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1. Introdução 

 

Este trabalho foi-nos proposto no âmbito da disciplina de Estudos de Mercado, 

leccionada pela professora Mafalda Ferreira. O nosso grupo é denominado de World Wide 

Marketing, sendo transversal a todas as disciplinas deste semestre. 

O intuito deste estudo proveio da vontade da Mini ter mais clientes e compreender os 

mesmos. 

 Para a MINI servir os seus clientes de forma eficiente, deve estar certa  de quais são 

todas ou as principais necessidades dos seus clientes, qual a melhor maneira de as satisfazer e 

como comunicar eficazmente a natureza dos bens ou serviços que oferece. 

Estes são os objectivos de um estudo de mercado. Permitem reduzir o risco nas 

decisões de gestão, detectar problemas e novas oportunidades de negócio, controlar e avaliar 

o grau de penetração de um produto ( novo ou já existente ) no mercado bem como a sua 

imagem e notoriedade. Abordagens do género são também usadas em outras áreas de estudo, 

por exemplo, na medição de comportamentos e atitudes do público.  

Com a ajuda de algumas técnicas apreendidas ao longo do semestre, como o focus 

group ou o inquérito, obtivemos algumas informações pertinentes para estre trabalho, que 

resultaram em sugestões para a marca MINI. 

Assim, dividimos o estudo em várias etapas, desde do enquadramento do estudo, 

explicando os modelos da marca, o mercado da mesma, entre outros aspectos, até pelas 

conclusões retiradas de cada técnica utilizada. 

Por fim, encontram-se as referidas sugestões em forma de principais conclusões e 

conclusão do trabalho.  
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2. Enquadramento do Estudo 

 

A MINI foi criada no Reino Unido há mais 50 anos, mais especificamente em 1959 numa 

pequena cidade chamada Longbridge, perto de Birmingham. O pequeno automóvel com 

3,04m de comprimento conhecido mundialmente foi projectado e construído por Alec 

Issigonis e pela British Motor Corporation (BMC), respectivamente.  

Com o passar dos anos, a MINI procedeu à sua internacionalização. Começou por se expandir 

para Austrália (país com forte ligação ao Reino Unido), através da BMC (Austrália). 

Sucessivamente entrou no mercado espanhol com a Authi, e no mercado belga, chileno e 

italiano com a Innocenti. A Authi e Innocenti, representavam a marca MINI nos respectivos 

países, com a própria marca, e utilizando o nome MINI como modelo para o veículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innocenti MiniCooper 



 

7 
 

 

 

 

Desde 1959 até 2000 a MINI não sofreu grandes alterações estéticas, obtendo contudo um 

sucesso avassalador em todo o mundo.  

Em 2001 ouve a grande mudança da marca MINI com a aquisição da mesma pelo grupo 

BMW, transformando o MINI num automóvel mais moderno e apelativo, principalmente 

alterando completamente a posição da marca perante o mercado.  

Na ultima década a MINI revolucionou o seu posicionamento perante o mercado 

automóvel, apresentando-se como uma marca:  

 Fascinante e única no mercado 

 Com produtos atractivos 
 

Fonte: Dados da Marca 

Identidade da marca:  
 

 Excitante – Entusiasmante, empolgante, emocionante e apaixonante; 

 Energética  
o Carácter: Animada, cheia de energia, extrovertida, confiante e atrevida; 
o Substância: Competência, significância, alta-qualidade, poderosa e 

segura.    

 Inventiva  
o Anticonvencional: Surpreendente, determinada, inteligente e optimista 
o Orientada para o futuro: Sempre um passo à frente, inovadora, dedicada 

e sempre orientada para resolver soluções 
 

 

Mini Cooper S (Versão 2001 – BMW) 
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 Irresistível  
o  Atractividade: “Classy”, fascinante e atractiva; 
o Fiel às origens da marca: Verdadeiro ícone; original, autêntica e 

reconhecível; 
o Única: Destaca-se do mercado, individual e distinta.  

 

 Finalizando, a MINI é uma marca do BMW Group.  
 

Fonte: Dados da Marca 

 Gama MINI: 
 

Neste momento a MINI tem em comercialização cinco modelos diferentes. Para cada 

desses modelos o cliente tem à disposição cerca de sete versões diferentes para escolher, 

alguns com motor a gasolina, outros a gasóleo.  

 

Modelos MINI: 
 

 

MINI HATCH 

Este é o MINI mais popular de todos, sendo o primeiro modelo a ser construído pela 

BMC em 1959. Desde então sofreu inúmeras alterações, e foi o primeiro a ser vendido nas 

versões ONE, COOPER e COOPER S. Hoje em dia, a estas três versões acrescem a ONE D, 

COOPER D, COOPER SD e JOHN COOPER WORKS. Todas as versões com o símbolo “D” 

representam as versões com motorização Diesel.  
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MINI COUPÉ 

O COUPÉ é o modelo mais recente da MINI, tendo sido posto em comercialização 

apenas há um mês. Um grande pormenor do MINI COUPÉ é ser o primeiro e único MINI com 

dois lugares. Este modelo conta com as versões mais potentes, ou seja a COOPER, COOPER S, 

COOPER SD e JOHN COOPER WORKS. 

 

 

MINI CABRIO 

O MINI CABRIO nasceu em 2004, já sob a autoria do grupo BMW, com o intuito de 

alargar a gama da MINI, já numa fase de forte expansão da marca. As versões disponíveis para 

este modelo são as mesmas do modelo HATCH.  

 

 

MINI CLUBMAN 

O primeiro CLUBMAN a ser construído foi em 1969, 10 anos depois do lançamento do 

primeiro MINI. Na nova era da marca, este modelo foi lançado em 2007, recriando a mesma 

ideia de 1969, de criar um MINI suficientemente grande para toda a família, mas com a aposta 

de um produto diferenciado e único no sector automóvel.  
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O CLUBMAN está disponível nas mesmas versões do HATCH e CABRIO, e conta com 

uma edição especial denominada de CLUBMAN HAMPTON.  

 

 

 

MINI COUNTRYMAN  

O COUNTRUMAN é o primeiro SUV (Sport Utility Vehicle) da MINI, lançado em 2010, 

apresenta versões 4x4 denominadas de ALL4, disponíveis apenas para as versões COOPER S e 

SD. Conta também com as versões ONE, ONE D, COOPER e COOPER D, estas sim em 4x2.  

 

 

 

MINI JOHN COOPER WORKS 

Como já referido anteriormente, esta é uma versão especial dos models MINI, 

actualmente encontra-se disponíveis para os modelos HATCH, COUPÉ, CABRIO E CLUBMAN. É 

a versão mais desportiva e potente da MINI. É construído em parceria com a oficina John 

Cooper Works, que garantem a este MINI uma potencia máxima de 211cv.  
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MINI CLUBMAN HAMPTON 

 

Este modelo é considerado pela MINI como “Design Model”, e conota uma imagem 

muito apelativa, com materiais e cores exclusivas desta versão. O MINI HAMPTON só está 

disponível para o modelo CLUBMAN.  

Características dos Clientes MINI 
 

Os clientes da marca MINI são clientes com características especificas.  

Segundo a MINI os seus condutores são:  

 Jovens de espírito; 

 Optimistas; 

 Espontâneos; 

 Sofisticados; 

 Orientados para as novas tecnologias; 

 Tolerantes; 

 Extrovertidos; 

 Responsáveis;  

 Enérgicos; 

 Cosmopolitas.  
 

Possuem ainda: 

 Mente aberta; 

 Prazer de guiar o seu carro; 

 Nível de educação elevado; 

 Elevados padrões de qualidade e estilo; 

 Sentido de humor; 

 Vida social activa.  
Fonte: Dados da Marca 
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Dados de Mercado: 
  

 As Vendas da MINI obtiveram um aumento considerável no ultimo ano, graças ao 

facelift efectuado nos modelos já existentes e ao lançamento do COUNTRYMAN. O último 

lançamento do MINI COUPÉ não pode ser contabilizado, pois os dados existentes são 

correspondentes ao ano de 2010, do Annual Report da BMW Group . 

Segundo o relatório obtido, o MINI HATCH vendeu um total de 155,841 unidades em todo o 

mundo no ano de 2010. Este modelo foi o mais vendido da gama, atingindo uma cota de 66,5% 

das vendas da MINI, isto conclui que apesar do lançamento recente de novos modelos, o 

HATCH, o modelo mais similar com o original de 1959, continuar a ser um best-seller. Em 

relação ao ano de 2009 este modelo teve um crescimento de vendas de 3.9%.  

O MINI CABRIO foi o segundo mais vendido da gama, com 32,680 unidades vendidas, isto 

corresponde a 14% das vendas. O CABRIO destaca-se por ser o modelo com maior aumento de 

vendas de 2009 para 2010, com um surpreendente 15,5%. Este aumento destaca-se para a 

versão ONE, que passou de 186 unidades vendidas em 2009 para 4525 unidades em 2010.  

O MINI CLUBMAN continua a ser um ponto forte da marca, contudo teve um grave decréscimo 

nas suas vendas, sendo a variação mais alta de todos os modelos. O CLUBMAN, desceu 18% 

nas suas vendas de um ano para o outro. Ainda assim vendeu 31,317 unidades em 2010, 

conseguindo atingir 13,4% das vendas totais da MINI. Esta descida de vendas foi provocada 

pelo lançamento do COUNTRYMAN, que acabou por “roubar” vendas. O CLUBMAN era o MINI 

maior da gama, e ganhava vendas por esse mesmo motivo, agora com a venda do 

COUNTRYMAN, os clientes têm outra opção, e além de ser um modelo novo, “está na moda” 

por ser um S.U.V..   

O modelo que menos vendas obteve em 2010 foi o COUNTRYMAN, mas com motivo plausível, 

o S.U.V da MINI foi lançado no mercado no primeiro trimestre de 2010, e mesmo assim só em 

alguns países, contando com a chegada aos 5 continentes em Setembro do mesmo ano. Sendo 

assim, o volume de vendas apresentado corresponde apenas a 4 meses na totalidade dos 

países onde se vende MINI, com a excepção de alguns outros, como por exemplo o Reino 

Unido que começou as vendas logo no inicio do ano. Quanto a valores, o COUNTRYMAN 

vendeu um total de 14,337 unidades até o final de 2010, que correspondem a 6,1% da 

proporção de vendas totais.  

