. renault 8, renault 12, 1100s, entre outros). 

Foi em 1978, aquando do expirar da licença de produção, que a Dacia tomou as rédeas 

de si mesma, avançando para o desenvolvimento e produção dos seus próprios 

veículos, aplicando o know-how e experiência adquiridos nos anos anteriores. Em 

1999, a empresa francesa iniciou o processo de aquisição da Dacia, começando por 

aquirir uma parcela maioritária de 51% por 50 milhões de dólares, que viria a 

aumentar ao longo dos anos até à quase totalidade (99,43%) dos dias de hoje.  

No que concerne a parcerias, o GR estabelece algumas ligações etratégicas, 

destacando-se a detenção de 25% da maior construtora automóvel russa (23% quota 

de mercado) – AvtoVAZ, e uma parceria com o grupo alemão Daimler AG, onde dispõe 

de cerca de 3% (parcerias realizadas em 2008 e 2010 respetivamente). 

O francês Carlos Ghosn lidera a Aliança desde a sua formação, onde é Chairman 

e CEO. Foi contratado pela Renault em 1996, e simultaneamente pela Nissan em 1999. 

Nesta segunda, as suas atitudes agressivas e firmes permitiram a salvação da empresa 

da falência, o que na altura seria considerado como algo impossível. A reviravolta 

apenas aconteceu graças à sua firmeza e determinação, passando, entre outras 

medidas, pelo despedimento de mais de 21 mil colaboradores Nissan (14% do total). 

Em Setembro de 2010, Carlos Ghosn foi considerado pela “CEO Quarterly Magazine” 

como um dos CEO’s mais respeitados do mundo. 

Reportando directamente à sede, em França, a Renault e a Dacia têm a mesma 

administração em Portugal. Delinear as estratégias de produtos Dacia, definir quais os 

modelos a implementar no mercado e preços a recomendar, integram o seu leque de 

funções. O responsável para as diferentes áreas é comum às duas marcas, havendo, 

depois, grupos de colaboradores específicos para cada uma delas. 

Aquando do seu desenvolvimento, é criada para cada modelo automóvel uma 

Ficha Gama. Aqui ficam registadas todas as características possíveis que os veículos 

podem ter, desde as motorizações à quantidade de extras. Após a análise do mercado, 

cada representante no país pode decidir quais as “combinações” que vai comercializar, 

em função do respectivo público alvo. 
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As instalações da Dacia cobrem hoje uma área de 2.9 milhões de m2, sendo a 

marca responsável pela venda de quase 350 mil veículos em 2011. Até 2008, o Grupo 

já tinha investido mais de 1.2 biliões de euros na Dacia, não só para aumentar e 

renovar as infraestruturas, mas também na formação de colaboradores (mais de 1 

milhão de horas). 

A aquisição da Dacia por parte do GR tinha como objectivo o suporte à sua 

marca principal na entrada nos mercados emergentes, sendo o seu primeiro modelo 

(Supernova) lançado em 2000, com motor e caixa de velocidades Renault. 

O modelo mais emblemático da marca é o Logan, cujas vendas rapidamente 

dispararam após o seu lançamento, fazendo deste o terceiro carro mais vendido do 

grupo. Desde a sua criação (2004), já foram vendidas mais de 1.2milhões de unidades, 

sendo óbvio o seu rápido crescimento. A marca romena proporciona emprego a cerca 

de 14 mil pessoas, e destaca como missão conseguir oferecer veículos de qualidade 

para todos, desde a comum carrinha familiar aos veículos de tracção integral(4x4), 

passando por carros comerciais, compactos e pick up’s - “Proporciona resistência e 

fiabilidade, sendo inultrapassável em termos de performance/equipamento entregue, 

pelo preço exigido”. 

Fazendo por cumprir a missão a que se predeterminaram, foram lançados 6 

modelos em 6 anos. Para ter uma boa relação qualidade-preço em todos os seus 

produtos, a empresa oferece veículos para um grande leque de consumidores: a Logan 

