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EDITORIAL
A indústria automóvel está a atravessar uma grave
crise que afeta todo o setor, desde os construtores
até aos fornecedores de equipamentos, sem
esquecer os distribuidores, que empregam muitas
pessoas. Desencadeada pela pandemia que
paralisou as fábricas e fechou os concessionários,
fornecimento de componentes eletrónicos. A
indústria automóvel, que no passado se viu
produção, enfrenta uma crise sem precedentes: uma
escassez de automóveis! Isto traduz-se em atrasos
nos prazos de entrega, limitação de equipamentos
nos veículos e desemprego técnico.
A data de regresso à normalidade é incerta e o ano
de 2022 permanecerá conturbado. Também não
é surpreendente que os construtores se tenham
concentrado na produção dos veículos com as
margens mais altas, dos quais os SUV fazem parte.
Este é o tema do Observador Cetelem Automóvel 2022.
Este veículo divide as opiniões. Apesar de um
animado debate sobre o seu impacto ambiental,
o seu sucesso é espantoso. Quase inexistente
há apenas 15 anos, tornou-se incontornável, e
representa perto de 40% das vendas de veículos de
passageiros novos.

Como explicar o sucesso dos SUV?
Inquestionavelmente, é um veículo que agrada,
que satisfaz as numerosas expectativas e que
proporciona vários prazeres. É igualmente um
veículo do futuro, a julgar pelas intenções de
compra dos automobilistas. Um futuro que não
esperada dos mercados automóveis.
Para utilizar um adjetivo da moda, o SUV pode
encarnar um automóvel «resiliente» que saberá
ultrapassar esta crise. A sua trajetória ousada
será talvez um exemplo duradouro de sucesso.
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OBSERVADOR
CETELEM
O Observador Cetelem é um centro de estudos e de acompanhamento económico do
BNP Paribas Personal Finance, criado em 1985.
A sua missão é observar, esclarecer e decifrar a evolução dos padrões de consumo
internacionalmente. Para satisfazer este requisito, o Observador Cetelem criou um
sistema baseado na diversidade e na complementaridade de conteúdos com estudos
anuais internacionais de referência do consumidor, um sobre o automóvel à escala
mundial (17 países) e outro sobre o consumo ao nível europeu (17 países); e estudos
realizados a nível local.
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SUV,
TRÊS LETRAS QUE
DIVIDEM OPINIÕES
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UM VEÍCULO COM
UMA IDENTIDADE CONFUSA
TRÊS LETRAS E VÁRIOS SIGNIFICADOS
A transição de acrónimo para nome comum
marca muitas vezes o sucesso de um nome. A este
respeito, o do SUV não suscita qualquer dúvida.
No espaço de 40 anos, impôs-se de tal modo
na linguagem corrente internacional, que quase
esquecemos o que significam estas três letras.
Recordemos então que SUV significa Sport
Utility Vehicle – em português, Veículo Utilitário
Desportivo. Por detrás destas letras esconde-se
um turbilhão semântico que permite mascarar
várias considerações. As próprias palavras não
têm exatamente o mesmo significado, dependendo
do país onde que são utilizadas. No seu sentido
literal, “utility” (utilitário) refere-se à natureza
prática e utilitária do veículo em questão, enquanto
“sport” (desportivo) refere-se mais à noção de
lazer ao ar livre do que ao carácter desportivo
e ao desempenho. Embora o termo “veículo”
pareça mais transparente, poderá ter igualmente
um significado oculto, uma vez que a palavra é
preferida nos Estados Unidos da América em vez de
“camião ligeiro”, por questões de regulamentação
do consumo.
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SUV, A DEFINIÇÃO UTILIZADA
realidade e a diversidade do segmento SUV.
Consideramos que SUV, acrónimo de Sport
Utility Vehicle, refere-se atualmente a todas
as viaturas do tipo familiar com linhas que
lembram os todo-o-terreno desportivos.
Apesar da diversidade da gama, certas
particularidades caracterizam todos os
SUV: um veículo e uma posição de condução
elevados; altura, volume e interior generoso
em comparação com veículos do mesmo
tamanho. Embora isto não seja uma regra
geral, alguns SUV podem ainda ter tração às
4 rodas ou capacidades de reboque elevadas.

UMA ORIGEM INCERTA
O termo SUV parece ser mesmo anterior aos
veículos que designa atualmente, uma vez que
o encontramos nos Estados Unidos da América
desde a década de 1940. Durante a Segunda Guerra
Mundial, os Willys foram utilizados nas estradas e
nos caminhos europeus e são considerados como os
antepassados do SUV. Algumas pessoas remontam
mesmo a 1935 para tirar o Chevrolet Suburban

Se nos cingirmos a um registo estritamente
0” da longa linha de SUV. Jeep Wagoneer, Range
Rover, Toyota RAV4 e Suzuki Vitara são etapas que
precedem o aparecimento do Volvo XC e do Nissan
Qashqai a partir da década de 2000. Além disso,
a própria natureza dos veículos mistura-se e não
transmissão desengatável, tração às duas rodas,
plataforma de berlina ou não, já não sabemos qual
é o SUV a escolher.

NOMES VARIÁVEIS
desaparecer as três letras da traseira dos seus
veículos e iniciaram um brainstorming criativo para
explorar novos campos semânticos. São bem-vindos
então os crossovers, os falsos 4x4, um Veículo de
Atividade Desportiva (Sport Utiliy Vehicle) ... E os
especialistas em línguas também se perdem para o
grande editora de dicionários caiu na ira do Comité
SUV como “uma carrinha de turismo equipada com
tração às quatro rodas”. É verdade que a proporção
de SUV equipados com uma transmissão integral de
quatro rodas é muito marginal.

Do ponto de vista de marketing, foi numa brochura
de 1974, dedicada ao Jeep Cherokee, que o Veículo
Utilitário Desportivo (Sport Utiliy Vehicle) iniciou a
sua viagem semântica na linguagem corrente.
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AS SILHUETAS QUE NÃO DIZEM TUDO
Os automobilistas questionados nesta edição
de 2022 do Observador Cetelem Automóvel
testemunham a imprecisão que rodeia a
identidade do SUV. Pedimos que identificassem,
entre nove silhuetas, as que eram SUV (Fig. 1).

Quanto à berlina, não há ambiguidade. Mais de 9
em cada 10 pessoas questionadas identificam-nas
como tal. No lado dos SUV, as respostas são muito
menos claras. Enquanto o Greatwall Haval, o Honda
CRV e o Range Rover são associados aos SUV por
1 em cada 2 pessoas, o Peugeot 3008 é associado
apenas por um quarto. E para apenas 16%, a
silhueta do Renault Captur evoca um SUV.

Fig. 1

Quais destes veículos associa a um SUV?

Várias respostas possíveis. Percentagem de inquiridos que selecionaram cada modelo.

Great Wall Haval H6

50 %

Honda CR-V

50 %
46 %

Range Rover

27 %

Peugeot 3008

16 %

Renault Captur

Renault Clio

6%

Audi A4

6%

Toyota Corolla

4%

Volkswagen Lavida

4%

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022
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UMA IMAGEM
COM GEOMETRIAS
VARIÁVEIS
A SENSAÇÃO DE POSSUIR UM SUV
SOBREVALORIZADA LOCALMENTE
Podemos considerar que o reconhecimento de um
veículo apenas a partir da sua silhueta pode ser
difícil. As respostas dadas pelos automobilistas
quando se trata de possuírem ou não um SUV
apontam para a imprecisão que rodeia os SUV e a
sua identificação.

Turquia, três países com economias emergentes,
representam o maior número de erros (68%, 62%
e 61% respetivamente). A Polónia junta-se a este
trio com muitas opiniões incorretas (58%). Pelo
contrário, os erros são menos significativos noutros
países europeus, tais como Itália, Noruega ou ainda
França (22%, 30% e 34%). Os Estados Unidos da
América também apresentam uma taxa de erro
relativamente moderada (29%).