Sendo a MINI uma marca única e irreverente, houve varias marcas que tentaram seguir o 

modelo MINI. Pelo que ao longo dos últimos anos foram lançados no mercado alguns modelos 

que pretendem fazer face ao modelo HATCH da MINI. Fala-se neste caso do Alfa Romeo MiTo, 

Audi A1 e Citroen DS3. Infelizmente, apesar de uma pesquisa exaustiva sobre os dados de 

vendas destes concorrentes, só foi possível encontrar valores sobre o Audi A1. Como tal, os 

documentos obtidos permitem dizer que este modelo no ano de 2010 vendeu 27,898 

unidades. É preciso salientar que este valor não é comparável com o número de vendas do 

MINI HATCH, pois como o COUNTRYMAN, o A1 começou a ser vendido em meados desse 

mesmo ano. Como tal são valores relativos às vendas desde o lançamento até ao final do ano. 

Contudo é preciso referir que é um valor considerável de vendas, e fazendo uma ligeira 

comparação com o COUNTRYMAN que apesar de não se enquadrar na mesma gama, também 
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foi lançado no mesmo ano, e só atingiu quase metade das vendas do A1. 27 mil Audi A1 

vendidos desde Agosto até Dezembro de 2010.  

 

Posicionamento:  
 

O posicionamento da MINI é muito claro e objectivo: destacar-se como carro Premium 

no segmento dos compactos. O principal objectivo da marca, aquando da aquisição do grupo 

BMW, era ser o primeiro automóvel Premium do seu segmento – compactos.  Há mais de 10 

anos do lançamento da “nova” MINI, a marca conta com modelos como o Audi A1, Alfa Romeu 

Mito e Citroen DS3. Para se diferenciar da concorrência a MINI fez um restyling aos seus 

modelos e actualizou as motorizações disponíveis como o exemplo da versão COOPER SD, que 

conta com um motor Diesel de 143cv.  
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3. Objectivos 

 

Nas tutorias de aula com a professora Mafalda Ferreira foram definidos os objectivos geral 

e específicos deste trabalho para a realização do nosso estudo. 

Objectivo Geral: 
 

 Compreender o comportamento dos potenciais clientes da marca MINI, de 

forma a elaborar uma estratégia a fim de envolver os mesmos com a marca, 

com o intuito de aumentar a notoriedade e fidelização para com a marca. 

Objectivos específicos: 
 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico dos consumidores (potenciais clientes e 

público-alvo); 

 Caracterizar o perfil comportamental dos consumidores (potenciais clientes e 

público-alvo); 

 Compreender a identidade da marca; 

 Compreender o impacto da marca no consumidor (potenciais clientes e 

público-alvo); 

 Analisar os atributos dos produtos e serviços da marca na perspectiva do 

consumidor (potenciais clientes e público-alvo);   

 Na óptica do consumidor, compreender o posicionamento da marca face à 

concorrência. 
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4. Planeamento 

 

O briefing é uma peça fundamental para o planeamento de todas as etapas de pesquisa de 

mercado de acordo com a necessidades e requisitos do cliente.  

Neste caso, foi realizado um seminário com a S. Conrado, concessionário oficial da marca MINI, 

onde foi exposto a história da mini, o que esta representa, a identidade da marca; o público-

alvo, o que a MINI tem para oferecer, o seu posicionamento, assim como os objectivos para 

este estudo.  

Após o briefing, definimos um objectivo geral e específicos, que nos ajudarão na 

concisão do desenvolvimento do estudo. 

Ao iniciarmos este estudo de mercado, tivemos que deixar bem claro os objectivos do estudo, 

os recursos disponíveis, as pessoas responsáveis, os prazos e os custos. Para isso elaborámos o 

nosso plano de pesquisa.  

Assim, na necessidade de informação mais detalhada avançámos com a realização de  

um inquérito e um focus group, e iremos aplicar um cliente mistério, para perceber como é 

que a marca poderá estar mais acessível/ visível aos potenciais consumidores da MINI e quais 

as percepções dos consumidores e potenciais consumidores relativamente à mesma. 

Na elaboração do problema de estudo tivemos que identificar a população a estudar e 

que tipo de informações recolher sobre a mesma, para isso realizámos um inquérito por 

questionário feito através de uma plataforma online, onde as pessoas tiveram acesso ao nosso 

questionário e então submeteram as suas respostas. O inquérito esteve acessível no dia 29-11-

2011 e é destinado a potenciais clientes da MINI. 

 

Assim, dividimos em quatro categorias as informações que retirámos dos 

consumidores: 

 

 As características externas: características de carácter sociodemográfico, como, o 
sexo, a idade, o grau de instrução, a localização geográfica, o local onde trabalha, 
Sector de actividade, a actividade profissional, o estado cicil, o ano de nascimento, se 
tem filhos, e se sim quantos. 

 Os comportamentos de consumo: onde recolhemos dados relativos aos hábitos de 
consumo e de utilização dos consumidores relativamente aos carros. Perguntámos, 
então, quantos carros tem, se conduz algum tipo de veículo para alem do carro, para 
que funções utiliza o carro, se já alguma vez conduziu um MINI, entre outras. 

 As atitudes dos consumidores: onde procurámos informações que definam o que os 
consumidores fazem e o que os consumidores pensam da marca. Com perguntas do 
género “ quais são os seu hobbies?”, “sai a noite?”, “onde sai a noite”, “ o que é que 
valoriza mais num carro?”, “ que sensações considera que um MINI lhe oferece?”  

 O processo de decisão de compra: onde pretendemos descobrir quais são as 
motivações por trás dos comportamentos do consumidor. Quais são os critérios de 
escolha que mais valorizam, qual o grau de envolvimento afectivo e de lealdade que 
têm com a marca e, por fim, a que fontes de informação e conselho recorrem. 
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Cronograma do trabalho: 
 

O Focus Group será realizado no dia 22-12-2011, pelas 13h, no laboratório do IPAM de 

Matosinhos. O grupo de discussão será constituído por 6 homens e mulheres entre os 18 e os 

30 anos. Os moderadores serão Inês Monteiro e Joana Macedo e quem vai tirar as notas 

relativas ao que for discutido será o Artur Cavadas e o Fábio Costantino. 

O cliente Mistério será realizado no dia 12 de Janeiro 2012, pelas 14h30 no 

concessionário S. Conrado, pela Joana Macedo acompanhada por Ruben Teixeira, elemento 

não pertencente ao grupo. 

A apresentação do estudo será feita pelos quatro elementos do grupo no dia 20 de 

Janeiro 2012, pelas 13h. 

 

 Outubro  Novembro Dezembro Janeiro 

1     

2     

3    Transcrição do 
Focus Group 

4     

5     

6   Análise dos dados 
dos Inquéritos 

 

7     

8     

9     

10     

11     

12    Realização do 
Cliente Mistério 
 
Realização do 
relatório do Cliente 
Mistério 

13    Entrega do Estudo 
Final 

14     

15     

16   Entrega da Primeira 
parte do Estudo 

 

17     

18  Validação do 
Inquérito 

  

19     

20     

21     
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22   Realização do 
Focus Group 

 

23     

24     

25     

26 Seminário S. 
Conrado 

   

27     

28     

29  Colocação do 
Inquérito OnLine 

  

30  Elaboração do 
Guião do Focus 
Group 

  

31     

 

Orçamentação:  
 

O orçamento que definimos foi de 20€ por cada elemento do grupo por hora de 

trabalho. Tendo em conta que definimos 5 horas por semana de trabalho no estudo e que se 

passaram 11 semanas desde o início até à entrega final do estudo, temos um total de 55 horas 

de trabalho.  

 

 Orçamento 

Artur Cavadas 20€ * 55h 

Fábio Costantino 20€ * 55h 

Inês Monteiro 20€ * 55h 

Joana Macedo 20€ * 55h 

Total por horas de trabalho 4400€ (1100€ por cada elemento do 
grupo) 

 

 

 

Relativamente às ferramentas utilizadas no estudo, o orçamento que utilizámos foi o 

seguinte:   

 Orçamento 

Inquérito ------ 

Focus Group 520€ 

Cliente Mistério 50€ 
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5. Métodos e Técnicas 

Focus Group 

 

 “Uma técnica para aceder a pensamentos, sentimentos que estão para além dos 

padrões de comportamento” (informação retirada dos slides fornecidos pela professora 

Mafalda Ferreira no decorrer das aulas). 

Nos anos 50, os marketeers desenvolveram uma técnica denominada por Focus Group. 

Esta pretendia descentralizar a atenção do entrevistador para o entrevistado. As empresas 

recorriam aos inquéritos, no entanto, estes não explicam porque é que os produtos tinham 

pouca atractividade para certos consumidores. Desta forma, o focus group começou a ser 

utilizado para solucionar esta falha, uma vez que explicam as razões das reacções dos 

consumidores. 

 Assim, o Focus Group é uma técnica de pesquisa qualitativa, que permite um 

aprofundamento além das medições. O seu principal valor está na capacidade de entender 

totalmente a preferência por uma marca, por parte do consumidor, bem como a decisão de 

compra ou a falta de interesse num produto bem divulgado. 

Resumindo, esta ferramenta serve para perceber a mente dos consumidores, 

compreender em profundidade, bem como as reacções a propostas e ideias, gerar 

informações para estudos mais amplos, melhorar programas existentes, identificar 

expectativas dos consumidores, revelar informações ocultas sobre as necessidades, atitudes, 

comportamentos, motivos e/ou desejos dos consumidores, e, ainda, desenvolver estratégias 

de marketing social. 

 Tudo isto a fim de estimular novas ideias, pensamentos e sentimentos sobre um 

assunto e promover a compreensão do porquê dos clientes/consumidores se comportarem 

numa determinada condição de mercado. 