Pick-up, Logan Van e Logan MCV têm por base o mesmo modelo, mas apresentam 

diferentes funcionalidades, sendo que as duas primeiras consistem em carrinhas 

comerciais de apenas 2 lugares (apresentando uma a caixa aberta, e outra a caixa 

fechada), e a terceira numa carrinha familiar de 5 ou 7 lugares;  o New Logan 

distingue-se pelo conforto e espaço para os passageiros de 2ª fila, e pela espaçosa 

bagageira de 510L (sedan); o Sandero é apresentado pela marca como um carro 

inteligente, usufruindo de um design moderno e interior espaçoso, não 

comprometendo o conforto dos passageiros com os 320L de bagageira (a maior da 

categoria); o Duster, que é por muitos considerado o “representante” da marca. 
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Apesar de ter sido lançado apenas em 2010, o modelo Duster revelou-se uma 

excelente aposta. Em Portugal, onde o imposto sobre veículos é dos mais elevados (e 

por conseguinte o preço final também), o SUV da Dacia é entregue ao consumidor por 

preços a partir de 17 mil euros, conseguindo uma diferença grande para os 

concorrentes. O Nissan Qashqai por exemplo, de estilo e funcionalidade semelhantes, 

é vendido por valores a começar nos 23 mil euros (quase 30% mais elevado). Apesar da 

diferença de preços, a Dacia compromete-se a entregar produtos de qualidade, e 

prova disso é a garantia que aplica a todos os seus automóveis – pelo menos 3 anos ou 

cem mil kilómetros.  

Lançado em Março de 2012, o Dacia Lodgy apresenta-se como o modelo mais 

recente da marca Romena. É um monovolume baseado no modelo Logan, mas mais 

espaçoso e evoluído. 

 Ao longo do tempo, as características dos produtos têm vindo a evoluir, mas 

sempre com a política de preços baixos, reduzindo quase ao máximo a margem 

operacional. 

4.2. Discussão 

4.2.1. Questão 1 - Que vantagens/desvantagens pode ter uma empresa já 

estabelecida no mercado (com uma market share elevada) por estar 

associada a uma marca/gama low cost? 

A associação das marcas pode ter efeitos positivos e negativos para ambas: 

 Dacia Renault 

Positivos 

 Acesso a recursos do Grupo; 

 Apoio financeiro e estratégico; 

 Aumento de credibilidade; 

 Complementariedade de 

mercados; 

 Acesso mercado oriental; 

 Mão de obra barata; 

Negativos  Menor controlo de si própria; 
 “Canibalização”; 

 Má imagem; 
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Neste caso, como marca mais pequena, a Dacia beneficia por estar associada ao 

GR, já que este lhe proporciona condições que de outra forma seriam inatingíveis, não 

só de recursos materiais, mas também imateriais. Ao fazer parte do GR, a marca 

romena passou a garantir acesso a todos os níveis industriais e organizacionais da 

empresa mãe, facultando-lhe uma rápida aprendizagem e evolução. Sendo a segunda 

marca do grupo, está no foco do investimento e desenvolvimento para a Europa, 

vendo a distribuição das suas peças e veículos asseguradas pela rede já estabelecida. 

Não obstante, a centralização de decisões para o Grupo poderia ser um ponto 

negativo, já que as directrizes poderiam seguir direcções diferentes às pré-compra e de 

alguma forma desmotivar os colaboradores. Por outro lado, com a aquisição da Dacia e 

posterior aposta no segmento low cost, o GR poderia estar a pôr em causa a reputação 

e imagem da marca principal, já que desta forma passa a estar associado a um 

segmento que, na cabeça do consumidor, tem qualidade inferior. 

No presente caso, a vantagem da relação Grupo-Marca é recíprocra, e prova 

disso é a estratégia utilizada. Para o modelo Logan, por exemplo: nos países onde os 

carros Renault são comuns, o modelo é vendido sob a marca Dacia (países europeus, 

asiáticos e africanos), sendo que noutros (alguns países americanos, asiáticos, e do 

continente africano) o modelo é vendido sob a marca Renault. Há ainda o caso do 

México, onde o carro é vendido como um Nissan Aprio, dada a elevada reputação da 

marca naquela zona. Isto permite que a Dacia cresça por si (com o apoio do Grupo) nos 

países em que a Renault já está estabelecida, e por outro lado, que a Renault possa 

aumentar também o seu reconhecimento em países onde está menos presente 

através de carros da “gama Dacia”. Mas será a associação ao GR essencial para explicar 

o sucesso da marca low-cost? 

a) Influência entre marcas 

 Inquéritos 

Pretendendo analisar a influência da associação das marcas, foram colocadas 

no inquérito cinco questões sobre o tema, passando a primeira por testar o 

conhecimento dos inquiridos acerca da existência da relação. A questão foi elaborada 

de forma a dar a conhecer o existente laço (“Sabe que a Dacia faz parte do Grupo 
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Renault S.A.?”). Posteriormente, e com a garantia de que todos os consumidores 

tinham conhecimento da associação, questionou-se acerca da influência daí 

decorrente. Dos 72% de inquiridos que afirmaram conhecer a Dacia, 50% não sabiam 

que esta pertencia ao GR.  