Globalmente, apenas 5% dos proprietários que dizem
não ter um SUV se enganam em relação ao veículo
que possuem (Fig. 2). Este número sobe para 45%
para os que pensam ser proprietários de um SUV,
embora não seja o caso. Estas percentagens são quase
idênticas às do reconhecimento das silhuetas.
Este resultado revela uma grande disparidade
geográfica, com 49% dos automobilistas em
Portugal que acreditam ser proprietários de
um SUV equivocados. O Brasil, o México e a
13

Fig. 2

Percentagem de proprietários de veículos que estão
enganados sobre o tipo de veículo que possuem
Apenas uma resposta possível.
Base: proprietários de um veículo.
E
 ntre os que pensam
que possuem um SUV
E
 ntre os que não pensam
possuir um SUV
África do Sul
Alemanha
Bélgica
Brasil

Estados Unidos
da América
França
Itália
Japão
México
Noruega
Países Baixos
Polónia
Portugal
Reino Unido
Turquia

43 %

3%

39 %

3%

68 %

1%
41 %

18 %

37 %

4%
8%

29 %

5%

22 %
50 %

2%

62 %

4%
6%
6%
3%
3%
5%
3%

Encontramos uma dicotomia geográfica semelhante,
quando se trata de salientar a boa relação preçoqualidade dos SUV. A este respeito, a África do Sul
e o México são os mais assertivos, com pontuações
perto de uma escolha absoluta (93% e 90%) (Fig.
3). Atrás desta dupla, a Turquia, a China, a Polónia,
os Estados Unidos da América e o Brasil contam
com cerca de 8 em cada 10 automobilistas que
referem a boa relação preço-qualidade dos SUV.
Características comuns na maioria destes países?
Grandes áreas metropolitanas, territórios extensos
e as deslocações de automóvel, muitas vezes
longas, que podem explicar a escolha de um veículo
adequado às múltiplas utilizações por famílias por
vezes numerosas.

UTILIZAÇÕES VARIADAS

34 %

4%

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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50 %

2%

China
Espanha

MÉDIA 45 %
17 PAÍSES 5 %

UMA RELAÇÃO PREÇO-QUALIDADE
FAVORECIDA NOS PAÍSES EMERGENTES

30 %
41 %
58 %
49 %
49 %
61 %

Os locais onde as pessoas circulam também realçam
as diferenças geográficas que opõem os países
ocidentais e os outros países deste estudo. Fora da
Europa, os SUV são maioritariamente conduzidos em
cidade ou em ambientes urbanos (58%) (Fig. 4). Os
brasileiros e os chineses afirmam ser os campeões
absolutos deste tipo de utilização (83% e 72%). Pelo
contrário, a utilização europeia dos SUV está muito
menos centrada na cidade e nos seus arredores
(34%). Registamos apenas 16% dos belgas e 20% dos
holandeses que os utilizam desta forma, dois países
onde a bicicleta é rainha na cidade. Veremos várias
vezes no decurso deste estudo que as diferenças
geográficas estruturam frequentemente as opiniões
sobre o SUV.
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Fig. Fig.
3 4

Fig. 4

Considera
os SUV têm
umavéhicule ?
Comment que
utilisez-vous
votre
boa relação preço/qualidade?

Como utiliza o seu veículo?

Apenas uma resposta possível. Soma de «Sim, totalmente»
e «Sim, parcialmente»
MÉDIA 72 %
17 PAÍSES

Apenas uma resposta possível.
Base: Proprietários de veículos
Quase exclusivamente em zonas rurais
Principalmente em zonas rurais

93 %

África do Sul
Alemanha
Bélgica

51 %

Principalmente em cidades
Quase exclusivamente em zonas urbanas

57 %
78 %

Brasil

89 %

China

Japão

Países Baixos

3%
7%

8%

84 %

39 %

55 %
57 %

63 %

50 %
32 %

71 %
29 %

90 %

México
Noruega

2%

27 %

Estados Unidos
da América

Itália

1%

2%

2%

74 %

Espanha

França

Tanto em ambientes urbanos
como mais rurais

68 %
24 %

21 %

60 %

38 %

Portugal
Reino Unido
Turquia
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

29 %

85 %

Polónia

13 %

64 %

16 %

Não
Não
Proprietários proprietários Proprietários proprietários
de SUV
de SUV
de SUV
de SUV

58 %
85 %

EUROPA

FORA DA EUROPA

Source : L’Observatoire Cetelem de l’Automobile 2022.
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TER OU
NÃO...
UM IMPACTO NEGATIVO
PARA OS NÃO PROPRIETÁRIOS
Se a geografia parece fazer sentido em termos da
imagem e da utilização associadas ao SUV, a sua
posse é um fator de divisão.
Desde a sua origem, e ainda mais depois do seu
vertiginoso sucesso, que revolucionou a indústria
automóvel, o SUV tem sido objeto de numerosas
críticas, às quais voltaremos. Impacto ambiental,
perigo para os peões, carroçarias com volumes
excessivos que desordenam as ruas... não faltam
razões para encontrar falhas. E a este respeito,
a diferença entre os não proprietários de SUV
e os proprietários é particularmente clara. Dois
em cada três na primeira categoria consideram
estas críticas justificadas. Este é particularmente
o caso dos britânicos e dos alemães (84% e 80%),
enquanto os não proprietários de SUV mexicanos e
espanhóis se revelam mais tolerantes (51% e 55%)
(Fig. 5). Na categoria dos proprietários, apenas 1
em cada 2 automobilistas considera que as críticas
são justificadas, sendo menos provável que norteamericanos, franceses e espanhóis o afirmem
(41%, 42% e 43%).
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Fig. 5

Os SUV são alvo de numerosas críticas (impacto ambiental, volume, perigo para os peões, etc.).
Acha que estas críticas são justificadas ou não?
Apenas uma resposta possível. Soma de «Totalmente» e «parcialmente justificadas»
Proprietários de SUV
Não proprietários de SUV
África do Sul

MÉDIA 50 %
17 PAÍSES 66 %

45 %

Alemanha
Bélgica

64 %
55 %

70 %

50 %

Brasil

Estados Unidos
da América
França

43 %

México
Noruega

69 %

42 %

70 %
61 %
50 %

Turquia

65 %

50 %

64 %

54 %

74 %

55 %
58 %

Polónia

Reino Unido

71 %

46 %
51 %

Países Baixos

Portugal

69 %

55 %

41 %

Itália
Japão

61 %
60 %

China
Espanha

80 %

45 %

48 %

60 %

47 %
48 %

84 %
60 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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UMA MODA PASSAGEIRA
Os não proprietários de SUV são também críticos
quanto às razões pelas quais os proprietários os
adquiriam. Segundo eles, a principal razão para
esta compra é a vontade de seguir uma moda
(Fig. 6). 43% dos não proprietários de SUV estão
convencidos disto, sendo a proporção de pessoas
com mais de 55 anos ainda maior (52%). Este
critério recebe mesmo pelo menos metade das
opiniões em Portugal, França e Alemanha. Pelo
contrário, apenas um quarto dos norte-americanos
pensa assim.
De acordo com os inquiridos, é um efeito da moda,
sim, mas também um desejo de ser notado para um
terço dos não proprietários de SUV (34%), com mais
de metade dos polacos e dos turcos a defender isto,
em comparação com apenas 1 em cada 5 japoneses
ou noruegueses.
No entanto, entre estas duas críticas, os não
proprietários de SUV concordam em salientar o
carácter prático deste tipo de veículo, adaptado às
necessidades familiares (37%).
A quarta razão para comprar um SUV, segundo os
não proprietários, são as vantagens deste tipo de
veículo, que vêm contrabalançar o seu impacto
ambiental. 29% afirmam-no, incluindo quase um em
cada dois sul-africanos.
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Fig. 6

Não adquiriu um SUV. Na sua opinião, quais são as
razões pelas quais algumas pessoas compram um SUV?
Três respostas possíveis.
Base: Proprietários de outros veículos

Média 17 países

43 %

Seguem uma moda

Outro veículo não se adequava
às suas necessidades
(práticos, familiares, ...)

37 %

34 %

Querem ser notados

Consideraram que as
vantagens deste tipo de
veículo contrabalançam a
carga ambiental

29 %

A acessibilidade destes
veículos (particularmente
para os idosos, pessoas com
mobilidade reduzida, etc.)