 Por outro lado, esta técnica possuí algumas limitações, como  a falta de validade 

estatística, o impedimento da generalização dos dados para a população alvo, a limitação dos 

grupos analisados e onde os participantes mais forte determinam o desempenho do grupo. 

Outro factor relevante é a subjectividade da interpretação dos dados 

 O Focus Group é composto por seis a doze pessoas, idealmente deveria ser constituído 

por oito a dez participantes. Estes devem conter características comuns face a um 

determinado tópico da discussão, não devem ter participado em diversos focus group e, em 

geral, não se devem conhecer bem entre si. 

 A fim de liderar a discussão existe um moderador que coordena as intervenções dos 

participantes, bem como a focalização do tema.  
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 Futuramente, para a realização do nosso relatório final, iremos utilizar esta ferramenta 

com o intuito de identificar as percepções da MINI por parte de potencias consumidores, e 

assim descobrir de que maneira da marca teria de comunicar a fim de conquistar novos 

públicos. 

 

Principais Conclusões do Focus Group 
 

No Focos Group realizado no dia 22 de Dezembro de 2011, conseguimos perceber que 

o tema “ automóveis” é um tema do interesse geral. No entanto a Marca MINI não foi a marca 

de eleição para a maioria dos participantes., estes preferiam carros desportivos como 

Lamborghinis ou Porsches, ou então carros clássicos como Mercedes, BMWs, Audis. A marca 

MINI foi também referida como marca de eleição, mas apenas por uma ou duas pessoas do 

grupo. 

Quando perguntámos quais as características mais associadas à MINI, os participantes 

responderam todos mais ou menos unanimemente; mesmo que um participante não tivesse 

dito o mesmo que outro, acabava por concordar com ele. Assim, as características mais 

associadas à marca são que é uma marca de carros mais económicos, no sentido de gastarem 

pouco combustível, mais pequenos, referiram-se muito ao design dos carros, é uma marca de 

carros mais vocacionados para a classe mais jovem, é um carro desportivo, seguro, cómodo e 

um carro diferente de todos os outros.  

Desta forma, foi referido que o que diferencia a marca MINI das outras marcas é o tamanho 

dos carros, a comodidade, o design, o facto de ser da BMW, a actualidade, o cariz desportivo e 

o facto de conjugar num só a vertente clássica com a moderna. 

Quanto às propostas que nos deram para convencer à compra de um MINI, não se fugiu muito 

ao que já se tinha dito até então. Os participantes convenceriam um amigo seu a comprar um 

MNI incutindo-lhe a ideia de que é um carro seguro, bonito, desportivo, cómodo, pequeno, 

que está na moda, com um design diferente. Também por ser um carro que tem tudo o que é 

preciso num carro, que é personalizável, que atinge boas velocidades, é prático, estável. Um 

elemento também referiu que primeiro de tudo, para convencer o amigo, ia dar uma volta 

com o carro, experimentava-o. Por ser um carro BMW é citadino, é um bom carro. Disseram 

também que diriam que é um carro de elite e que só o facto de se ter um MINI já era motivo 

de inveja por parte dos outros. 

Relativamente aos “defeitos” encontrados na marca e àquilo que os participantes 

mudariam, foi muito falado que a MINI desmistificou o conceito ao lançar muitos modelos 

diferentes, maiores, que deixaram de ter muito a ver com o conceito inicial, de carro 

pequenino, do carro do Mr. Bean.  Houve participantes que não mudariam nada, mas a 

maioria disse que a marca devia apostar apenas naquilo para o qual estava vocacionada no 

inicio, apostar no conceito inicial, apostar mais nos jovens e não lançar tantos modelos 

diferentes, para não desmistificar o conceito nem banalizar a marca. Muito são da também da 

opinião que o MINI se está a tornar um carro comum, muita gente o tem e tanto novos como 

velhos o conduzem, a marca está a tornar-se banal o que deixou muitos com menos interesse 
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pela marca. Os participantes sugeriram ainda que fosse criada uma nova marca para os novos 

modelos da MINI, para os novos modelos maiores e visualmente diferentes, o conceito de 

design era mantido, para que a identidade da marca fosse associada aos outros carros da MINI 

que são da BMW, falou-se do nome “Maxi” para a nova marca, para que isso mesmo 

acontecesse.  

 

 

 

Variáveis Focus Group 
 

Variável 1 

 

Quando questionados sobre a sua marca preferida, os participantes do Focus Group 

responderam BMW, como podemos observar através do gráfico. 
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Variável 2 
 

 

 

A maioria dos participantes do Focus Group, acreditam que a MINI é uma marca 

vocacionada para classe jovem, mas também chegam ao consenso que se trata de um carro 

económico, um carro mais pequeno, pensam também  nas características de design e ainda o 

mítico MR.Bean. 

 

Variável 3  
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Após uma discussão construtiva, esta levou-os a concordar que alguns dos sistemas de 

diferenciação a favor da marca são o tamanho, o design e  a modernidade da marca. 

 

 

Variável 4 
 

 

 

A forma mais comum que os participantes encontraram de persuadir alguém a 

comprar um MINI, foi através da referenciação das características do design e, seguidamente, 

da segurança do mesmo. 
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Variável 5 
 

 

 

Os participantes estão em acordo quando reflectem e consideram que a marca não 

deveria lançar tantos modelos diferentes, para não desmistificar o conceito nem banalizar a 

marca. 
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Variável 6 
 

 

 

Quando questionados sobre a possível escolha de qualquer automóvel, os 

participantes preferiram a Jeep e a Lamborghini. 
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Inquérito 

 

 O inquérito é uma ferramenta de recolha de dados quantitativos, constituí como uma 

opção muito útil para obter informações relevantes sobre um tema, desde que bem 

elaborado, de um número elevado de pessoas. É um dos instrumentos mais utilizados no 

domínio da investigação aplicada, nomeadamente na área social. Desde os estudos de 

mercado às pesquisas puramente teóricas, poucos são os estudos que não se apoiam parcial 

ou totalmente, em informações recolhidas com base em inquéritos. Assim sendo, o inquérito é 

uma forma eficiente de reunir informações variadas, a fim de podermos estudar as atitudes, os 

valores, as crenças e os comportamentos dos consumidores. Por outro lado são relativamente 

fáceis de tratar e, por estarem padronizados, estão livres de alguns tipos de erros, 

consequentemente tornam-se mais económicos.  

O uso do inquérito é necessário de cada vez que temos necessidade de informação sobre 

uma grande variedade de comportamentos de um mesmo individuo, ou quando pretendemos 

conhecer o mesmo tipo de variável para muitos indivíduos. A importância dos inquéritos passa 

também pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, num espaço de 

tempo relativamente curto.  

Contudo, os inquéritos dependem da motivação dos sujeitos, sua honestidade, memória 
e capacidade de resposta. As amostras dos inquéritos, normalmente, são auto-escolhidas, por 
esse motivo as características da população não podem ser inferidas. 

Para este trabalho elaboramos um inquérito com o objectivo de definir o 
comportamento de potenciais consumidores da MINI, a de forma a perceber onde e como 
comunicar. Deste modo, colocamos algumas questões sobre os seus estilos de vida, bem como 
as suas habilitações literárias.  

Optamos por esta ferramenta para a recolha de dados, maioritariamente pela falta de 
tempo disponível, e como explicado anteriormente, os inquéritos são um meio rápido e 
acessível de obter informação quantitativa.  

Assim sendo, para elaborar um inquérito foram ultrapassadas várias étapas, como saber 
quem queremos questionar e como fazê-lo, bem como planear o próprio inquérito, ou seja, o 
propósito de o estarmos a utilizar, tendo em atenção a ordem das perguntas, o tipo de 
linguagem e apresentação do mesmo. Por último, colocamos o inquérito online para facilitar a 
resposta e tratamento de dados do mesmo. 
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Cliente Mistério 
 

No passado dia 12 de Janeiro, realizamos o cliente mistério, um elemento do grupo, 

juntamente com outro elemento fora do grupo, dirigiram-se ao concessionário da MINI da 

S.Conrado, localizado na rua de S.Brás, a fim de analisar e avaliar o atendimento aos clientes 

por parte dos consultores de venda, vulgarmente conhecidos por vendedores. 

Este era o objectivo base desta actividade, sendo que previamente definimos que 

iríamos observar o comportamento do vendedor perante um cliente que não possuísse uma 

ideia fixa do modelo da MINI que desejaria, a fim de perceber o procedimento que este iria 

tomar. 

Inicialmente, deixaram os clientes à vontade, houve tempo para ver os automóveis que se 

encontravam à disposição, bem como os seus interiores e todos os detalhes envolventes, e 

ainda de ler as informações que se encontravam ao lado de cada um dos automóveis, 

descrevendo as suas características. 

Entretanto, um dos vendedores estava ao telefone, numa voz um pouco elevada para 

o espaço onde se encontrava, e chamou outro vendedor, mais uma vez um pouco alto. Este 

surgiu imediatamente, cumprimentou formalmente cada um, e foi falando da gama MINI, 

analisando qual o automóvel que seria mais indicado para o cliente em questão,  aconselhando 

assim a compra de um a diesel, uma vez que o cliente percorria um elevado número de 

quilómetros por mês. O vendedor  foi sempre muito educado, ao mesmo tempo que se 

mostrava muito focalizado em encontrar a melhor solução, neste caso o melhor automóvel, 

para as exigências do cliente. Desde logo, percebia-se que denominava o assunto, ou seja, a 

gama MINI, e nunca se atrapalhou com nenhuma questão colocada. Por fim, forneceu um 

catálogo da MINI, um catálogo com o modelo que mais despertou interesse ao cliente, bem 

como um cartão com o seu contacto para um futuro test-drive. 