Para a maioria da população questionada (71%) a associação das marcas 

influencia directamente a sua opinião sobre a Dacia. Das 107 respostas à pergunta “de 

que forma?”, 90% afirmam ser positivamente. Para o lado da Renault, as estatísticas 

invertem-se. Apenas 30% da população afirma que a associação influencia a sua 

opinião sobre a Renault, sendo que 90% dos “influenciados” pensam ser de forma 

positiva. 

 Entrevistas 

O acesso a toda a rede de escritórios, concessionários e rede de distribuição foi 

essencial para a sustentabilização e competitividade da Dacia em Portugal. Toda a 

estrutura da Renault permitiu à Dacia uma entrada com custos reduzidos no mercado 

português, desde a compatibilização de concessionários e redes de distribuição até à 

exposição das marcas. No que concerne à imagem de marca, a associação foi um 

ponto chave. De forma a transmitir confiança aos clientes Dacia, a marca usava o 

posicionamento da Renault: acrescentava “by Renault” aos seus veículos e dava 

garantia Renault de 5 anos. 

 

Imagem 1 – legendas do Dacia Logan (fonte: Renault). 

 Num contacto mais directo com o cliente, a chefe de vendas e o agente 

comercial entrevistados partilham da opinião de que a associação foi essencial para o 

lançamento da marca em Portugal: “mesmo que os carros sejam vendidos num 

concessionário do Grupo, não há cliente que não pergunte se aquilo que vão comprar 

é mesmo da Renault”. 

A Renault Portugal optou por ir separando as marcas à medida que a Dacia foi 

crescendo e ganhando terreno na mentalidade do consumidor, apesar do bom 

resultado das campanhas que as associavam. Nos veículos actuais já não se faz 
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referência à Renault, e a garantia é de 3 anos, na própria marca. Citando a Dra. Vanda 

Silva (coordenadora Dacia em Portugal), “a associação foi essencial para o crescimento 

da Dacia, e não chegou a ser prejudicial para a Renault, já que antes de isso acontecer 

se procedeu à separação das marcas na mentalidade do consumidor”. 

Outro dos problemas com que o grupo se poderia deparar seria a diminuição 

de vendas da Renault justificada pelo aumento das vendas da Dacia (fenómeno 

usualmente definido por “canibalização”). O grupo estava, no entanto, seguro da sua 

posição: numa entrevista dada ao Diário de Notícias, Marie-Christine Caubet (na altura, 

responsável pela área comercial) afirma que o risco de isso acontecer não existe – “São 

marcas diferentes, mas complementares". Em 2008, o Grupo acreditava que os 

clientes procuravam automóveis com custos menores que o habitual, destacando 

também na entrevista (aquando do lançamento do Logan em Portugal) que o principal 

target seriam as famílias numerosas, com rendimentos mais baixos5. Em Janeiro de 

2009, o Director de Comunicação e Imagem da Renault em Portugal (Ricardo Oliveira) 

confirmava as declarações anteriores numa entrevista dada ao Grupo Algébrica, 

afirmando que a Dacia “é uma marca complementar, tanto mais que não faria sentido 

canibalizar uma marca com a outra”6.  

Contrariamente ao que se pensava, a “canibalização” aconteceu. Renault e 

Dacia continuam a ser marcas complementares, mas há casos pontuais de 

incompatibilidade. Um exemplo é o Renault Clio e o Dacia Sandero. Estando o primeiro 

em fim de vida, atinge preços bastante mais baixos que em anos anteriores, 

aproximando-o do valor de venda do Sandero. Isto leva a que alguns clientes que 

queiram um carro daquela classe optem muitas vezes pelo clio, já que uma diferença 

de 1500€ não trará uma diferença assim tão grande num leasing. Apesar destes casos 

pontuais, a marca acredita que a complementariedade das gamas se verifica, e que a 

mudança de um Renault para um Dacia é rara. Um qualquer consumidor pode estar 

em dúvida entre um Renault e um Dacia e optar pela segunda, mas se não for já cliente 

de uma das marcas, a venda é considerada uma conquista para o Grupo (o que pode 

justificar a diferença de resultados do inquérito para as opiniões dos colaboradores). 

                                                           
5
 http://www.dn.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=998546 

6
 http://www.algebrica.pt/Arquivo/Newsletters/AUTO_EN/16/index.htm 

http://www.dn.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=998546
http://www.algebrica.pt/Arquivo/Newsletters/AUTO_EN/16/index.htm
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Para a chefe de vendas, a “canibalização” existe, mas não afecta negativamente o 

grupo: ”com a Dacia conseguimos apanhar uma franja de clientes que não seria 

possível só com a Renault; há clientes que optam por comprar um Duster, em 

detrimento de um Renault Scenic, mas também os há a comprar um Renault Clio em 

vez de um Sandero”. 