25 %

Não prestam atenção ao
impacto ambiental

17 %

Tinham uma escolha limitada
de outros construtores

9%

Outro

9%

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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UMA FONTE
DE MÚLTIPLAS CRÍTICAS
UM VEÍCULO CONSIDERADO POLUENTE... OU NÃO
Se há um tema crítico que se cola ao SUV como fita adesiva
aos dedos do Capitão Haddock de Hergé, é o da poluição.
E também sobre este tema, as oposições entre os não
proprietários e os proprietários, bem como entre países,
são marcantes. 36% dos não proprietários pensam que um
SUV é mais poluente do que qualquer outro tipo de veículo,
enquanto apenas 23% dos proprietários concordam com esta
afirmação (Fig. 7). E dependendo do local onde vivem, as
opiniões estão ainda mais divididas. Como pontas de lança
desta crítica ambiental, encontramos os não proprietários
alemães, britânicos, holandeses e franceses, enquanto, uma
vez mais, os países emergentes expressam uma opinião
diferente. Entre os proprietários, os pontos de vista são
também muito divergentes, embora não revelem a mesma
divisão geográfica. Os proprietários de SUV holandeses e
sul‑africanos são os mais críticos (31%), ao contrário dos
mexicanos e dos turcos (11% e 13%).
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Fig. 7

Em comparação com outro tipo de veículo, acha que um SUV polui...?

Apenas uma resposta possível. Inquiridos que responderam «Poluem mais».
MÉDIA 23 %
17 PAÍSES 36 %

Proprietários de SUV
Não proprietários de SUV

31 %

África do Sul
Alemanha

61 %

25 %

Bélgica
Brasil

16 %

44 %

19 %
23 %

China

19 %

Espanha

39 %

25 %
29 %

Estados Unidos
da América

47 %
28 %

Itália

11 %

15 %
23 %

Noruega

39 %
31 %

Países Baixos

18 %

Portugal

27 %
26 %

Reino Unido

20

48 %

24 %
24 %

Polónia

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

38 %

25 %
27 %

Japão

Turquia

41 %

22 %

França

México

38 %

24 %

13 %

25 %

55 %
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UM VEÍCULO SOCIALMENTE CRITICADO
A questão ambiental é o ponto da discórdia entre
os pró e os contra dos SUV. Com regularidade, o
debate público ecoa as críticas que recaem sobre
os SUV nesta matéria. De acordo com um estudo
da Agência Internacional de Energia de outubro de
2019, os SUV são os segundos maiores contribuidores
para o aumento das emissões globais de CO2 desde
2010, atrás da produção de eletricidade e à frente
da indústria pesada, dos transportes rodoviários
e da aviação. Um estudo do Fundo Mundial para
a Natureza (WWF) chega à mesma conclusão.
No entanto, convém realçar que este resultado é
em função do tipo de SUV. O impacto de um SUV
americano, mais pesado, maior, mais potente e
ainda menos aerodinâmico do que o seu homólogo
europeu, é muito mais significativo. É conveniente
ainda sublinhar que o crescimento das vendas de SUV
nalguns países, tais como a França, foi acompanhado
de um declínio das vendas dos veículos a gasóleo. A
crescente “eletrificação” das gamas e o reforço das
restrições ambientais fazem parte de uma evolução
virtuosa em matéria de consumo de energia.
Mas esta questão não constitui a única crítica que
faz do SUV um tema controverso. A sua dimensão e o
seu volume causam frequentemente problemas nas
cidades, onde estão cada vez mais presentes. As vias
de circulação e os parques de estacionamento são
também demasiado pequenos para que encontrem
facilmente um lugar.
Outro alvo das críticas é a sua natureza propensa
a acidentes. Um estudo da AXA, realizado na

Suíça em agosto de 2020, sublinhou que, quanto
maior for o tamanho de um SUV, maior será o
risco de acidente. Em 2018, nos Estados Unidos
da América, a Associação de Segurança Rodoviária
dos Governadores (Governors Highway Safety
Association) sublinhou que o desenvolvimento
significativo dos camiões ligeiros estava a aumentar o
número de mortes de peões em acidentes rodoviários.
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Fig. 8 / Contexto

Evolução das emissões globais de CO2 por sector de energia, 2010-2018

A ascensão global dos SUV desafia os esforços para reduzir as emissões - World Energy Outlook 2019

+1 405
+544
Energia

SUV

+365

+311

Indústria
pesada

Transporte
de pesados

+233
Transporte
aéreo

+80
Transporte
marítimo

EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES (MT CO2)

Fonte: IEA

Fig. 9 / Contexto

Emissões médias de CO2 por segmento, na Europa em 2019
Emissões (g/km)
Viatura
desportiva

196,1

Berlina de luxo
(segmento F)

155,4

Ludospace (Entre
Monovolume e SUV)

134,2
131,5

SUV
Berlina
(segmento E)

131
123,4

MPV
Monovolume
(segmento D)
Compacto
(segmento C)
Compacto
(segmento B)
Carro da cidade
Fonte: JATO
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117,9
115,3
109,2
107,7

-75
Outras
viaturas
térmicas

45 %

O ESSENCIAL

dos que pensam ser
proprietários de um SUV estão
enganados. Face a apenas 5%
dos que são proprietários de
outros veículos

1/ 2

proprietários de SUV considera
que as críticas a estes
veículos são justificadas, em
comparação com 2 em cada 3
não proprietários

4/ 10

8/ 10

proprietários de SUV
apreciam a sua relação
preço-qualidade
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6/ 10

proprietários de SUV,
fora da Europa, circulam
essencialmente em cidades e
ambiente urbano

23 %

dos proprietários de SUV consideram que este polui mais do que
qualquer outro veículo, em comparação com 36% dos
não proprietários

não proprietários de
SUV consideram que os
compradores destes veículos
estão a seguir uma moda
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SUV,
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
IMPRESSIONANTE
Dividindo opiniões como nenhum outro veículo anterior, gerando oposições
SUV que
o torna atualmente o primeiro segmento do mercado automóvel? Uma história
de sucesso global que não escapou a nenhum dos 17 países deste estudo e,
mais amplamente, a todas as nações onde se vendem automóveis. Sim, porque
o SUV agrada e oferece muitos argumentos que souberam conquistar um número
cada vez maior de automobilistas e passageiros. Sim, o SUV está a conhecer um
sucesso que ninguém previu e tem um futuro igualmente promissor, ainda mais
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A REFERÊNCIA DO MERCADO
UM DOMÍNIO GLOBAL
Este é o sonho de qualquer industrial. Ver um
produto invadir o mundo, a uma velocidade
fulgurante, e exceder todas as expectativas
que possam ter sido estabelecidas. O SUV é um
daqueles sonhos que se tornou realidade, num
curto espaço de tempo, para se estabelecer como o
segmento de referência do mercado automóvel.

ocupam os últimos lugares neste ranking (28%, 28%,
26% e 19%). A França está ligeiramente acima da
média europeia, com uma quota de mercado de 40%
para os SUV, um valor em torno do qual a maioria
dos outros países estão posicionados (Fig. 11).

Fig. 10 / Contexto

Atualmente, representa 45% das vendas mundiais
e 38% na União Europeia. Nesta última, a sua quota
de mercado aumentou quase duas vezes desde 2013
(Fig. 10). Globalmente, durante o mesmo período,
o crescimento é menos impressionante, mas
representa um aumento de 50%.
No topo da lista estão os EUA, um país que está
frequentemente associado a grandes veículos e a
grandes espaços. Os SUV ocupam um pouco mais
de metade do mercado automóvel (52%), com um
crescimento das vendas de 50% em menos de 10
anos. Com uma quota de mercado de 48%, a China
é o segundo país no Observador Cetelem Automóvel
2022 onde cerca de 1 em cada 2 automobilistas
conduz um SUV. Portugal, Turquia, Brasil e México

Evolução da quota de mercado dos SUV nas vendas
de automóveis novos de passageiros
Mundo
Europa
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

30 %

19 %
22 %

32 %
35 %

23 %

38 %

26 %

41 %

30 %
34 %

42 %

36 %

44 %

38 %

45 %

Fonte: C-Ways de acordo com federações profissionais e institutos nacionais de estatística.