Em suma, podemos concluir que o vendedor segui sempre a imagem da marca, jovial e 

desportiva, sendo ao mesmo tempo educado e prestável. Algo curioso, foi o facto de nenhum 

dos vendedores se encontrar de facto, ambos bem arranjados, mas perfeitamente casuais, 

formando assim todo um ambiente MINI. 
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6. Análise de Dados 

 

Gráfico 1 

  

No gráfico acima analisámos a variável “ quantas vezes sai à noite por semana” a fim 

de percebermos o perfil comportamental do consumidor. Assim, podemos verificar que a 

maioria dos inquiridos, 58,1%, sai à noite entre uma e duas vezes por semana; seguido por 

18,57% dos inquiridos, que sai entre três e quatro vezes por semana; 15,24% sai menos do que 

uma vez por semana, enquanto 5,24% sai entre cinco e seis vezes por semana e apenas 2,88% 

sai à noite mais de seis vezes por semana.  
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Gráfico 2 
 

 

 Neste gráfico, analisámos a variável “com quem sai à noite”, mais uma vez para 

analisarmos o perfil comportamental dos inquiridos. Assim podemos verificar que a 

esmagadora maioria, 78,57% dos inquiridos, sai a noite com os amigos, seguidamente, 12.86% 

sai a noite com a família. Por minorias os inquiridos fazem-se acompanhar nas suas saídas à 

noite por colegas de trabalho, 0,952%; saem sozinhos; 3.81%. também 3,81% dos inquiridos 

não responderam a esta questão. 
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Gráfico 3 
 

 

Através desta questão, os inquiridos responderam quais as zonas que frequentam, 

caso saiam à noite. 

Uma percentagem significativa dos inquiridos preferiu não se adiantar sobre este tema 

(24,29%). 

Por sua vez 36,19% dos inquiridos saem pelo Norte do país, especificando-se por 

Porto, V.N.Gaia, Matosinhos, Valongo, etc. Segue-se a variável Bares e Cafés que foi a segunda 

com mais quota. Dentro desta variável encontramos respostas como Twin´s, Armazém do chá, 

Via Rápida, etc. Preferimos agrupar em grandes grupos por uma questão de melhor percepção 

e organização.  
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Gráfico 4 
 

 

Através deste gráfico analisámos a variável “ pratica desporto”. Pudemos verificar que 

cerca de metade dos inquiridos, 53,33% pratica desporto, enquanto que 46,67% não pratica. 
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Gráfico 5 
 

 

 

Neste gráfico analisámos a variável “ que desporto(s) pratica”, assim sendo podemos 

inferir que a esmagadora maioria, 46.67% não contemplou a resposta pois não praticam 

desporto. Os desportos mais praticados são o futebol e ginásio, ambos com uma percentagem 

de 8,57%. O desporto menos praticado é o surf, assim com o bodyboard, com apenas 0,95% de 

praticantes por parte dos inquiridos. 
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Gráfico 6 
 

 

Deste gráfico concluímos que dos 53,33% dos inquiridos que praticam desporto, nem 

metade deles são federados. Não obtêm uma total fidelização com o desporto que praticam, 

provavelmente apenas usufruem dele com relaxe e gosto, nada mais. Sendo estes 75,71% dos 

inquiridos. 

Ainda assim 15,24% de um público de aproximadamente 116 pessoas ( 55,23% de um 

total de 210 inquiridos) que praticam desporto são federadas. 

  Deste público estudado cerca de 9% não tiveram como responder a esta pergunta, por 

não se identificarem com a mesma. 
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Gráfico 7 

 
 

Em consequência da mínima percentagem de inquiridos federados, a maioria acaba 

por ser ténis, mas com uma percentagem muito pequena que nem chega ao 1%. 

Já por sua vez 11,9% dos inquiridos preferiu não revelar o seu desporto ou, pura e 

simplesmente, ignorou a pergunta. 
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Gráfico 8 
 

 

Do público inquirido, quando questionados sobre o que costumam fazer nas férias, 

denotámos uma relativa adesão a “fazer praia”, com uma percentagem de 64,76%, seguido de 

10% que optam por visitar cidades e diferentes culturas e para completar o pódio, 8,09% dos 

inquiridos visitam zonas rurais.  
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Gráfico 9 
 

 

 

Através desta gráfico, podemos inferir que a maioria dos inquiridos, 85,17%, viaja por 

Portugal Continental. Contudo, verificamos que os inquiridos preferem o Estrangeiro do que as 

Ilhas Portuguesas, conhecidas por Madeira e Açores. 
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Gráfico 10 
 

 

 

A maioria dos inquiridos, quase ¾ºs , admitem utilizar o carro como meio de 

transporte principal para o seu destino de férias. Outro dos meios mais frequentes é o 

comboio com 13,33%, seguido do avião com 10%.  
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Gráfico 11 
 

 

 

 

A música é sem dúvida o hobbie favorito dos inquiridos, possuindo uma percentagem 

de 70,48%  face a outras escolhas possíveis. Seguindo por ordem de preferência, o cinema e 

posteriormente a fotografia fazem parte dos três hobbies preferidos entre o público estudado. 
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Gráfico 12 
 

 

Com este gráfico analisámos a variável “quantas vezes por mês costuma jantar fora”, e 

verificamos que a maioria, 66,67%, janta fora entre uma a quatro vezes por mês, 15,71% janta 

fora menos do que uma vez por mês, ou seja, não é um hábito, 12, 28% janta fora entre cinco 

e oito vezes por mês e apenas 5, 24% janta fora mais do que oito vezes por mês. 
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Gráfico 13 
 

 

Neste gráfico, podemos observar que a preferência a nível de locais para jantar são 

restaurantes Tradicionais, seguindo-se, por ordem, os restaurantes Italianos e de seguida os de 

Fast-Food. Assim, podemos inferir que os inquiridos preferem pratos típicos do nosso país. 
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Gráfico 14 
 

 

 

Com este gráfico, podemos verificar que a maioria dos inquiridos usufrui de viagens 

Low-cost. 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

Gráfico 15 
 

 

A maioria dos inquiridos possuí 1 ou 2 carros por casa. No entanto, uma percentagem 

significativa, 35.71%, revela não ter qualquer carro. 
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Gráfico 16 
 

 

 

Neste gráfico, observamos que a maior parte dos inquiridos prefere um automóvel 

com baixo consumo de combustível, o que vai de acordo com as dificuldades actualmente 

sentidas, relativamente ao preço dos combustíveis. Seguem-se ainda parâmetros como a 

Estética, a Segurança a Durabilidade e a Qualidade, respectivamente. 
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Gráfico 17 
 

 

A distância percorrida mais reduzida é aquela que tem uma maior percentagem por 

parte dos inquiridos. Nesta questão existe ainda uma elevada percentagem para os que não 

conseguiram responder à mesma, representando 33,81% dos inquiridos, por diversas razões 

como o não ter carro, por exemplo. 
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Gráfico 18 
 

 

 

A maioria da amostra observada, utiliza o seu automóvel para viajar e para ir ter com 

os seus amigos. 
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Gráfico 19 
 

 

 

Através desta gráfico, podemos afirmar que grande parte dos inquiridos nunca 

conduziu um MINI, com uma percentagem de 82,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

Gráfico 20 
 

 

 

 

Dos inquiridos que conduziram um MINI, as palavras utilizadas para descrever esta 

sensação foram, por ordem de preferência, Prazer, Classe, Diferença e Energia. 
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Gráfico 21 
 

 

Gráfico 22 
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Gráfico 23 
 

 

Gráfico 24 
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Gráfico 25 
 

 

Gráfico 26 
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Gráfico 27 
 

 

Gráfico 28 
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Gráfico 23 
 

 

 

A nível das características dos inquiridos, estes não se consideram pessoas 

individualistas, muito menos anti-sociais, existindo uma equivalência nos parâmetros 

introvertida-extrovertida, considerando-se os dois em diferentes ocasiões, mas podemos 

afirmar com certeza que estamos perante um público que se considera simpático, aventureiro, 

sociável e activo. 
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Gráfico 30 
 

 

 

A faixa etária mais comum pertence aos inquiridos entre 1986 e 1991, podendo ser 

uma mais valia, saber os valores e hábitos desta população, visto estar entre os padrões de 

clientes potenciais. 
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Gráfico 31 
 

 

Consoante este gráfico, observamos que a nossa amostra possuí mais indivíduos 

masculinos do que femininos, 55.71% e 44.29%, respectivamente.  
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Gráfico 32 
 

 

 

Neste caso, verificamos que o estado civil Solteiro, é o da maioria dos nossos 

inquiridos, no entanto20,95% admitem estar numa relação. 
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Gráfico 33 
 

 

 

A maioria dos inquiridos são estudantes neste momento, seguindo-se trabalhadores 

por conta de outrem e desempregados.  
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Gráfico 34 
 

 

 

Como a maioria dos inquiridos ainda não trabalha, apenas estuda, o não contemplado 

possuí grande relevância neste gráfico. Por outro lado, o sector terciário é aquele que possuí 

uma maior percentagem, comparativamente com os restantes. 
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Gráfico 35 
 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade do público estudado, podemos inferir que a maioria 

realizou o 12ºano de escolaridade. Os licenciados também obtêm uma percentagem bastante 

significativa. Assim, concluímos que a nossa amostra é instruída. 
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7. Cruzamento de Dados 

 

Após analisados os gráficos respectivos às perguntas colocadas no inquérito, resolvemos 

cruzar informação daqueles que consideramos mais pertinentes. Deste modo, conseguimos 

retirar informações mais relevantes para este estudo. 

Cruzamento 1 
 

 

Deste gráfico verificamos que a maioria dos inquiridos que costuma sair á noite com 

amigos é mais usual de sair para o Centro do País ( Coimbra, Guarda, Viseu) e ainda para zonas 

históricas, como o Piolho no Porto ou o Bairro Alto em Lisboa. 

Os que costumam sair com colegas de trabalho optam por sua vez por sair para lugares 

como o Norte do País ( Porto, Aveiro) e até mesmo bares e cafés. 
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Já quem costuma sair com a família, o local mais comum de saída são as ilhas regionais e os 

centros comerciais. 

Aos que preferem sair sozinhos, estes preferem sair para centros comerciais. 

 

Cruzamento 2 
 

 

Cruzamento 3 
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Cruzamento 4 
 

 

Cruzamento 5 
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Cruzamento 6 
 

 

Cruzamento 7 
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Cruzamento 8 
 

 

Cruzamento 9 
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Cruzamento 10 
 

 

 

Em suma, dos gráficos anteriores, podemos declarar que o sexo masculino considera-

se mais individualista que o sexo feminino. A maioria dos inquiridos consideram-se pessoas 

interessantes,  se bem que os homens reforçam mais essa sua posição. 