De forma a verificar o posicionamento das marcas na mentalidade do 

consumidor português, foi inquirida à população a seguinte pergunta: “Sabendo que 

ambas são marcas do mesmo Grupo, poria em hipótese comprar um Dacia em vez de 

um Renault?”. Apesar das certezas do Grupo, o “sim” teve maioria (64%) - ver anexo 3.  

b) Análise SWOT Dacia 

 

4.2.2. Questão 2 - Pode uma empresa no ramo automóvel obter vantagem por se 

focar apenas no baixo preço? 

Com o objectivo de serem imbatíveis no valor pelo dinheiro, os produtos Dacia 

são uma constante aposta em simplicidade e robustez, inplementando custos de 

produção baixos com bons níveis  de qualidade. Desta forma, consegue destacar-se 

pelo rácio qualidade-preço. Não se trata de qualidade no sentido luxuoso, mas sim no 

sentido de resistência e durabilidade, procurando níveis de fiabilidade elevados, tal 

Forças (interno) 

 Baixo custo; 

 Associação ao GR; 

 Produto moldável às necessidades do 

consumidor; 

 Alta fiabilidade e desempenho; 

Fraquezas (interno) 

 

 Má imagem na mentalidade de 

alguns consumidores; 

 Reduzida margem operacional; 

 

Oportunidades (sector) 

 Crise no sector automóvel; 

 Extinção de outras marcas; 

 Diminuição do poder de compra – 

consumidores passam a optar por low cost; 

Ameaças (sector) 

 Diminuição do consumo 

privado; 

 Crise no sector automóvel; 

 Aumento da concorrência; 
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como argumentam Binggeli e Pompeo (2005). Na sua base, os veículos oferecidos são 

simples e completos, propondo ao consumidor uma solução cómoda e acessível, que 

pode sempre incorporar os extras à sua medida. Outra das formas de redução de 

custos está relacionada com a criação e desenvolvimento de protótipos, que é 

maioritariamente desenhada em programas virtuais, em vez de manualmente. Para 

isto, são utilizados mock-ups digitais, que permitem acompanhar em formato de 3D o 

funcionamento e desempenho do objecto ao longo do tempo, podendo assim prever-

se desgastes e problemas que o carro possa vir a ter com a utilização. O modo digital 

permite uma redução significativa de horas/homem e materiais.  

Num sector como o automóvel (bens de média/longa duração), é pouco 

provável uma empresa basear toda a sua oferta no preço, sem tentar proporcionar 

qualquer tipo de qualidade  associada, e mesmo assim ser competitiva a longo prazo. A 

Dacia foi reconhecida em 2007 pela norma ISO 9001:2000, como implementadora de 

sucesso de um Sistema de Qualidade. Segundo um estudo publicado pela revista 

francesa “CFU – Que Choisir?” (2010), que recolheu dados relativos a mais de 26.000 

consumidores de 5 países europeus, a Dacia destacou-se no primeiro lugar no que 

concerne a custos de manutenção, com uma média anual de 130€ (o segundo lugar 

obteve médias de quase 230€). Na classificação geral obteve o 3º lugar, antecedida 

apenas por duas marcas do Grupo Toyota (Daihatsu e Lexus). Neste estudo foram 

abordadas questões como frequência de avarias, incidentes técnicos e custos de 

manutenção. Um estudo semelhante levado a cabo em Maio de 2012 pela DECO7 em 5 

países, a Dacia aparece como a marca automóvel mais fiável do mercado. O estudo 

baseou-se num inquérito realizado a cerca de 29 mil condutores, sobre o seu 

automóvel. Mesmo representando uma marca low cost, a Dacia não só mostra ter 

preços competitivos, como se destaca pela qualidade dos seus produtos. 

 Questionados quanto aos atributos a que mais davam atenção, os 

consumidores elegeram a segurança, preço, consumo e qualidade como os mais 

relevantes na escolha de um automóvel, deixando a velocidade e o estatuto  para os 

factores menos importantes. Valências como o conforto, a durabilidade e a fiabilidade 

demonstraram ter relevância, mas ficam para segundo plano para a maioria dos 

                                                           
7
 http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO032859.html?page=0 

http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO032859.html?page=0
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inquiridos. Somando 92% nos dois níveis mais elevados (em cinco), a qualidade mostra 

ser das características mais importantes para o consumidor (anexo 4). 