26

O Observador Cetelem 2022

Fig. 11 / Contexto

Percentagem de mercado de SUV nas vendas de
veículos de passageiros novos em 2020
MÉDIA
EUROPA 38 %

MÉDIA
MUNDO 45 %

África do Sul*

35 %

Alemanha

35 %
42 %

Bélgica
Brasil

26 %
48 %

China

43 %

Espanha
Estados Unidos
da América**

52 %

França

40 %

Itália

40 %
36 %

Japão
México
Noruega
Países Baixos

19 %
35 %
33 %
36 %

Polónia
Portugal

28 %
41 %

Reino Unido
Turquia

28 %

Source : C-Ways d’après fédérations professionnelles et instituts nationaux de statistiques.

* Percentagem do mercado em 2020. Não consolidado.
** Nos Estados Unidos, o mercado de VPN inclui veículos do tipo pickup.
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HÁ UM SUV PARA CADA ORÇAMENTO
Antes de recolher os pontos de vista dos
automobilistas sobre as razões deste sucesso, uma
explicação é óbvia. Ao longo do tempo, o SUV tem
sido oferecido a uma gama de preços o mais ampla
possível, equivalente à das berlinas. Isto significa que
podemos falar tanto de SUV de luxo como de baixo
custo, o que não é um dado adquirido para a natureza
deste tipo de veículo. Associado muitas vezes a um
veículo grande e volumoso, o SUV é disponibilizado
atualmente em todos os tamanhos e sobretudo, como
acabámos de salientar, a todos os preços. Entre um
Dacia Duster ou um Ssangyong Tivoli e um Rolls Royce
Cullinan, passamos de 14.000 para 340.000 euros,
uma proporção de 1 para 25 (Fig. 12). No entanto, é
necessário referir que a maior parte dos modelos está
concentrada em redor de 30.000 a 40.000 euros. Por
exemplo, em França, o preço médio ponderado de
venda é de 32.500 euros.

MARCAS ASSOCIADAS AOS SUV
Esta vasta gama de preços do SUV implica também
outra informação essencial para explicar o sucesso:
quase todas as marcas se converteram.
Entre os inquiridos por este Observador Cetelem
Automóvel 2022, a Jeep continua associada ao
SUV para muitos. A marca está assim na liderança
em mais de 1 em cada 2 países. Contudo, este
não é o caso dos EUA, o seu país de origem, onde
foi destronada pela Ford. No entanto, em termos
de vendas, o Jeep Compass ocupa “apenas” a 16ª
posição no ranking mundial de vendas.
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Outra marca que tem vindo a ser reconhecida é a
BMW. Com três primeiros lugares e oito segundos
lugares, as três letras da marca alemã estão
claramente associadas às três letras do SUV. Isto
não surpreende, dado que a BMW espelhou a sua
gama de berlinas das várias classes X nos seus SUV.
A Toyota completa o pódio das marcas que encarnam
o SUV, com dois primeiros lugares e também
numerosos terceiros lugares. Este é um resultado
lógico, uma vez que o Toyota Rav 4 foi o SUV mais
vendido no mundo em 2019, com mais de 950.000
unidades vendidas (fonte: IHS) (Fig. 13), ocupando
o 4º lugar no ranking de vendas de automóveis de
passageiros. Desde o seu lançamento em 1994, já
foram vendidas 10 milhões de unidades.
De seguida, a lista de marcas associadas ao SUV
apresenta muitos nomes. Uma diversidade que
se reflete ao nível das vendas, com oito marcas
diferentes a ocuparem os oito primeiros lugares.
Em termos de vendas anuais a nível mundial,
as marcas japonesas e coreanas desempenham
os papéis principais, encontramos apenas a
Volkswagen, com o Tiguan e a Chevrolet com o
Equinox, no terceiro e no oitavo lugar. A Volkswagen
está muito presente na Europa com, uma vez mais,
o Tiguan e o T-Roc, que se encontram em segundo e
terceiro lugar nas vendas anuais (Fig. 14). O Renault
Captur perturba a hegemonia alemã, colocando-se
no topo das vendas com 179.000 exemplares.
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Fig. 12 / ContextO

Preço de tabela dos SUV vendidos em França em 2021
Dacia Duster
Skoda Kamiq

14 490 €
20 640 €

Volvo XC40

30 250 €

PREÇO MÉDIO

32 500 €

Toyota Land Cruiser

39 300 €

Mini Countryman

40 600 €

Nissan Ariya
Tesla Model Y
Jaguar I-Pace
BMW X7
Rolls Royce Cullinan

50 000 €
59 990 €
79 990 €
97 000 €
340 000 €

Fonte: C-Ways, a partir dos sites dos fabricantes.
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Fig. 13 / ContextO

Top 3 - Os SUV mais vendidos no mundo em 2020

TOYOTA
RAV 4

HONDA
CR-V

Fonte: Statista.

2

1

737 000 vendas

996 000 vendas

VOLKSWAGEN
TIGUAN

3

597 000 vendas

Fig. 14 / Contexto

Top 3 - Os SUV mais vendidos na europa em 2020

VOLKSWAGEN
TIGUAN

Fonte: Statista.
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RENAULT
CAPTUR

2

1

176 000 vendas

179 000 vendas

VOLKSWAGEN
T-ROC

3

159 000 vendas
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BENS PARA AGRADAR
UM CONCEITO BEM IDENTIFICADO
Se, como já salientámos, o termo SUV e a sua
designação assentam numa identidade pouco
clara, com fronteiras variáveis consoante o país e
o facto de se ser ou não proprietário, o conceito é
claramente percebido.
Dois critérios, que caracterizam o design específico
dos SUV são realçados pelos automobilistas.
34% entre eles indicam em primeiro lugar o seu
habitáculo espaçoso (Fig. 15). Este é o caso de
quase 1 em cada 2 pessoas na China, EUA, África
do Sul, Brasil e Portugal. Um ponto de vista muito
menos partilhado pelos noruegueses, japoneses,
alemães, belgas e polacos.
A segunda característica que distingue os SUV,
segundo os automobilistas, é a carroçaria elevada
do veículo (32%). Os italianos e os alemães juntamse aos sul‑africanos e turcos por serem os mais
numerosos a constatar isto, enquanto os polacos
e os mexicanos ignoram praticamente este facto
(apenas 7% e 14%).

Na terceira posição, a sensação de segurança
proporcionada pelos SUV é igualmente muito
importante aos olhos dos automobilistas (31%). De
novo, isto é influenciado pela conceção específica
deste tipo de veículos, cuja silhueta global é mais
maciça do que a das berlinas, criando esta sensação.
Também não é de descartar que a posição elevada,
muitas vezes sinónimo de condução mais segura,
registe opiniões quase idênticas. Os mexicanos são
os mais numerosos a terem este sentimento de
segurança, enquanto os britânicos estão quase duas
vezes menos convencidos.
Os outros critérios receberam menos de um quarto
dos votos. É de notar que a transmissão 4x4 se
encontra em quarto lugar neste ranking, embora
raramente equipe os SUV.

UM VEÍCULO COM VALORES SÓLIDOS...
De modo coerente, estas características técnicas
destacadas para identificar os SUV são traduzidas
em “valores” simétricos, com um quinteto que se
impõe largamente.
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Fig. 15

Na sua opinião, que atributos melhor
caracterizam um SUV?
Três respostas possíveis.

Média 17 países
Com um habitáculo
espaçoso

34 %

Elevado, com uma
carroçaria levantada

32 %

Permite que se sinta
em segurança

31 %

Equipado com tração
às 4 rodas

24 %

Equipado com um
motor potente

23 %

Onde é fácil entrar
(especialmente para as
crianças, os idosos, as
pessoas com mobilidade
reduzida, etc.)