Por sua vez e por uma pequena margem de diferenciação, as mulheres consideram-se mais 

activas que os homens. 

A maioria dos inquiridos, consideram-se aventureiros, no entanto os homens reforçam 

mais essa opinião. O sexo feminino considera-se um público mais simpático que o sexo 

masculino e também mais extrovertido.  

Em contrapartida, e face aos dados fornecidos o público masculino é mais sociável que 

o feminino, e, raramente, ambos, se consideram anti-sociais.  
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8. Principais Conclusões  

 

Com o intuito de facilitar a compreensão de toda a informação analisada anteriormente, 

decidimos redigir algumas das conclusões mais importantes. Assim, possibilitamos uma 

informação mais sucinta da análise do inquérito, de forma a melhorar a performance da MINI 

no mercado português. 

Assim, a marca MINI, sendo direccionada para um público-alvo jovem, tem como 

oportunidade a comunicação em espaços de lazer nocturno, ou seja, bares e cafés onde 

diversos jovens passam as suas noites, tome-se o exemplo da discoteca Via Rápida e do Twins, 

dados como respostas pelos inquiridos, uma vez que a nossa amostra se centrou entre 

indivíduos dos 20 aos 30 anos de idade. Sugerimos ainda que esta comunicação seja feita de 

forma a abordar os amigos e familiares dos mesmos, já que estes afirmam que esta é a 

companhia mais usual quando saem à noite, bem como acompanhada de música direccionada 

para esta faixa etária, uma vez que este foi o principal hobbie apontado. 

A prática de desporto também se encontra presente no quotidiano desta amostra, o mais 

comum é o futebol e o ginásio, desta forma, a propaganda da marca nestes espaços seria 

vocacionada para o público-alvo pretendido.  

Por outro lado, locais como restaurantes tradicionais, restaurantes italianos e de fast-food 

foram indicados como os preferidos para jantar, sendo que a maioria janta fora de casa cerca 

de 1 a 4 vezes por mês, logo a divulgação da marca nestes estabelecimentos auxiliaria à 

notoriedade da mesma. 

Outro aspecto relevante é o facto do automóvel ser um meio de transporte de férias dos 

inquiridos, consequentemente os modelos MINI poderiam estar focalizados para este 

comportamento, aproveitar o mesmo para criar novos conceitos com o público-alvo, como 

sendo o “carro das férias”, através de uma das qualidades da marca, o conforto. 

Outra dado importante foi perceber o que é que os inquiridos valorizam num automóvel, e 

nas respostas dos mesmo é que surge a oportunidade da MINI, uma vez que este responderam 

características como o baixo consumo de combustível, a estética e a segurança, para além de 

terem sido aos atributos com maior taxa de preferência, são aqueles em que a marca MINI se 

baseia. Os modelos a diesel dão resposta aos consumidores mais preocupados com o elevado 

custo dos combustíveis, a estética dos automóveis MINI sempre foram a sua grande imagem 

de marca, bem como o atributo segurança, sempre associado à mesma. 

Contudo, uma elevada percentagem da amostra confessou nunca ter conduzido um MINI, 

desta forma eventos conhecidos como Road Shows ofereciam a oportunidade de modificar 

esta realidade, ao mesmo tempo que demonstrariam toda a atractividade de possuir um MINI 

e aproximariam o cliente da própria marca, uma vez que quem já conduziu um MINI, 

caracterizou a experiência de prazerosa, com classe e diferente. 
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Em suma, podemos inferir que foram encontradas algumas oportunidades para a marca 

MINI comunicar de uma forma mais  directa com o seu público-alvo, a fim de o persuadir para 

a compra dos seus modelos, enquanto cria uma envolvência e fidelização com a marca, bem 

como notoriedade da mesma.  
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9. Conclusão Final 

 

Com este estudo, o grupo World Wide Marketing, pretendeu auxiliar a marca MINI a 

redireccionar a sua comunicação para um público-alvo específico, ao mesmo tempo que 

estende a marca, com o intuito de ficar conhecida entre todos, aumento a sua notoriedade e 

fidelização daqueles que a consomem. 

Assim, elaborámos um inquérito a fim de compreender os comportamentos de uma 

amostra significativa de indivíduos de uma faixa etária jovem, sendo este o público-alvo da 

marca em questão. 

Para aprofundar o conhecimento sobre a marca por parte deste segmento, realizamos um 

focus group com alguns elementos pertencentes ao mesmo. Do mesmo verificamos que 

existentes opiniões divergentes sobre a MINI, sendo que existem aqueles que compreendem e 

aceitam o conceito, enquanto que outros confessam que este foi perdido ao longo do tempo, 

devido à inovação e evolução dos modelos da marca.  

A fim de percebermos a influência do atendimento da MINI nos clientes da mesma, 

efectuamos um cliente mistério, este consiste em dirigirmo-nos a um concessionário e 

analisarmos o comportamento do consultor de vendas quando se depara com um cliente. Esta 

actividade obteve uma análise positiva, uma vez que o vendedor mostrou-se prestável e 

tentou sempre entender as necessidades do cliente, aconselhando-o o melhor modelo. 

Em suma, podemos inferir que a marca MINI restringe-se bastante ao seu conceito base, 

uma imagem jovial, desportiva e descontraída, ao mesmo tempo que demonstra classe e 

diferenciação. Este conceito foi reconhecido por elementos do focus group, bem como por 

inquiridos do questionário. A aposta na comunicação seria uma mais-valia para a marca, 

principalmente se for de encontro a locais frequentados pelo seu público-alvo, assim a marca 

estaria presente e, de modo até camuflado, penetraria na mente das pessoas, tanto nas que a 

apreciam, como naqueles em que a marca não demonstra qualquer preferência. Desta forma, 

elevaria o reconhecimento e percepção da MINI. Uma marca que apesar do nome, se escreve 

sempre em maiúsculas, mostrando que está presente para ser notada e distinguida entre 

todas. 
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10. Recomendações  

 

Relativamente a trabalhos futuros, não existem recomendações muito específicas a 

indicar. Na medida em que este estudo foi sempre acompanhado pela docente da 

disciplina, desde a sua supervisão na utilização de técnicas de observação, como o focus 

group, bem como o esclarecimento de qualquer dúvida ao longo de todo o processo. 

A nível do tema, consideramos que este foi interessante e motivador ao longo de todo 

o trabalho. 

Assim sendo, não temos nenhuma recomendação especial a fazer, visto que o estudo 

decorreu de forma positiva, podendo assim por em prática os métodos de observação e 

análise de dados apreendidos nas aulas.  
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12. Anexos 

 

Inquérito 
 

 

INQUÉRITO: ESTUDO DE MERCADO CLIENTE MINI 

No âmbito da disciplina Estudos de mercado do curso de Gestão de Marketing do IPAM, 

Instituto Português de Administração de Marketing, pretendemos saber qual o tipo de clientes 

que a Mini, da BMW, tem. Para isso estamos a realizar o inquérito abaixo presente. Tal demora 

apenas 5 minutos a responder. 

As suas respostas são confidenciais e anónimas. 

 

1. Quantas vezes sai a noite por semana? 

 
 
 
 
 
 

        1.1.Onde?________________________________________________________________ 

       1.2. Com quem?____________________________________________________________  

Amigos  

Colegas do trabalho  

Família  

Sozinho  

  

Outro:___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Menos de 1  

1 a 2  

3 a 4  

5 a 6  

Mais de 6  
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2. Quantas vezes janta fora por mês?: 

 

Menos que 1  

1 a 4  

5 a 8   

Mais do que 8  

 
 

3. Onde vai jantar fora?  

Restaurantes Tradicionais   

Restaurantes de Luxo  

Restaurantes Asiáticos  

Restaurantes Gourmet  

Restaurantes de Fast-Food  

Restaurantes 
Vegetarianos/Macrobiótica 

 

Restaurantes Italianos  

 
 

4. Pratica desporto?                Sim           Não 

 
5. Se sim 

qual?______________________________________________________________ 

 
 

6. É federado?                     Sim            Não 

 
7. Se na pergunta 5 respondeu com mais do que uma modalidade e na pergunta 6 

respondeu “sim”, indique em que desporto(s) é federado. 

 
__________________________________________________________________
_______ 

 
 

8. O que faz nas férias? 

Fica em casa  

Faz campismo  

Faz Montanhismo  

Faz Praia  

Visita Museus  

Visita cidades e diferentes culturas  

Faz desporto  

Vai para zonas rurais  
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9. Para onde vai? 

Portugal Continental  

Ilhas(Madeira e Açores)  

Estrangeiro  

 
 

10. Como vai para o seu destino de férias? 

Avião  

Carro  

Camioneta  

Comboio  

Barco  

 
11. Faz viagens Low-Cost?                    Sim         Não 

 
12. Que Hobbies tem? 

Hobbies relacionados com:  

Música  

Cinema/ Indústria cinematográfica  

Artes plásticas  

Fotografia  

Costura/ Moda  

Carpintaria  

Jogos de computador  

Nenhum   

 
Outro: 
_________________________________________________________________ 
 

13. Considera-se uma pessoa: 

 

 Muito Pouco Nada 

Individualista    

Interessante    

Activa    

Aventureira    

Simpática    

Extrovertida    

Introvertida    

Sociável    
Anti-social    
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14. Quantos carros tem?  

 

De 1 a 2  

De 3 a 4  

De 5 a 6  

Mais de 6  

 
 
 

15. Conduz algum tipo de veículo, para além do seu carro?      Sim            Não 

 
 
6.1 Se sim, qual? 
________________________________________________________ 
 
 

16. O que é que valoriza mais num carro? 

Conforto  

Baixo gasto de combustível  

Potência  

Estética  

Durabilidade  

Segurança  

Qualidade  

 
Outro:___________________________________________________________ 
 

17. Quantos Km faz em média por mês? 

 

Entre 0 e 200  

Entre 201 e 
400 

 

Entre 401 e 
600 

 

Entre 601 e 
800 

 

Mais de 800  
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18. Para que funções utiliza o seu carro? 