 Na aquisição de um carro barato, quando o objectivo é a poupança, é essencial 

a projecção de custos futuros para esta ser possível. No caso em análise, “as poucas 

tecnologias levam a que quase não haja falhas nos automóveis”, aumentando a 

fiabilidade e permitindo que o mesmo se passe com a qualidade percebida. A Dacia 

destaca na sua visão que “o valor não passa só pelo dinheiro, mas também pela 

satisfação”.  

a) Qualidade percebida 

 Inquéritos 

 No que concerne à qualidade percebida, as 142 respostas recolhidas no 

questionário situam a Dacia num escalão médio, claramente atrás da qualidade 

implícita à Renault (anexo 5). 

 Entrevistas 

Em estudos realizados pela própria marca a consumidores de 6 países 

europeus, ficou claro que produtos low cost beneficiam de uma imagem positiva, 

sendo interpretados como não superficiais e que respondem às necessidades 

fundamentais, como constatado por Landsbaum (2004) no caso da Jetblue. As 

respostas recebidas demonstram que, para o cliente, não é pelo facto de o produto ser 

mais barato que a qualidade é pior, estando na generalidade disponível para abdicar 

de factores como a imagem social, status e algum conforto em troca de poupança de 

combustível, fiabilidade e  segurança. O grupo francês considerou então  como 

factores chave a segurança, o serviço prestado e a garantia. 

A opinião da Coordenadora da gama, da Chefe de vendas e do comercial estão 

sintonizadas, esclarecendo que o feedback dos clientes relativo ao produto é muito 

positivo. O número de avarias ou ocorrências é mínimo em termos percentuais, e não 

há incidências graves. A responsável de oficina do concessionário de telheiras definiu o 

cliente Dacia como “um como qualquer outro, na medida em que fica satisfeito 

quando tudo corre bem, e revoltado quando algo está mal”. Disse ainda não sentir 
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qualquer diferença nos clientes das diferentes marcas, já que todos são servidos de 

igual forma. 

4.2.3. Questão 3 - Que estratégias devem ser utilizadas para a competitividade a 

longo prazo de uma empresa low cost no ramo automóvel? 

a) Produto 

A marca Dacia destacou para Portugal preocupações como posicionamento no 

baixo preço, boa rede de assistência e  garantia atractiva. A forma de se posicionar no 

baixo preço “não descura critérios como a qualidade e segurança”. Na prática, os 

produtos da marca não apresentam quaisquer tecnologias de ponta, reduzindo em 

muito os problemas. São veículos maioritariamente “manuais”, pagando o cliente 

apenas o preço do custo do bem que satisfaça as suas necessidades básicas, colocando 

de parte tudo o que seja supérfluo - “O objectivo não é dar a resposta a um sonho, 

mas sim atender a uma necessidade, de forma a que qualquer cliente que queira, 

possa ter um”, tal como defendido por Gaggi e Narduzzi (2011). A simplicidade de 

equipamentos permite não só uma redução dos custos e satisfação da necessidade, 

mas também o aumento da fiabilidade do automóvel. A política de fiabilidade e serviço 

de qualidade está associada à garantia de 3 anos/100 mil kilómetros e à rede de 

assistência Renault, com mais de 60 oficinas distribuídas por todo o país. O reduzido 

número de peças em relação aos concorrentes torna ainda mais fácil a manutenção 

dos carros Dacia. 

b) Vendas 

Enquanto na Renault as equipas de gestão de vendas estão distribuídas por 

Norte, Centro e Sul, o acompanhamento na Dacia é feito em todo o país pela mesma 

pessoa, a Gerente Operacional (o volume de vendas não justifica a atribuição de mais 

pessoas ao cargo). Os preços base dos veículos, sobre os quais não deveria haver 

desconto, são pré-definidos pela Renault Portugal. Apesar de o contrário estar agora a 

acontecer para esgotamento de stocks, os carros Dacia não estão sujeitos a descontos 

nas vendas, já que a margem de lucro para os stands já está diminuída a mínimos de 

5% (11% para os Renault). 
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Aquando da entrada em Portugal, o modelo de negócio adoptado pela Dacia 

passava por expor um ou dois veículos em alguns stands Renault, acompanhados de 

referências à marca no exterior do concessionário. Contudo, isso não foi suficiente 

para atingir o nível de vendas pretendido. Foi então necessária uma renovação da 

estratégia de marca, focada em trabalhar e realçar a associação da marca romena à 

Renault. O modelo de negócio evoluiu então para um showroom em alguns 

concessionários, acompanhados de um vendedor especializado (não exclusivo à Dacia, 

mas treinado para tal). 