22 %

Cujo volume global é
importante

18 %

Com um design sedutor,
que lhe agrada

18 %
16 %

Tamanho médio
Não sabe o que é um
SUV (resposta única)
Tem 7 lugares

12 %
10 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

Nestes tempos da epidemia da Covid, que levou
a longos períodos de confinamento marcados por
uma retirada para o círculo familiar, bem como um
forte desejo de proteger os seus, não é sem dúvida
insignificante que dois itens se destaquem no topo
destes valores.
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Aos olhos de 28% dos automobilistas, o SUV é,
antes de mais, um veículo familiar (Fig. 16). Os
sul‑africanos, os portugueses e os mexicanos são
os mais numerosos a subscrever esta opinião,
ao contrário dos japoneses e, talvez mais
surpreendentemente, os turcos. Ao contrário do
Japão, onde a taxa de natalidade é muito baixa, e
assim a dimensão familiar de um veículo é menos
importante, a taxa de natalidade da Turquia é muito
mais elevada (1,36 e 2,38 por mulher em 2019,
respetivamente). Fonte: Banco Mundial.
O terceiro valor expresso pelos automobilistas, a
segurança (26%), está claramente associado ao
SUV, de forma relativamente uniforme em todos
os países. Os turcos, os italianos e os norteamericanos, no entanto, são os mais sensíveis,
enquanto os japoneses, uma vez mais, bem como os
polacos, dão menos relevância.
Entre os dois, as capacidades todo-o-terreno
do SUV receberam 27% dos votos. Desta vez,
as diferenças são mais marcadas. Encontramos
perto de três vezes mais italianos do que norteamericanos que referem este ponto. Uma pontuação
que, para estes últimos, vai contra o cliché que
classifica os Estados Unidos da América como uma
nação com vastos territórios, onde existem muitos
obstáculos a ultrapassar.
Para completar este quinteto dos valores do SUV
mais valorizados pelos automobilistas, a potência e
o conforto conquistam 24% e 23%, respetivamente.
Os holandeses e os alemães são os maiores
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adeptos da potência, ao contrário dos franceses e
dos portugueses. Os que são a favor do conforto
encontram-se principalmente entre brasileiros e
portugueses, ao contrário dos noruegueses e dos
japoneses, que não são muito sensíveis neste ponto.
Convém salientar que o SUV é visto dificilmente
como um veículo que consome pouco (7%) (Fig. 17).

... MAS DISTINGUE-SE DO VEÍCULO IDEAL
Para os automobilistas, este último critério de baixo
consumo de combustível é um dos que mais distancia
o SUV do veículo ideal. 38% vêem-no como uma das
conquistas do automóvel, atrás apenas da segurança.
Este ideal de um veículo que consome pouco é
expresso em Portugal, Polónia, Brasil e África do Sul
por quase 1 em cada 2 pessoas, em comparação
com apenas um quarto dos chineses e dos norteamericanos. O ideal de um veículo seguro é repartido
mais uniformemente, embora com picos em Espanha,
Itália e Brasil, e um ponto baixo em França.
Em geral, estas são as diferenças numa vasta gama de
critérios que são particularmente marcantes. O SUV é
um veículo familiar para 28% dos inquiridos, enquanto
o veículo ideal representa este critério para apenas
17% dos participantes. E isto também é verdade para
outros critérios: enquanto 24% consideram o SUV
como um veículo potente, apenas 10% pensam que o
veículo ideal também o é. Pelo contrário, 15% pensam
que o veículo ideal deve ser o mais barato possível
para comprar e utilizar, enquanto apenas 4% pensam o
mesmo do SUV. Apenas alguns itens recolhem pontos
de vista quase idênticos, três dos quais relacionados
com o estilo e o design do veículo.

Fig. 16

Como considera…

Três respostas possíveis.
SUV
Viatura ideal

Média 17 países
26%

Seguro, onde se sente
em segurança
Consome pouco
Confortável
Agradável de conduzir, tanto
em viagens curtas como longas
Dura o máximo de
tempo possível
Funcional, utilitário
Familiar, permitindo que várias
pessoas viajem juntas em família
Tem o menor custo possível de
compra e utilização
Tem um design sedutor,
que agrada
Prático para percursos
na cidade
Potente
Com uma pequena
pegada ecológica
Tecnológico, extremamente
conectado, autónomo
Desportivo
Topo de gama
Está na moda
Adequado para uma circulação
todo-o-terreno (caminhos,
montanhas, terrenos íngremes, etc.)
Faz-me sonhar
Que valoriza a sua imagem
Nenhuma das anteriores

46 %

7%

38 %
23 %
28 %
16 %
20 %
9%
19 %
16 %
18 %
28 %
17 %
4%
15 %
10 %
11 %
6%
10 %
24 %
10 %
4%
10 %
9%
9%
11 %
6%
10 %
5%
9%
5%
5%

27 %

3%
4%
4%
3%
8%
2%

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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Fig. 17

CARACTERÍSTICAS E UTILIZAÇÃO:
A GRANDE COERÊNCIA

Em relação ao SUV, considera-o um veículo...
Três respostas possíveis.

Média 17 países
Familiar, permitindo que várias
pessoas viajem juntas
Adequado para uma circulação
todo-o-terreno (caminhos,
montanhas, terrenos íngremes, etc.)

28%
27%
26%

Seguro

24%

Potente

23%

Confortável
Funcional, utilitário

16%

Agradável de conduzir, tanto em
viagens curtas como longas

16%
11%

Desportivo
Tem um design sedutor, que
agrada

10%

Topo de gama

10%

proprietários de outros veículos (Fig. 18). A este respeito,
as diferenças são mais uma vez muito marcadas entre
países. Encontramos o maior número de inquiridos que
referem as férias num SUV na Turquia, Polónia, Itália
e Espanha, enquanto os noruegueses, holandeses,
chineses, britânicos e alemães são muito menos
propensos a conduzir em lazer e em férias – assim como
os portugueses, ainda que um pouco menos. O Japão e
entre os proprietários de SUV e os proprietários de
outros veículos, enquanto estas diferenças são quase
inexistentes na Noruega e na China.

Tecnológico, extremamente
conectado, autónomo

9%

Dura o máximo de tempo possível

9%

O SUV EM MOVIMENTO

Que está na moda

9%

As pessoas conduzem mais um SUV em deslocações
ocasionais, e simplesmente conduzem mais, incluindo
todas as utilizações. Todos os anos, um proprietário
de um SUV conduzirá uma média de 15.251 km,
em comparação com apenas 13.506 km para um
proprietário de outros veículos (Fig. 19). E, em todos
os países, os que conduzem mais são os proprietários
de SUV. Em Itália e Espanha, a distância entre as duas
categorias de automobilistas ultrapassa mesmo os
3.000 km por ano, enquanto em Portugal é inferior a
2.000 km e nos Países Baixos, África do Sul, China e
Brasil é inferior a 1.000. O espaço interior, o conforto e a
segurança oferecidos pelos SUV argumentam a favor de
uma quilometragem mais elevada.

8%

Nenhuma das anteriores

7%

Consome pouco
Prático para percursos na cidade

6%

Com uma pequena pegada
ecológica

4%

Que valoriza a sua imagem

4%

Tem o menor custo possível de
compra e utilização

4%

Que me faz sonhar
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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Tendo em mente principalmente um SUV com
identidade familiar e que tranquiliza em termos de
segurança, os automobilistas que possuem este tipo de
veículo são consistentes na sua utilização. Para 68%,
o SUV é utilizado principalmente para ir de férias ou

3%

O Observador Cetelem 2022

Fig. 18

Com que frequência utiliza o seu veículo para deslocações ocasionais,
tais como fins de semana ou feriados?
Apenas uma resposta. % de «Muitas vezes» e «Sistematicamente»
Base: Proprietários de veículos
Propretários de SUV

MÉDIA 68 %
17 PAÍSES 61 %

Não propretários de SUV

África do Sul

61 %

67 %

54 %
51 %

Alemanha
Bélgica

58 %

Brasil

69 %
73 %

67 %
50 %
53 %

China
Espanha

62 %
66 %

Estados Unidos
da América
França

66 %

71 %

42 %
43 %
42 %

Polónia

55 %
83 %

72 %

Portugal

Turquia

73 %

54 %

México

Reino Unido

82 %

67 %

Japão

Países Baixos

78 %

70 %

Itália

Noruega

81 %

72 %

69 %

77 %

50 %
47 %
76 %

86 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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Fig. 19

Quantos quilómetros estima percorrer por ano com o seu veículo?
Uma resposta possível. Base: Proprietários de veículos
Propretários de SUV