Viajar  

Ir ter com os amigos  

Ir buscar os filhos à escola  

Jantar fora  

Trabalhar  

Ir para as aulas  

 
Outro:___________________________________________________________ 
 
 

19. Já alguma vez conduziu um MINI?                  Sim             Não 

 
20. Se sim,  considera que Conduzir um MINI lhe oferece sensações como:   

Energia  

Prazer  

Diferença  

Exclusividade  

Classe  

Conforto  

Performance  

Segurança  

Charme   

Realização  

Nenhuma das sensações anteriores  

 
Outro:__________________________________________________________  
 
 

21. Sexo:          M           F 

  
22. Ano de Nascimento: 

_____________________________________________________ 

 
 

23. Estado Civil:      Solteiro(a)               Casado(a)                Divorciado(a)            

 
                    Separado(a)             Viúvo(a)                   Numa relação 
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24. Nível de escolaridade:     

Desconhecido  

Não sabe ler nem escrever  

Sabe ler sem possuir o 4º ano 
de escolaridade ( antiga 4ª 
classe) 

 

Ensino Básico 1º ciclo – 4º ano 
de escolaridade ( antiga 4ª 
classe) 

 

Ensino Básico 2º ciclo – 6º ano 
de escolaridade (antigo ciclo 
preparatório) 

 

Ensino Básico 3º ciclo – 9º ano 
de escolaridade ( antigo ensino 
técnico) 

 

Ensino Secundário – 12º ano 
de escolaridade ou equivalente 

 

Ensino Médio  

Ensino Pós-secundário – Curso 
de especialização Tecnológica 

 

Ensino Superior – Bacharel  

Ensino Superior – Licenciado  

Ensino Superior – Mestre  

Ensino Superior - Doutor  

 
25. Profissão/ Ocupação:  

Trabalha por conta de outrem  

Trabalha por conta própria ( 
como empregador) 

 

Trabalha por conta própria – 
independente ( sem 
empregados) 

 

Trabalha para pessoa de família 
sem receber remuneração 

 

Reformado(a)  

Desempregado(a)  

Doméstico(a)  

Aluno(a) – estudante  

Serviço militar  
            

           Outra situação: ___________________________________________________________ 
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26. Sector de actividade: 

Primário  

Secundário  

Terciário  

 
 

27. Em que cidade habita:  

_______________________________________________________________________ 

 
28. Em que cidade trabalha: 

________________________________________________________________________ 

 
29. Tem filhos?   Sim           Não 

 
29.1 Se sim, quantos? 

__________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Obrigada pela sua colaboração 
Os alunos do IPAM 
MINI BMW 
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Guião Focus Group 
 

 

Dia 16 de Dezembro de 2011, às 13h30 

 

 

Público-Alvo: indivíduos entre os 18 e os 30 anos de idade. 

Objectivo Geral: identificar as percepções da MINI por parte de potencias 

consumidores da mesma. 

Objectivo Específico: Descobrir de que maneira a MINI teria de comunicar a fim de 

conquistar novos públicos. 

 

1. Abertura 
 

Boa tarde, sejam bem-vindos. 

Antes de mais queríamos agradecer por terem disponibilizado o vosso tempo para participar 

nesta discussão sobre a marca MINI. 

O meu nome é Joana Macedo, a minha colega é a Inês Monteiro, e foi-nos solicitado 

pela MINI, informações sobre as percepções da marca, ou seja, associações efectuadas à 

marca e ainda face aos seus concorrentes. 

Não há respostas erradas nem certas. Esperamos que tenham diferentes pontos de 

vista. 

Cada um de vocês tem uma placa com o nome, para que seja mais fácil podermos 

interagir. Cada participante pode responder às questões que lhe são dirigidas ou pedir 

esclarecimentos aos outros participantes. 
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2. Introdução 
 

Penso que o tema “automóveis” seja do vosso agrado, certo? 
Quando pensa em automóveis, qual a primeira marca que lhe vem à cabeça e porquê? 
 

3. Transição 
 
Se amanha pudesse comprar qualquer carro, que marca escolhia? 
 

4. Chave/Foco 
 
Quando ouço falar da MINI, penso em … 
 
Relativamente a outras marcas, em que é que acham que a MINI se diferencia? 
 
Suponha que está a tentar que um amigo seu compre um MINI, o que lhe diria? 
 
Se neste momento se reunissem todas as condições para comprarem um MINI, seria 
essa a vossa escolha? Porquê? 
 

5. Final 
 
Perante estas conclusões (breve apanhado sobre o que foi discutido), o que mudaria 
na MINI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

Transcrição do Focus Group 
 

Inês Monteiro: Boa tarde! 

Joana Macedo: Boa tarde, sejam bem-vindos! Antes de mais queria agradecer-vos por terem 

disponibilizados o vosso tempo para esta discussão sobre a marca Mini. O meu nome é Joana 

Macedo e esta é a minha colega Inês Monteiro, quero já dizer que as vossas opiniões são 

mesmo vossas, não há opiniões certas nem erradas, e podem intervir sempre que quiserem, 

responder às perguntas ou pedir esclarecimentos aos vossos colegas. Cada um de vocês tem 

uma placa com o vosso nome para ser mais fácil, senão ainda me vou enganar e é mais fácil 

para eu ver, e esperamos que tenham diferentes pontos de vista. 

Desde já, a primeira coisa que eu vos vou perguntar é: automóveis é um tema do vosso 

interesse, certo? 

 

Todos os participantes: sim. 

Joana Macedo: Tiago? 

Tiago Pedrosa: sim, certo. 

Joana Macedo: Então queria que me dissessem quando pensam em automóveis, qual é a 

marca que vos vem à cabeça? 

Ana Paula Pinheiro: Sei lá… A primeira que me veio foi a BMW… 

Joana Macedo: E tu Rita? 

Rita Lamelas: a mim também foi a BMW, mas foi mais a MINI, pois  é o meu carro de sonho, o 

carro de sempre! 

Joana Macedo: e tu, Beatriz? 

Beatriz Duarte: BMW.  

Isabel Monteiro: Lamborghini. 

Joana Macedo: e tu? 

Daniel Cunha: Neste momento, estou um bocado influenciado dado ao motivo de estarmos 

aqui, o MINI é logo a primeiro que me vem à cabeça, e Volkswagen se calhar o meu carro de 

eleição. 

Tiago Pedrosa: Se for pelo meu carro vou para a Reunaut…  

Joana Macedo: Porquê? É o carro que tens em casa? 

Tiago Pedrosa: Sim, é o carro com que eu ando. 
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Joana Macedo: Muito bem. Então se pudessem comprar assim qualquer carro, imaginem que 

amanha vocês iam a um stand e podiam comprar qualquer carro que vos apetecesse, qual era 

assim o carro que vocês compravam? 

Ana Paula Pinheiro: Eu estive a pensar, por acaso já temos falado disso, e eu gosto daqueles 

carros… eu não sei as marcas, mas é aqueles carros tipo do deserto, todos tipo rallys mas 

também pensei no MINI, no último, o CountryMan. No entanto, entre esses dois preferia o 

MINI do que o outro… 

Joana Macedo: Então se pudesses escolher, assim qualquer um… 

Ana Paula Pinheiro: Gosto dos dois, ou um ou outro. 

Joana Macedo: E tu, Rita? 

Rita Lamelas: Eu gosto muito da Mercedes também, se pudesse também gostava de ter um 

Jipe, porque sou pequenina, então ia-me sentir bem na estrada… Mas, mesmo assim, eu 

optava por um MINI, porque eu gosto mesmo do MINI, é o meu carro de sempre, gosto do 

MINI Cooper e do que saiu também, o mais alto, que é para juntar ao Jipe… 

Joana Macedo: E tu, Beatriz? 

Beatriz Duarte: BMW X6… 

Isabel Monteiro: Um Audi Q5. 

Joana Macedo: Porque é o teu carro de sonho? 

Isabel Monteiro: Exacto, pelo menos neste momento é. 

Daniel Cunha: Assim sem restrições… era um Lamborghini! 

Tiago Pedrosa: Para mim… não consigo escolher uma marca, gosto muito de autóveis em si, 

mas… 

Joana Macedo: Mas se amanha fosses comprar um carro… 

Tiago Pedrosa: Um Porshe! Um BMW! Um Ferrarri! 

Joana Macedo: OK…  

Tiago Pedrosa: Mas seria complicado… 

Joana Macedo: Mas se tivesses de decidir um… 

Tiago Pedrosa: Humm… Um Porshe! 

Joana Macedo: Pronto, agora eu vou falar assim um bocadinho mais da MINI, para perceber 

um pouco sobre a marca. Quando vocês ouvem falar da MINI, o que é que vocês pensam? 

Tiago Pedrosa: Quando se fala da MINI… 
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Joana Macedo: … pensas em alguma coisa… 

Tiago Pedrosa: … normalmente são carros mais económicos, carros mais pequenos… É por aí… 

O nome diz tudo: MINI. 

Joana Macedo: São essas as características que tu atribuis à MINI? 

Tiago Pedrosa: Sim. Há pessoas que gostam de carros mais pequenos e assim MINIs, essas 

pessoas costumam gostar mais. 

Daniel Cunha: Um MINI para mim acho que é um carro que se sobressaí logo pelas 

características, design. Acho que é um carro vocalizado para a classe jovem dado a fisionomia 

do carro… É diferente, acho que é mesmo diferente logo só pela imagem dos restantes 

carros… Lá está, o caris desportivo do carro e … é diferente! E acho que só isso já sobressaí 

para a nossa classe, um carro jovem. 

Tiago Pedrosa: O carro do Mr. Bean também! 

Daniel Cunha: Sim… Mas esse de todos é um MINI, se calhar um MINI mais generalizado… Que 

se vê mais na rua. 

Joana Macedo: Mas associas? 

Tiago Pedrosa: Sim… É, lá está… Pela brincadeira.  