Estando sempre associados a um concessionário Renault, distinguem-se em 

Portugal três tipos de lojas Dacia:  

 Concessionários pequenos – concessionários Renault onde estão 

expostos um a dois veículos Dacia, e têm um vendedor 

especializado. 

 Concessionários médios – concessionários Renault com showroom, 

entrada própria para a Dacia, e um vendedor especializado. 

 Concessionários independentes – Showroom inteiramente Dacia, 

com um vendedor especializado. 

Os vendedores têm a função de distinguir os clientes Dacia dos clientes Renault 

durante o processo de venda, de forma a não haver a hipótese de este ficar confuso 

entre as duas marcas - “o objectivo passa por conseguir encaminhar o cliente a 

escolher o veículo em que o vendedor está a pensar, sem lho dizer”. 

As vendas da marca em Portugal de 2010 e 2011 contavam respectivamente 

com 0,7% e 1,2% da quota de mercado. Apesar de terem sido previstas em alta (1,6%) 

para 2012, a situação financeira do país começa a preocupar seriamente os 

responsáveis. O produto low cost é direccionado para o cliente particular, canal que 

passa neste momento por grandes dificuldades financeiras, e consequentemente onde 

se perde maior volume de vendas. 

O perfil do comprador Dacia é o de um homem com mais de 46 anos, 

rendimento inferior a 1500€, casado e com o ensino secundário concluído. 
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c)  Marketing 

Ao contrário do que se passa em França, em Portugal todo o trabalho de 

backoffice se desenvolve na mesma empresa (Renault Portugal). Em referência à 

publicidade e comunicação, por exemplo, é sabido que são desenvolvidas em França e 

adaptadas, posteriormente, no país de destino. Distinguem-se dois tipos de 

publicidade no grupo: nacional e local. Na primeira são feitas pequenas alterações ao 

original, como o idioma ou veículos para destacar. Na publicidade local, o método é 

outro – as bases são criadas em Portugal e publicadas na rede interna, onde cada 

concessionário pode recorrer para escolher o conteúdo mais apropriado. Este tipo de 

publicidade pode sofrer algumas alterações por parte dos concessionários para focar 

campanhas ou promoções específicas, desde que respeitando as normas impostas pela 

Renault Portugal. 

Relativamente a gastos com publicidade, a responsável do marketing (Dra. 

Joana Cardoso) diz que a “continuação da construção da notoriedade é uma 

prioridade, priveligiando a utilização de meios que permitam a maior cobertura 

possível”. Concentram grande parte do investimento da marca no modelo Duster, 

moldando a agressividade à quota de mercado. A marca luta por manter a eficácia em 

todos os investimentos, priveligiando a criação de sinergias das acções com a rede de 

concessionários. 

d) Preço vs concorrência 

A Dacia não é a única marca automóvel a apostar no segmento do baixo preço 

em Portugal. A Chevrolet, a Sköda e a Kia destacam-se como as suas maiores 

concorrentes, embora não partilhem da mesma orientação. Estas concorrentes 

entraram no mercado português sem um posicionamento tão claro em relação ao 

preço, acabando por se moldar a essa necessidade com o passar do tempo. Posto isto, 

uma Sköda pode ser considerada uma marca low cost, mas de segmento superior à 

Dacia. Ao situarem-se numa gama “low cost premium”, conseguem ter maiores 

margens operacionais, permitindo-lhes uma baixa significativa de preço em situações 

extremas para cativar o consumidor. Por outro lado, a Dacia consegue apresentar os 

preços mais competitivos em veículos desejados e na moda, como o Duster, que para 
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Williams (2004) são a fonte de vantagem competitiva. Na sua versão mais básica, o 

SUV da marca romena pode ser adquirido por 17.000€, enquanto nos mesmos 

parâmetros, os da Kia e Chevrolet ultrapassam os 23.000€. 

e) Relação com o cliente 

Sofrendo o grande “boom” apenas no ano de 2010, com o lançamento do 

modelo Duster, a Dacia é recente em Portugal. Isto implica que a maior parte dos 

automóveis apenas comece agora a fazer revisões e operações de manutenção. De 

qualquer forma, todas as informações do comprador estão registadas em bases de 

dados, permitindo manter o contacto para acompanhamento regular. 
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5. Conclusão 

Este trabalho teve como principal objectivo analisar as estratégias de baixo 

custo como forma de obter ganhos de competitividade, investigando um caso 

específico na indústria automóvel em Portugal. O estudo centrou-se na marca low cost 

da Renault – Dacia. 