Não propretários de SUV

MÉDIA 15 251 km
17 PAÍSES 13 506 km

15 308 km
14 911 km

África do Sul
Alemanha

13 848 km
12 346 km

Bélgica

13 378 km

15 358 km
16 981 km
16 228 km

Brasil

14 766 km
13 983 km

China
Espanha

16 133 km
14 795 km

Estados Unidos
da América
França

14 424 km
12 538 km

Itália
Japão

14 324 km
10 824 km

Países Baixos
Polónia
Portugal
Reino Unido
Turquia
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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17 514 km

13 582 km

México
Noruega

16 446 km

12 634 km

15 068 km

17 209 km

14 158 km
12 248 km
14 018 km
13 410 km
13 750 km

15 736 km

14 132 km
12 348 km
12 418 km
11 401 km
17 235 km
15 420 km
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QUANDO A ENERGIA
ELÉTRICA SUPRIME
CERTAS TENSÕES
ALERTA DE CONSUMO
Vimos que o SUV não é considerado um veículo que
consome pouco. O consumo de combustível é de
facto um assunto que até os proprietários de um SUV
questionam, num contexto em que os preços subiram
em flecha. 34% indicam o consumo como a principal
razão que os fez hesitar em comprar um SUV, uma
preocupação partilhada principalmente sobretudo
pelos maiores de 55 anos (Fig. 20). Uma questão
particularmente sensível nos países emergentes,
em Itália e em Espanha. A Noruega, o país do carro
elétrico, os Países Baixos, o Reino Unido e o Japão
estão menos preocupados com esta questão. Mas
esta preocupação tem uma dimensão essencialmente
económica, e não verdadeiramente ambiental.
Apenas 23% dos proprietários de SUV hesitaram
em comprar um SUV devido ao potencial impacto
ambiental deste tipo de veículo.

A ELETRIFICAÇÃO
BENEFICIA O SUV
Mas se houver um impacto ambiental, os
automobilistas sabem como o reduzir. 77% acreditam
que a produção de SUV elétricos ou híbridos ajudaria
a atingir este objetivo. Nos países emergentes, bem
como na Polónia, esta solução é mesmo escolhida,
com taxas de adesão próximas ou mesmo superiores
a 90%, com Portugal próximo do pelotão (81%).
Pelo contrário, países como a Alemanha, Bélgica e
França são um pouco mais mistos, com respostas
positivas inferiores a 60% (Fig. 21). Já constatámos,
nas edições anteriores do Observador Cetelem
Automóvel, o agrupamento destes três países sobre
questões ambientais. Um agrupamento devido
à sua maturidade nesta matéria e ao facto de
considerarem um impacto ambiental que não se
limitará apenas ao consumo de energia.
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Fig. 20

SUV ELÉTRICO - CITADINO A
COMBUSTÃO: 1-0

O que o fez hesitar entre o SUV que comprou e
outro tipo de veículo?

Três respostas possíveis.
Base: proprietários de um veículo que tenham declarado
ter um SUV e ter hesitado na hora de comprar.

Média 17 países
Tinha dúvidas sobre
o seu consumo de
combustível

34 %

Pensou que o preço era
elevado

32 %

Tinha uma dúvida sobre
o seu tamanho

28 %

Estava preocupado
com a praticidade de
utilização do veículo,
especialmente na cidade

24 %

Estava preocupado com
o seu impacto ambiental

23 %

Tinha dúvidas sobre a
estética, os acabamentos
e as opções do veículo

21 %

Preocupa-se com a
segurança dos outros
utentes da estrada

21 %

Está preocupado com a
imagem transmitida por
este tipo de veículo

Por outra razão
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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19 %

6%

A eletrificação também está a provar a sua
superioridade ambiental quando se trata de
opor o SUV elétrico aos veículos citadinos de
combustão. Há pouca ou nenhuma correspondência,
com o primeiro a obter uma média de 71% de
opiniões favoráveis, em comparação com 29%
para o segundo (Fig. 22). De novo, encontramos as
mesmas oposições geográficas que as observadas
anteriormente com, por um lado, os países
emergentes que apoiam sem reservas o SUV
elétrico e, por outro, o trio Alemanha, Bélgica e
França, ao qual podemos acrescentar a Noruega,
que é mais cética. A Alemanha é mesmo o único
país onde o citadino de combustão vence o SUV
elétrico, tendo a França 1% a pensar o mesmo. A
peculiaridade ibérica é também digna de nota, com
Espanha e Portugal a apresentarem pontuações
comparáveis às dos países emergentes.
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Fig. 21

Pensa que a produção de SUV elétricos ou híbridos permite reduzir o seu impacto ambiental?
Apenas uma resposta possível. % «Sim, muito» e «Um pouco».

Países Baixos 62 %

65 % Noruéga

Bélgica 58 %
Reino Unido 70 %

Estados Unidos
da América 79 %

França 59 %
Portugal 81 %

57 % Alemanha

87 % China

91 % Polónia
89 % Turquia

79 % Japão

México 91 %
Espanha
Brasil 92 %

82 %

Italia

81 %

87 % África do Sul
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

A RESPOSTA DOS CONSTRUTORES DE
ACORDO COM AS EXPECTATIVAS
O preconceito elétrico dos automobilistas
também os convida a olhar favoravelmente para
os esforços dos construtores de automóveis para
oferecerem mais veículos híbridos ou elétricos.
Para 83% dos inquiridos, estão, antes de mais, a
mostrar antecipação. Antecipação das restrições
de circulação urbana, do objetivo da neutralidade
de carbono, do desaparecimento programado dos
motores de combustão.

Mais uma vez, com exceção da Espanha, Itália e
Polónia, os países ocidentais estão ligeiramente
menos inclinados a pensar assim.
Com uma percentagem quase idêntica (82%), os
automobilistas acreditam que os construtores
se apoiam neste tipo de motor para cumprir os
objetivos ambientais, cada vez mais rigorosos, que
lhes são fixados (Fig. 23).
Sobre este assunto, as respostas entre países são
mais homogéneas do que no ponto anterior.
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Embora 78% também considerem que os
construtores estão a corresponder às expectativas
dos automobilistas, há duas reservas neste contexto
relativamente positivo. 79% acreditam que se estão a
aproveitar disto para aumentar os seus preços e 76%
acreditam que estão a agir por consciência ambiental. A
dicotomia geográfica tradicional está-se a esfumar para
dar lugar a novos reagrupamentos. Brasileiros, franceses
e polacos constituem um trio que refere os lucros dos
construtores. No lado mais indulgente, encontramos os
japoneses e os chineses. Para condenar a consciência
fácil dos construtores, os franceses unem forças com os
espanhóis, turcos, brasileiros, polacos e japoneses.
E é a vez dos noruegueses, holandeses e portugueses
serem menos desconfiados.

Fig. 23

Acha que, ao oferecer SUV híbridos ou elétricos,
os construtores...
Apenas uma resposta possível em cada opção. % de
«Sim, muito» e «Um pouco».

Média 17 países
Preparam o futuro (restrições de circulação nas
cidades, objetivos de neutralidade de carbono,
desaparecimento gradual dos veículos de combustão)

83 %

Utilizar este tipo de motor para atingir os
objetivos ambientais fixados

82 %

Aproveitar a oportunidade para aplicar
preços mais altos

79 %

Respondem às expectativas dos automobilistas

78 %

Têm uma boa consciência sob o
ponto de vista ecológico

76 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

Fig. 22

Carros urbanos, berlinas a combustão
SUV elétrico

59 %

60 %

74 %

13 %

17 %
36 %

87 %

83 %
64 %

Turquia

87 %

MÉDIA 29 %
17 PAÍSES 71 %

Portugal

40 %

26 %

Polónia

75 %

41 %

Países Baixos

51 %

69 %

13 %

Noruega

Espanha

Estados Unidos
da América

61 %

Brasil

Bélgica

Alemanha

África do Sul

84 %

56 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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81 %

25 %

México

90 %

49 %

31 %

Japão

44 %

82 %
47 %

16 %
39 %

China

53 %

19 %

França

10 %

18 %

Itália

Apenas uma resposta possível.