Joana Macedo: Não, é bom, ter associações. E tu, Isabel? 

Isabel Monteiro: Também associo o carro aos jovens, acho que a maior parte dos MINIs que se 

vêem por aí são de pessoas mais jovens, mas acho que agora a marca está um bocado 

banalizada, acho que se acaba por ver muitos, anda-se na rua e ve-se montes de MINIs. Para 

mim já perdeu um bocado a piada, eu antes achava muito mais engraçado um MINI, mas agora 

nem tanto porque vejo muitos. 

Beatriz Duarte: Também associo sempre a carros pequeninos, fofinhos, todos pipis, são muito 

giros. 

Joana Macedo: Pelo design então? É mais pelo design que associas a MINI? 

Beatriz Duarte: Sim sim, exacto. 

Rita Lamelas: Ah! Eu também gosto muito, também pelo design, é claro também associo 

imenso à classe jovem mas também de todos os que andei, até agora, acho que é um carro 

super seguro, aliás possuí um sensor anti derrapagem… Também é económico, é um carro a 

gasóleo, não é? Neste momento também conta muito… Mas sim é por isso. Não é só o facto 

de ser bonito, acho que a comodidade de estar lá dentro, também gosto imenso. 

Ana Paula Pinheiro: Pois, eu também associo aos jovens. Quando vejo assim MINIs e isso, 

associo a pessoas mais jovens, da nossa idade, mais velhas... e assim. 
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Joana Macedo: Se tivesse que vos perguntar em quê que a MINI se diferencia das outras 

marcas todas, vocês diziam o quê? Assim características… Comparando com as outras marcas, 

em quê que se diferencia a MINI?  

Ana Paula Pinheiro: Ahm… Não sei… Assim em ser pequenino, ajeitadinho, não sei… Acho que 

é mais por aí. 

Joana Macedo: Então design, certo? 

Ana Paula Pinheiro: Sim… 

Joana Macedo: É essa a diferença? 

Ana Paula Pinheiro: Sim. 

Isabel Monteiro: É o design, mas também por ser um carro mais… Não é por ser recente, mas 

é mais por ser  mais recente do que muitas das outras marcas. A marca BMW já existe há 

muitos anos, mas por exemplo os MINIs existem há menos. Então é isso… O design. 

Joana Macedo: Então é isso que pensas da MINI? Mas qual é aquele elemento de 

diferenciação? 

Isabel Monteiro: É por ser uma marca da BMW, não é bem uma marca…  

Joana Macedo: Faz parte… 

Isabel Monteiro: Sim… da BMW, mas uma marca mais recente. No fundo é isso. Tem um 

design… 

Joana Macedo: Actualizado? 

Isabel Monteiro: Sim.  

Daniel Cunha: Exacto. 

Joana Macedo: E tu, Rita? 

Rita Lamelas: Eu acho que é um carro super desportivo, é um carro que tem a sua classe, não 

é? Mas que ao mesmo tempo acho que é um carro mesmo tranquilo, mesmo super desportivo 

que dá… Não sei, acho que transmite um  “à vontade” imenso… 

Joana Macedo: E tu, Beatriz? Estás aí pensativa… 

Beatriz Duarte: Estou a pensar no que vou dizer… 

Joana Macedo: Podes dizer aquilo que tu quiseres! 

Beatriz Duarte: É diferente dos carros que costumamos ver... Tipo… 

Joana Macedo: Mas não há assim nada… Um nome, um adjectivo que atribuis à MINI?... Vou-

te dar mais tempo… Espera ai… Pause! 
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Isabel Monteiro: Passo! 

 

Daniel Cunha: A MINI, como ele disse, o carro do Mr.Bean é MINI, eu acho que eles 

conseguem conjugar num só carro, aquela vertente clássica, para além, lá está o carro do 

Mr.Bean, com um desenho também um bocado moderno, em grande parte até futurista e 

diferente, tipo diferencia mesmo logo… E lá está, é isso. 

Joana Macedo: E tu, Tiago? Assim um adjectivo assim para a MINI? 

Tiago Pedrosa: A ideia do MINI, começou por ser um carro pequeno mesmo, como agora a 

ideia da Smart, começou por ser assim, só que começaram a lançar modelos novos e isso, 

perde um pouco a identidade, já deixou de ser… A MINI para mim já deixou de ser “mini”, 

começou… Passou a ser uma marca normal, porque já lançou esses modelos maiores e isso, 

não tem nada a ver a MINI… 

Joana Macedo: Com o conceito… 

Tiago Pedrosa: Sim, com o conceito MINI, o primeiro MINI, que era o tal carro do Mr.Bean, 

isso aí era um MINI. Lançaram o Cooper e o One, e agora lançaram novos modelos maiores, 

para mim deixou de ser um pouco a MINI, para mim perdeu a piada, mas são opiniões… 

Isabel Monteiro: Perdeu um bocado o conceito da marca. 

Tiago Pedrosa: Sim. 

Beatriz Duarte: São carros diferentes, tipo são muito giros… 

Joana Macedo: Então apostas no design também? 

Beatriz Duarte: Sim. 

Joana Macedo: Agora assim, uma espécie de desafio, imaginem que vocês têm um amigo e 

vocês querem mesmo que ele compre um MINI, então vocês vão convencê-lo a comprar um 

MINI. Quais eram assim as coisas que vocês iriam dizer e porquê de dizerem isso, tinham de o 

convencer de alguma maneira, ele tem de comprar um MINI! Isso é certo. Agora, como é que 

vocês iam convencê-lo? 

Ana Paula Pinheiro: Não sei… Se calhar dizia-lhe que parece ser um carro seguro, é giro, está 

na moda, tenho essa ideia… Acho que era provavelmente por isso… 

Beatriz Duarte: Lá está pelo design! 

Ana Paula Pinheiro: Pois… 

Rita Lamelas: Eu, pelo menos para mim era por ser um carro desportivo, é um carro que é 

super cómodo a nível… De tudo! É super pequenino e tem tudo aquilo que é preciso, entramos 

lá dentro e vemos… Até as corzinhas podemos pôr à nossa vontade e tudo… Lá dentro aquilo 

é… Mesmo… Incrível! Adoro o carro! Sim, sou mesmo suspeita! E convencida, de alguma 

maneira, convencida… 
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Joana Macedo : Mas aqui é a maneira como tu convencias… 

Rita Lamelas: E eu dizia… Primeiro pegava num deles e íamos dar uma volta num, e só por aí… 

Não, mas dizia que para além de desportivo, é um carro que a nível de velocidades também 

atinge uma boa velocidade e tudo… Para as pessoas que também gostam mais. O design, que 

toda a gente falou, também é incrível, mesmo fugindo ao conceito agora com as novas 

marcas… Com os novos modelos que saíram, acho que… Se por isso, não deixa de ser cómodo 

e acho que por isso não perde a piada, pronto é uma inovação, acho que não é por isso que 

perde a piada ou que deixa de ter o conceito que tinha… Dizia também o facto de ser 

desportivo, o facto de ser um carro que é pequenino, ou seja, podemos movimentarmo-nos 

para qualquer lugar, não temos tantos problemas de um carro grande, não é? Para quem 

começa a conduzir, por exemplo. Acho que é seguro também, é um carro que transmite muita 

estabilidade para quem se está a iniciar na condução, para quem tirou a carta à pouco tempo. 

Era por aí… 

Joana Macedo: E tu, Beatriz? 

Beatriz Duarte: Eu não sei bem o que havia de dizer porque eu… Não é bem o carro que eu 

queria ter… Portanto, como é que eu ia convencer… Se… Se não é bem isso que eu queria?... 

Sei lá… 

Joana Macedo: Quais são assim os atributos que mais… Por exemplo, uma maneira de 

convence-lo. Tu querias que ele comprasse um MINI… 

Beatriz Duarte: O único aspecto que eu me chama mais a atenção é mesmo só a estética do 

carro… 

Joana Macedo: Então, era por aí que o convencias? 

Beatriz Duarte: Sim… 

Joana Macedo: E tu, Isabel? 

Isabel Monteiro: Eu diria que é um bom carro porque, como toda a gente sabe, é um BMW, 

também dizia que era um bocado um carro citadino, mas mesmo assim também dá para fazer 

grandes viagens, pego no que a Rita disse, na velocidade, um carro seguro, eu iria mais por aí... 

Mesmo o design, pronto é bonito, mas isso aí já é mesmo a minha opinião. É bom, tipo o carro 

ser considerado bom, é um ponto… Toda a gente considera isso e… Está provado. Agora um 

bocado se acho bonito, se é o meu género, aí já um bocado a minha opinião, aí, acho que isso 

já cabe mais a ele, tanto para convencer falava mesmo de ser bom… 

Daniel Cunha:  A nível da MINI… Não sei, acho que o MINI dentro da nossa classe jovem, tem 

um bocado a ideia de… De elite. Tipo, é o melhor carro! É cool… Ter um MINI é cool,  sobressaí 

isso… Tipo “Eu tenho um MINI! OK, sou o maior!”. Acho que é um bocado essa ideia de… Só o 

facto de estares a comprar um MINI, tens a certeza que estás a comprar um carro que os teus 

colegas vão invejar. 

Isabel Monteiro: E vão gostar… 
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Daniel Cunha: Vão gostar… 

Isabel Monteiro: E invejar. 

Daniel Cunha: E, eventualmente, invejar e lá está… É a mesma coisa que eu ter um Swatch e tu 

teres um de feira… É essa a ideia. 

Joana Macedo: Então a ideia de diferenciação… 

Daniel Cunha: Sim, só por aí tu tinhas a certeza que tavas a comprar um carro que ia ser 

reconhecido, ia-te dar um certo status… 

Joana Macedo: E tu, Tiago? 

Tiago Pedrosa: Eu… Se fosse eu… 

Joana Macedo: É pelo do Mr.Bean… 

Tiago Pedrosa: Eu… Ahm… Não. Pela minha ideia, eu não comprava um MINI, mas podia 

convencer um amigo meu a comprar porque no fundo não deixa de ser um bom carro. 

Joana Macedo: Porquê que não compravas? 