Tomou por base entrevistas e questionários realizados, respectivamente, a 

colaboradores da marca e concumidores. Pretendendo responder a 3 perguntas 

realizadas na primeira fase do trabalho, os resultados recolhidos nem sempre foram os 

esperados pelo investigador. 

 A primeira conclusão a tirar prende-se com o conceito low cost aplicado pelo 

Grupo Renault. Apesar de se ter associado a uma marca “morta” para o lançamento de 

uma gama mais baixa, não o fez desprezando padrões de qualidade e bom serviço. 

Denota-se que apesar de apresentar os menores preços do mercado português, a 

Dacia aposta no rácio qualidade-preço, não cingindo a gama apenas ao baixo custo. O 

equilíbrio entre as áreas funcionais mostra-se essencial na subsistência e 

competitividade da marca, conforme defendido por Bezirci et al (2011). 

 Ainda de forma directa, foi também possível analisar a influência que cada uma 

das marcas na outra (low cost vs. normal). Para a marca menor, os benefícios foram 

óbvios, já que a associação lhe permitiu ganhar credibilidade e confiança junto dos 

consumidores, improvável de obter outra forma. A influência inversa não teve uma 

presença tão clara: a Renault não foi influenciada por se associar à Dacia, apesar de 

não se poder concluir que não o iria ser se as marcas não se se separassem na 

mentalidade do consumidor. Os resultados obtidos no questionário indicam que 

apenas 30% consideraria uma influência da Dacia na Renault, em contraste com os 

71% para a influência oposta (opinião não partilhada pelos colaboradores 

entrevistados).  

 Outra questão prendia-se com o facto de existir “canibalização” entre marcas, 

situação que se verificou acontecer apenas em casos pontuais e inevitáveis no ciclo de 

vida dos produtos. 
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 De forma a conseguir tornar a empresa em Portugal o mais competitiva 

possível, Renault e Dacia desenvolveram um conjunto de estratégias low cost a aplicar 

em Portugal, que se tem vindo a revelar eficaz. O processo baseia-se na redução de 

custos a um nível mínimo, mas suficiente para permitir um serviço de qualidade, 

baseado em produtos que respondam às necessidades do comsumidor. A poupança de 

custos apenas é possível graças à associação ao Grupo Renault, já que desta forma fica 

disponibilizado o acesso a toda a rede de distribuição e concessionários do grupo, e 

marca principal. Não estando capacitada para a total autonomia logística e financeira, 

a Dacia em Portugal está dependente do grupo de uma forma muito presente. Uma 

parte importante da estratégia em Portugal passa pelo processo de venda, sendo 

destacado um vendedor especialmente formado na marca para cada concessionário 

Renault, de forma a acompanhar o melhor possível cada cliente.  

Os problemas económicos que o país atravessa colocaram o sector automóvel 

de Portugal em sérias dificuldades. O veículo Dacia é direccionado para o consumidor 

privado,  que é precisamente o primeiro a deixar de comprar em alturas como esta. 

Por outro lado, a Dacia apresenta-se como vendedora do produto mais barato, 

podendo obter vantagem pelo seu posicionamento de liderança pelo custo, 

confirmando a posição de Williams (2004). Tal como constatado por Gaggi e Narduzzi 

(2011), toda a actividade da empresa em estudo está adequada ao termo low  cost, já 

que de não existem quaisquer gastos desnecessários, e toda a estrutura é orientada 

para a redução de custos através da eficiência e inovação. Por outro  lado, o mais 

provável era a sustentabilização da Dacia em Portugal ser impossível se não houvesse 

dependência directa da Renault, ou outra marca automóvel com tal capacidade.  
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6. Limitações e sugestões para trabalhos futuros  

Durante a realização do estudo, foram encontradas algumas limitações que 

podem de alguma forma ter causado implicações nos resultados finais, destacando 

três delas. 

Em primeiro lugar, não foi possível encontrar estudos idênticos ao realizado, 

que abordem a política de custos baixos no sector automóvel português. Apesar de ser 

um tema em voga, também o é recente, confirmado pela própria coordenadora Dacia, 

quando afirmou que apenas recentemente começou a ser chamada para dar palestras 

e ajudar alunos universitários na investigação. 

Outra limitação esteve relacionada com a obtenção de valores reais e 

descriminados das vendas na indústria automóvel portuguesa, sendo que apenas foi 

possível obter valores provisórios junto da ACAP. 