Reino Unido

Na sua opinião, qual dos dois tipos de veículos
seguintes é mais respeitador do ambiente?
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O SUV LIGA-SE À ELETRICIDADE
Agora que o mercado automóvel assiste ao aparecimento de “intervenientes puramente elétricos”
em termos de conceção dos SUV, é evidente que os próximos três anos serão marcados pela
eletrificação massiva de muitos veículos deste tipo.
Fig. 24 / Contexto

Disponibilidade de uma versão elétrica entre os veículos SUV
cujo lançamento é anunciado entre 2022 e 2024
Disponível em Disponível
Ano de
combustão ou em 100%
lançamento
PHEV
elétrico
RENAULT Kadjar
PEUGEOT 4008

•
•

ALFA ROMEO SUV Urbain
(plateforme 2008)

ALFA ROMEO Tonale
BMW X8

•
•

FORD EVOS

•
•

LEXUS LF-Z
MERCEDES EQS SUV
MITSUBISHI OUTLANDER

•

PORSCHE MACAN-E
SKODA ENYAQ IV GT
SMART SUV
SUBARU SOLTERRA
RENAULT Morphoz

•
•
•
•
•

2022

PEUGEOT 3008

2022

ALPINE SUV

2022

AUDI Q2 E TRON

2022

AUDI Q5 E TRON

2022

CUPRA TAVASCAN

2022

DACIA DUSTER

2022

FIAT SUV COMPACT

2022

VOLVO XC100

2022

HYUNDAI TUCSON

2022

RENAULT 4L

2022

PEUGEOT E-1008

2022

DS DS9 Crossback

2022

DACIA BIGSTER

2023

OPEL MONZA-E

Disponível em
combustão ou
PHEV

Disponível
em 100%
elétrico

•

•
•
•
•
•

•
•

Ano de
lançamento
2023
2023
2023
2023
2023
2023

•
•

•

2023
2023
2024

•
•

2024
2024
2024

•

2024

•

2024

Fonte: C-Ways, a partir dos sites dos fabricantes.
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Fig. 25 / Contexto

Data de proibição de venda de veículos novos a combustão ou híbridos por país

Alguns estados dos EUA já
fixaram um calendário:
2030 para o estado
de Washington,
2035 para os Estados da
Califórnia, Nova York, Nova
Jersey e Massachusetts.

2035
2030
2025
Data ainda indeterminada

2025

2030

2035

?

Noruéga

Brasil, Alemanha,
Países Baixos, Estados de
Washington (EUA)

China, Japão, Bélgica,
Espanha, França, Itália,
Polónia, Portugal, Reino Unido
Estados da Califórnia,
Nova York, New Jersey
e Massachussets (EUA)

África do Sul,
México,
Turquia

Fonte: C-Ways com base em anúncios governamentais.
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SUCESSO NO PRESENTE,
SUCESSO NO FUTURO
UMA ESCOLHA QUE É ÓBVIA PARA TODOS
O recorde de vendas registado pelo SUV seria
um sucesso ousado. Os resultados deste
sentimento. Agrada e impõe-se. E experimentá-lo

No Brasil e na África do Sul, os não proprietários
que estão decididos a comprar brevemente um SUV
são mesmo maioritários (52% e 51%). É preciso ir
aos Países Baixos, ao Japão e ao Reino Unido para
encontrar os mais resistentes a esta ideia (12%,
15% e 15%). Os não proprietários de SUV franceses,
alemães e belgas são também bastante céticos
(19%) (Fig. 27).

um SUV se comprarem um veículo nos próximos
12 meses. É no Reino Unido, nos Estados Unidos da
América, onde as vendas de SUV são mais elevadas,
na Turquia e no Brasil que a escolha dos proprietários
oposto, os belgas e os polacos são mais reservados,
embora esta decisão continue a ser maioritária (49%
e 50%). Os franceses situam-se a meio do resultado
do estudo, com os portugueses e alemães próximos
(55%). Mas melhor ainda, quase um terço dos não
proprietários de SUV estão prontos para transpor a
fasquia e, sobretudo, são mais numerosos do que os
automobilistas que pretendem adquirir uma berlina
(19%) ou um citadino (18%) (Fig. 26).
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Fig. 26

Se comprar um veículo nos próximos 12 meses,
que tipo de veículo gostaria de comprar?
Apenas uma resposta possível.
Proprietários de SUV

Não proprietários de SUV

SUV/4x4

29 %

Berlina

8%

Citadino

7%

Veículo
desportivo

5%
7%

Break

5%
8%

Coupé
convertível
Não sabe

Embora esta medida seja por vezes apresentada
como uma forma de pôr um fim definitivo ao
impacto potencialmente negativo dos SUV sobre
o ambiente, os automobilistas opõem-se a uma
restrição das vendas.

60 %

19 %
18 %

2%
3%
14 %
16 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

PRIORIDADE À ELETRICIDADE
A escolha futura deste SUV será assim
maioritariamente elétrica. 66% dos proprietários de
SUV assim o afirmam, 61% dos não proprietários
confirmam (Fig. 28). Sobre esta questão com uma
componente ambiental, encontramos o nosso trio
germano-franco-belga significativamente menos
entusiasta sobre esta perspetiva, sendo os franceses
os menos “eletrófilos”. As taxas de adesão são
particularmente elevadas para as duas populações
de automobilistas na Turquia, China e Brasil, tal
como em Itália.
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É PROIBIDO PROIBIR

Apenas 30% dos proprietários o consideram (o que
é aproximadamente a mesma percentagem dos que
não pretendem adquirir um). É registado um pico
de 52% na Polónia, com os proprietários a apoiarem
ainda mais esta medida do que os não proprietários)
(Fig. 29). No México verifica-se um patamar de 23%.
Embora 41% dos não proprietários também
não apoiem esta limitação, as diferenças entre
países são aqui muito mais pronunciadas. Os não
proprietários britânicos, franceses e alemães têm
assim maioritariamente opiniões duplamente mais
fortes em comparação com os proprietários de SUV
no Reino Unido e na Alemanha.
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Fig. 27

Se comprar um veículo nos próximos 12 meses, que tipo de veículo gostaria de comprar?
Apenas uma resposta possível. % de inquiridos que selecionaram “SUV” ou “4x4”.
Base: proprietários de um veículo.
MÉDIA 60 %
17 PAÍSES 29 %

Proprietários de SUV
Não proprietários de SUV

56 %
51 %

África do Sul
Alemanha

55 %

19 %

Bélgica

49 %

19 %

Brasil
China

64 %

26 %

Estados Unidos
da América

60 %

19 %

Itália

61 %

22 %

56 %

15 %

México

62 %

28 %
52 %

12 %

Polónia

22 %

Portugal

Turquia

62 %

41 %

Noruega

Reino Unido

67 %

33 %

França

Países Baixos

65 %

43 %

Espanha

Japão

67 %

52 %

24 %
15 %
15 %

50 %
55 %
68 %
67 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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Fig. 28

E está a pensar em comprar um veículo elétrico ou híbrido?
Apenas uma resposta possível. % de «Sim»

MÉDIA 66 %
17 PAÍSES 61 %

Proprietários de SUV
Não proprietários de SUV

66 %

África do Sul
Alemanha
Bélgica

57 %

42 %
37 %

73 %

45 %
82 %
77 %

Brasil

83 %
79 %

China

71 %
67 %

Espanha
Estados Unidos
da América
França

51 %

58 %

42 %
37 %
77 %
78 %

Itália
Japão

50 %

56 %

México

71 %
55 %
58 %

Noruega
Países Baixos
Polónia

49 %

60 %
70 %

48 %

74 %
70 %

Portugal
Reino Unido
Turquia
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.
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79 %

59 %

65 %

78 %

88 %
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Fig. 29

Pensa que a venda de SUV deverá ser limitada ou não no futuro?