Tiago Pedrosa: Porque não gosto… 

Joana Macedo: Não gostas mesmo? 

Tiago Pedrosa: Não… Há outros carros da concorrência… E isso prefiro, existem outros 

modelos. Pronto, mas se conseguisse convencer um amigo meu, é verdade, é um bom carro, 

bons motores, é seguro, é económico… Pronto, era por aí, na minha opinião. A questão de 

estética e design, isso são gostos… Que varia de pessoa para pessoa. 

Joana Macedo: Desde já queria dizer que vocês comam! Por amor da santa, não é? Nós 

trouxemos comidinha para vocês… Para vocês comerem! Aguínha… Essas coisas lindas! Podem 

comer à vontade!  Que é para eu fazer aqui um apanhado… Então, pelo que eu percebi, vocês 

estão com a ideia… Aqui a minha colega vai-me ajudar… Ela teve aqui a ouvir tudo! Portanto… 

Queres fazer tu? 

 

Inês Monteiro: Posso? 

Joana Macedo: À vontade!  

Inês Monteiro: Todos vocês gostam de automóveis não é? Para começar. Segundo o que vocês 

me disseram, a maioria disse-me, provavelmente por estarem influenciados não é?, que a 

primeira marca que vos vem a cabeça é a BMW, assim como a Volkswagen, Renault… 

Joana Macedo: Portanto a marca MINI não é uma marca que vos venha logo à cabeça. 
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Inês Monteiro: Pronto, se vocês pudessem comprar um carrinho amanhã a maioria não 

comprava um MINI, não é? Pelo que vocês me disseram… é o “carro rally”, é o MINI, é o BMW 

X6, é o Audi Q5, Lamborghinis e Ferraris… 

Daniel Cunha: Desculpem interromper, mas se calhar a ideia de MINI não está vocacionada 

para um público geral , daí que nos estamos a falar de marcas que nos vêm a cabeça, porque 

se calhar também apostam nisso, no público geral, basicamente está mais localizada, demora 

mais um bocado a chegar lá. 

Tiago Pedrosa: E foi mais por isso que lançaram os novos modelos, é para tentar atingir … 

Rita Lamelas: Abranger mais… 

Joana Macedo: Ou seja vocês, pela marca MINI, o que eu posso reter das vossas opiniões é 

design “ super diferente”,  transmite status, quem tem um MINI está, assim, num status mais 

elevado, é cool, é fixe, é porreiro… 

Inês Monteiro: …É para jovens 

Joana Macedo: Normalmente é para jovens… Então, reunindo estas condições todas o que é 

que vocês mudariam na MINI? Que é essa a questão mesmo… O que é que vocês mudariam na 

MINI? Se mantinham essas características da MINI, ou as que gostavam mais delas, ou então o 

que é que mudariam para vocês, mesmo, assim, a nível pessoal o que é que vocês mudavam 

na MINI Para puderem dizer “Não… é um MINI que eu quero! Se a MINI for assim é um MINI 

que eu quero!” ?  O que é que tu mudavas Ana Paula? 

Ana Paula Pinheiro: Tá perfeito! Para mim… Eu gosto do CoutryMan e acho que nesse não 

mudava nada, gosto mesmo desse carro. Nos outros, não sei… Também gosto deles… Não sei… 

Eu acho que não mudava nada… São carros fixes, assim de resto não percebo muito bem…  

Rita Lamelas: Mudar eu também não mudava, tanto que agora, cada vez mais temos a prova 

de que estão a sair novos modelos que já estão a assistir às mudanças que o próprio mercado 

exige não é? Mas, eu também gosto muito do conceito inicial da MINI, mas, também não vou 

dizer que o novo mais alto, mais espaçoso, maior, não é do meu agrado, mas eles estão-nos a 

oferecer aquilo que nós queremos e cada vez mais a abranger o número máximo de pessoas 

por isso acho que neste momento… E o progresso vai-se verificando ao longo do tempo, por 

isso acho que não mudava nada, porque eles próprios vão acabar por evoluir e, para já, aquilo 

que saiu da MINI é também aquilo que me interessa. Para já, não tenho mais nenhum 

interesse que poderá existir para além daquilo que eles nos estão a oferecer… Eu gosto assim 

como está. 

Beatriz Duarte: É assim, mudar não mudava nada… Só não é o meu carro de eleição há outros 

que me chamam mais à atenção, mas, não mudava nada…  

Joana Macedo: Ficava assim, igualzinho, com as mesmas características… Mas assim não te ia 

agradar… 
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Beatriz Duarte: Mas também não havia outra forma de me agradar porque não é aquele carro 

que eu quero. 

Joana Macedo: E tu Isabel? 

Isabel Monteiro: Também não mudava o conceito, só que acho que a marca não devia ter 

feito os novos modelos, pelo que acabou por perder um bocado, na minha opinião, claro, o 

conceito da marca. Mas, acho que é um bom carro, é engraçado, mesmo o facto de ser 

descapotável e assim… Já inovaram, acho que isso fizeram bem, está bem assim. 

Daniel Cunha: Eu acho que acima de tudo deve ser definido exactamente o que é que eles 

pretendem. Como ela (Isabel) disse, para não desmistificar de certa forma os valores e a 

identidade da marca. Tipo, se eles estavam vocacionados para os jovens deviam apostar só 

nisso e eu acho que eles agora estão numa tentativa de chegar a outros públicos e até que 

ponto é que isso lhes compensa e não seria melhor criar uma marca nova, lá está para chegar 

a outros públicos e manterem a MINI só para aquilo? … Porque por um lado estão a chegar a 

outros públicos mas por outro lado, se calhar, estão a perder o impacto que tinham nos 

jovens, estão a desmistificar, estão a desmistificar exactamente essa identidade… La está… Eu 

não mudava nada, apenas questiono o que está a ser feito, o caminho que eles estão a tomar 

neste momento…  

Joana Macedo: Portanto, para ti era mais apostar outra vez nos jovens, manter o conceito 

inicial … 

Daniel Cunha: … Sim especializar a marca para aquilo… 

Joana Macedo: …E se calhar apostar noutros segmentos de mercado  

Daniel Cunha: sim… redesenhar a marca, tipo, dentro da mini so que , sei la, um nome 

diferente mas parecido com “MINI” … 

Joana Macedo: ou seja um “Maxi” 

Daniel Cunha: Um “Maxi” porque não? 

Joana Macedo: OK.  E tu Tiago? 

Tiago Pedrosa: Alguém disse há pouco que a marca estava a ser mais banalizada… Concordo 

com isso. No início tinha alguma piada, quando saíram estes novos MINIs, deve ter sido para aí 

em 2001 ou em 2002… tinha piada, mas agora vê-se muitos e vê-se muito MINIs diferentes… 

Vê-se os MINIs carrinha,  que é o ClubMan, vê-se esse Jeep da MINI… para mim deixam de ser 

MINIs e lá esta… Deviam especializar-se em atingir só um público, que é mais para os jovens… 

Porque há muitas marcas que fazem isso e por vezes acabam por ter prejuízos nesses 

investimentos, isso acontece muitas vezes… Não sei se eles têm ou não, não estou por dentro 

mas… 

Joana Macedo: Apostar nos jovens, certo? Isso é certo para todos… 

Rita Lamelas: … Eu não acho…. 
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Joana Macedo:.. Tudo agrada a toda a gente?... 

Rita Lamelas: … não, eu acho que o facto de eles estarem a inovar cada vez mais o conceito é 

bom para eles. E até que ponto é que seria viável agora um outro nome no mercado? Até que 

ponto é que isso não iria ser mais dispendioso a nível publicitário, a nível... Agora para 

arrancar,  no momento em que estamos em Portugal e tudo… 

Daniel Cunha: …Isto é num sentido global… 

Rita Lamelas: … Eu sei, mas nós cá incutimos isso, estou a falar do nosso país, não posso falar 

mais para além do nosso país. E sim, realmente está banalizado, no sentido em que há muitos 

carros realmente, mas, não considero que seja banalizado o conceito, porque se calhar, se 

toda a gente está a optar por este carro, se calhar é bom… Também se calhar pelo estatuto, 

como já foi aqui falado, também não digo que não,  mas também há que ligar à qualidade do 

carro.  Não considero… tudo bem, fugir ao conceito “ o MINI do Mr. Bean”, os MINIs antigos… 

mas mesmo assim, não considero que esteja a fugir ao conceito! Tudo é uma evolução e há 

uma evolução em tudo não é… 

Daniel Cunha: E a evolução é notória, acho que o “ MINI do Mr. Bean” está lá, o desenho 

clássico está lá, redesenhado, e é isso que se pretende, é isso que está bom… agora os novos 

modelos que estão a sair eu vejo-os na rua maioritariamente conduzidoS por pessoas mais 

velhas e acho que se eu tivesse um MINI fazia-me confusão andar com o mesmo que carro que 

vejo uma pessoa de 70 anos a conduzir, tipo, o meu carro que é cool, o carro que eu curto 

andar a passear com ele, um velhote de 70 anos anda com o mesmo carro… 

Rita Lamelas: Tipo eu também, no outro dia vi um daqueles Volkswagen da Barbie com um 

casal de velhotes e eu achei mesmo querido, quando a maior parte das pessoas que o usam 

são raparigas e tal dos 20 anos, por isso acho que isso…. 

Daniel Cunha: Eu não queria falar… Estou a falar assim num termo geral, não estou a precisar 

nem a individualizar ao máximo. Mas no geral acho que a MINI é jovens! E é esse o poder da 

marca, que a diferencia, ou diferenciava…  

Joana Macedo: Pronto isto era o nosso objectivo final, era mesmo perceber o que e que vocês  

mudavam na MINI, ou se a mantinham. Já percebi que têm opiniões diferentes, o que é bom! E 

pronto, desde já queremos agradecer-vos pelo tempo mais uma vez e pelas vossas opiniões, 

vão ser utilizadas no nosso trabalho como sugestões e para aprofundar o trabalho da MINI. 

Obrigada a todos pela vossa presença.  

Todos os participantes: obrigado! 

 
 
 
 
 
 
 

 