Finalmente, a última limitação prendeu-se com o facto de ter havido alguma 

resistência por parte dos colaboradores para fornecer informações relativas à área do 

marketing, havendo pouca informação relativa à poupança de custos nessa área. 

Com a realização do presente trabalho foram surgindo alguns temas que talvez 

se revelem alvos interessantes de uma investigação própria. Um exemplo são as 

dependências de marcas no mesmo sector de actividade (i.e. explorar quais os 

benefícios líquidos para a Renault por se associar à Dacia). Também o estudo de casos 

semelhantes em diferentes sectores de actividade se pode revelar interessante, visto a 

aviação ser o único sector sobre o qual não faltam dissertações. 

Para terminar, sugere-se a realização de estudos semelhantes para outras 

marcas automóveis de baixo custo do mercado português, possibilitando 

eventualmente o desenvolvimento de novas técnicas que permitam estimular ainda 

mais a competitividade no sector. 
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8. Anexos 

a)  Anexo 1 

 

Tabela 1 - Vendas de automóveis ligeiros em Portugal 

b) Anexo 2 

 

Gráfico 2 e 3  –Distribuição da população inquirida por idade e sexo 

c) Anexo 3 

 

Gráfico 4  – Probabilidade de canibalização entre Renault e Dacia 
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d) Anexo 4 

 

Gráfico 5 – Importância do factor qualidade na escolha de carro 

e) Anexo 5 

 

 

Gráfico 6 e 7– Qualidade percebida pelo cliente dos automóveis Dacia e Renault 

f) Anexo 6 

Questionário - Estratégias low cost no sector automóvel 

 Idade (18-25, 26-35, 36-50, >50) 

 Sexo (M, F) 

 Tem carro próprio? (S,N) 

 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, quais os critérios que mais pesaram na 

sua escolha? (Segurança, conforto, qualidade, preço, fiabilidade, consumo, 

durabilidade, custos de assistência, equipamentos base, estatuto, outro...) 

 Se tem carro, pensa comprar um novo nos próximos 5 anos? (S,N) 
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 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, está a pensar mudar de marca ? 

(S,N,T) 

 Se respondeu "sim" ou "talvez" à pergunta anterior, quais são as razões? 

(consumos mais baixos, preços mais acessíveis, design mais apelativo, melhor 

assistência pós-venda, mais qualidade em geral, mais fiabilidade, maior 

segurança, melhores motores) 

 Aquando da compra de um carro, atribua a importância para si dos seguintes 

critérios (sendo 1 pouco importante e 5 muito importante) : (segurança, 

conforto, qualidade, preço, fiabilidade, custo de reparações, consumo, 

durabilidade, velocidade, estatuto, outro...) 

 Está familiarizado com alguma marca de automóveis low cost em Portugal? 

(S,N)  

 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, quais conhece? 

 Compraria um carro associado a um conceito low cost? (S, N, NS) Porquê? 

 Na sua opinião, como classificaria a qualidade de um automóvel associado ao 

conceito low cost? (sendo 1 muito má, e 5 muito boa)  

 Numa escala de 1 a 5, que influência tem o preço na escolha de um carro novo? 

(sendo 1 o correspondente a muito pouca influência, e 5 a muita influência)  

 Conhece a marca Dacia? (S, N) 

 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, a que a associa? 

 Poria a hipótese de comprar um carro desta marca? (S, N) Porquê? 

 Conhecendo a marca Dacia, num intervalo de 1 a 5, que opinião tem acerca da 

qualidade dos seus carros? (sendo 1 muito má, e 5 muito boa)  

 Num intervalo de 1 a 5, que opinião tem acerca da qualidade dos carros 

Renault? (sendo 1 muito má, e 5 muito boa)  

 Sabe que a Dacia faz parte do Grupo Renault S.A.? (S, N)  

 A associação a este Grupo influencia a sua opinião acerca da Dacia? (S, N) 

 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, tem um efeito positivo ou negativo? 

(Positivo, Negativo) 

 Essa associação influencia a sua opinião acerca da Renault? (S, N) 

 Se respondeu "sim" à pergunta anterior, tem um efeito positivo ou negativo? 

(Positivo, Negativo) 
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 Sabendo que ambas são marcas do mesmo Grupo, poria em hipótese comprar 

um Dacia em vez de um Renault? (S, N) 

 

Link questionário online 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNwNDIxYU5NczhkM2thc

UkxbVJCUnc6MQ#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNwNDIxYU5NczhkM2thcUkxbVJCUnc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNwNDIxYU5NczhkM2thcUkxbVJCUnc6MQ#gid=0