Apenas uma resposta possível. % de «Sim, totalmente» e «Sim, um pouco»
MÉDIA 30 %
17 PAÍSES 41 %

Proprietários de SUV
Não proprietários de SUV
África do Sul
Alemanha
Bélgica
Brasil

26 %

32 %

24 %

55 %

26 %

22 %

46 %

29 %
33 %

China

36 %

Espanha
Estados Unidos
da América

25 %

41 %

27 %

23 %

40 %

30 %
32 %
34 %

Noruega

34 %

Países Baixos
Polónia

47 %
43 %

Portugal

26 %

Reino Unido

26 %

Turquia

58 %

32 %
37 %

Japão
México

43 %

31 %

França
Itália

43 %

52 %

32 %
64 %

30 %
31 %

Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

47

RESTRIÇÕES RELATIVAS
Quando questionámos os automobilistas sobre
medidas menos drásticas do que a proibição da
venda de SUV, este revelam igualmente ponderados.
Em todos os artigos que são submetidos à sua
consideração, os proprietários nunca estão em
maioria para concordar com medidas restritivas.
Isto é verdade para o limite máximo de velocidade
ou para as penalizações ecológicas para os SUV com
motor a combustão (45%) ou uma penalização para
os veículos mais pesados (40%) (Fig. 30). É ainda
mais verdadeiro em relação ao aumento dos seus
preços (31%), à exclusão nos centros urbanos (30%)
ou a proibição de publicidade a este tipo de veículo
(26%). Para os três primeiros pontos referidos, os não
proprietários revelam-se ligeiramente maioritários
no apoio de medidas restritivas. Em todas estas
questões, os noruegueses são os únicos a serem
sistematicamente mais tolerantes do que a média.
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Fig. 30

Apoia ou opõe-se a cada uma das seguintes
medidas relativas aos SUV?

Apenas uma resposta possível por modalidade.
% de “bastante favorável” e “totalmente favorável”.
Proprietários de SUV

Não proprietários de SUV

A limitação do limite máximo de
velocidade para estes veículos

45 %
57 %

Uma penalização ecológica para
veículos de combustão

45 %
54 %

Uma penalização para os veículos
mais pesados

40 %
51 %

O aumento do preço de
estacionamento para estes
veículos

31 %
43 %

A exclusão dos SUV das grandes
cidades e dos centros das cidades

30 %
42 %

A proibição de publicidade deste
tipo de veículos
Fonte: Observador Cetelem Automóvel 2022.

26 %
35 %

7/ 10

O ESSENCIAL

proprietários de SUV
utilizam-no para ir de férias

3 valores

associados ao SUV: veículo
familiar, carácter todo-oterreno e segurança

7/ 10

15 251

a quilometragem média anual
percorrida num SUV, em
comparação com 13 506 km
noutro tipo de veículo
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34 %

dos proprietários de SUV
hesitaram em comprar
por causa do consumo de
combustível

29 %

dos não proprietários de SUV estão a pensar
em comprar um nos próximos 12 meses

Inquiridos acreditam que um
SUV elétrico é menos poluente
do que um veículo
de combustão
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EPÍLOGO
Sujeito ao debate mediático, particularmente em
termos ambientais, o SUV é muito menos poluente
para os automobilistas.
Os resultados deste estudo confirmam o que os
números de vendas têm vindo a demonstrar há
anos: o sucesso do SUV é impressionante e
reflete-se na adesão dos automobilistas,
conquistados por este veículo de design singular.
Design que, no caso do SUV, assume todo o seu
significado, já que tira mais partido da conceção do
veículo do que da sua aparência. Se é responsável
por quase 40% das vendas globais de automóveis,
não é certamente por acaso. Sendo um veículo
familiar seguro e confortável por excelência, tem
muitas vantagens que seduziram os automobilistas.
Então, onde irá parar o SUV? É difícil de prever.
Acabará por ser o único ou quase o único formato
de veículo? Podemos eventualmente duvidar
disto. Mas o que não podemos duvidar é o seu
sucesso futuro, como o demonstram as intenções
de compra dos automobilistas. Seis em cada dez
proprietários de SUV estão prontos para comprar
um novamente nos próximos 12 meses. E 3 em cada
10 não proprietários fariam o mesmo. Este número
demonstra, como se fosse necessário, que este
sucesso está a chegar progressivamente a todo o
mundo.
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Nestes tempos em que os habitantes das cidades
se estão a tornar habitantes do campo, nestes
tempos incertos em que a segurança, no sentido
mais lato da palavra, faz parte do nosso universo
quotidiano, o SUV agrada e agradará. Portanto, sim,
num contexto em que a emergência climática nunca
foi tão forte e óbvia, o seu “desempenho” ambiental
levanta questões. No entanto, a eletrificação do SUV
parece conseguir reconciliar os seus detratores e
os admiradores. E, acima de tudo, os construtores
compreenderam que, quando se trata de
automóveis, a paixão é também, mais do que nunca,
elétrica. Estão a provar isto com um calendário
notável de lançamentos, que é simultaneamente
respeitador e sustentável. E quer possuam ou não
um SUV, preferem os watts, assegurando assim um
futuro brilhante para o SUV.

PORTUGAL

Portugal

Portugal

Mundo

O lugar da viatura

SUV, três letras que dividem opiniões

Taxa de equipamentos
automóveis 20211

Uma silhueta mal identificada...

506

veículos

42%

por 1 000 habitantes
(Mundo : 182 em 2015)

% do mercado SUV
20214

Portugal

(+25 pts)
/2015

45%
Mundo

Percentagem de entrevistados que estão
errados sobre o tipo veículo que possuem

49 %
45 %

Entre os que
pensam que
possuem um SUV
Entre os que não
pensam possuir
um SUV

2008

1

2

3%
5%

2020

… e com um bom custo-benefício
Entrevistados que acreditam que o SUV
oferece um bom custo-benefício

2021
Seguro
Todo terreno

1010

Foncional

00 J
J

0,15

28 %

41 %

proprietários

31 %
23 %

62 %
70 %

não
proprietários

26 %
26 %
23 %
27 %

85 %
88 %

Quilometragem anual
proprietários

18 %
16 %

não
proprietários

14 132 km
15 251 km

12 348 km
13 506 km

Espera-se que o crescimento das vendas continue
F

M

A

M

J

F M A M J

0,14 (-2 %)

J

J

A

S

O

N

D

A S O N D

0,14 (+0%)

Previsão de mercado (Em milhares de VPN)
2020

27 %
36 %

Top 5 características associadas ao SUV

Confortável
2020

18 %
23 %

Um veículo com valores seguros...
Familiar

Evolução mensal do mercado
Veículos Particulares Novos

60 %
66 %

Inquiridos que acreditam que um SUV polui
mais do que qualquer outro veículo

SUV : Um sucesso que se impõe

3

48 %
50 %

proprietários

não
proprietários

Hyundai
Kauai (Kona)

(Em milhares de VPN)

Inquiridos que acham justificadas as
críticas aos SUV

proprietários

13,8 %
4,6 %

% do Mercado
VE + PHEV 20203

… e às vezes criticado, especialmente
por não proprietários

não
proprietários

Top 3 - Os SUV mais vendidos em
Portugal em 20204 Peugeot
Renault
Captur

Todos os países do estudo

2021

2022

A previsão para 2022 é sustentada pela normalização do abastecimento em chips eletrónicos, difícil de datar. Se ela interferisse no final
de 2022, o mercado deve permanecer próximo ao nível de 2021.

Muitos estão a pensar em comprar um SUV
como próximo veículo...
proprietários
não
proprietários

24 %
29 %

55 %
60 %

...especialmente os que acreditam que a eletricidade
deve tornar os SUV menos poluentes.
todos

81 %
77 %

SÍNTESE

Portugal é um dos países europeus com menor quota de mercado dos SUV; como na Itália, são os SUV mais compactos que são mais vendidos.

* Perimetro do Observador Cetelem Automóvel
Fonte: 1 ACEA. 2 OICA. 3 IEA. 4 Statista. 5 ACAP.

PARCEIROS
& METODOLOGIA
Foram realizadas análises económicas e de marketing em parceria com a empresa de estudos e consultoria
C-Ways, especialista em Marketing de Antecipação.
O inquérito quantitativo aos consumidores foi realizado pela Harris Interactive de 3 a 20 de setembro de
2021 em 17 países: África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, China, Espanha, Estados Unidos da América,
França, Itália, Japão, México, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia. Um total
de 11.000 pessoas foram entrevistadas online (modo de recolha CAWI). Os inquiridos tinham entre 18
e 65 anos e foram selecionados a partir de amostras representativas a nível nacional em cada país. A
representatividade da amostra é assegurada pelo método das quotas (sexo, idade). Foram realizadas 3.000
entrevistas em França e 500 em cada um dos outros países.
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