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Movido à
fidelização
Campanha na área de peças e serviços

incrementou receita e aumentou fluxo

de clientes nas revendas da Ford

• A Ford Brasil lançou um desafio e
superou seus objetivos. Com a campa-
nha Desafio Preço Justo Ford, a venda
de kits de peças, que variava de 2 mil a
3 mil unidades por mês, passou para
14 mil unidades por mês. Em relação a
março de 2003, a receita do setor de
peças e serviços teve um aumento de
43% em março deste ano, passando de
R$ 20,5 milhões para R$ 29,3 milhões.
Os preços mais baixos que os da con-
corrência levaram a um crescimento de

quase um terço no fluxo de clientes nas
lojas. "É um fluxo fantástico de pesso-
as que não iam à revenda e passaram a
ir. E sempre que alguém vai comprar
uma peça, fazer um serviço, acaba
olhando os carros", diz Antônio Maci-
el Neto, presidente da Ford América do
Sul e Brasil.

O resultado surpreendeu a monta-
dora, que esperava uma resposta em
médio e longo prazo. Mas ainda é cedo
para sentir um aumento na venda de

MACIEL NETO: BUSCA PELA INOVAÇÃO PARA SURPREENDER CLIENTES

automóveis. Agora que a campanha aju-
dou a demonstrar que os preços das
concessionárias autorizadas são com-
petitivos, o novo desafio é difundir en-
tre os clientes que bom atendimento é
original de fábrica. "Essa área é muito
importante, pois tem um contato mui-
to grande com o cliente ao longo da
vida do veículo. Então a satisfação do
cliente, a lealdade à marca e a lucrativi-
dade da revenda dependem muito dis-
so", afirma Maciel Neto.

O sucesso do desafio foi o ponto
alto do 3° Encontro Nacional de Servi-
ço ao Cliente Ford, realizado no mês
de maio em Florianópolis. Santa Cata-
rina foi escolhida para sediar o evento
porque a Ford tem 14% de participa-
ção no mercado do estado (em Brus-
que o índice chega a 29%), enquanto a
média nacional é 11,4%, conforme da-
dos do primeiro trimestre de 2004. Em
relação ao mesmo período do ano pas-
sado, o crescimento foi 0,9%, o que
mantém a tendência de crescimento no
mercado brasileiro iniciada há dois
anos. Foi nestes três primeiros meses
que a Ford registrou seu primeiro lu-
cro na América do Sul desde o fim da
Autolatina, em 1995. "Estamos bem em
um mercado muito ruim", afirma.

Maciel Neto defende a imediata redu-
ção da taxa de juros e melhoras no siste-
ma de financiamento para a indústria co-
meçar a andar, sob pena de o setor repe-
tir o fraco desempenho de 2003. Segun-
do ele, a alta taxa de juros segura a eco-
nomia e só tem sentido quando há infla-
ção de demanda, o que não se verifica no
Brasil. "Temos um pouco de inflação de
custo; as siderúrgicas, por exemplo, do-
braram o preço do aço nos últimos me-
ses, e isso atinge todo o setor industrial",
afirma o executivo. "O que não quere-
mos mais é uma medida de curto prazo,
como a redução temporária do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI)."

Independentemente de alterações na
política macroeconômica do governo,
a Ford segue com seu planejamento de
crescimento nos mercados interno e
externo. No segundo semestre a mon-
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tadora deve lançar um novo mode-
lo e a sua versão de motor bicom-
bustível. A partir de 1° de agosto,
será aberto o terceiro turno na fá-
brica de Camaçari (BA), onde em
breve a empresa contará com um
porto privativo para facilitar as ex-
portações, que neste ano devem
chegar a US$ 900 milhões, segun-
do Maciel Neto, que se baseia na
boa aceitação dos produtos na Amé-
rica do Sul e México. As vendas
externas cresceram 44% em 2003,
totalizando US$ 789,1 milhões,
mais do que o triplo do valor regis-
trado há quatro anos.

A estratégia da Ford no Brasil é
fundamentada em três pilares: pro-
dutos campeões, rede de distribui-
ção forte e uma marca forte e con-
fiável. O quadro de engenheiros da
empresa no país triplicou, passando
de 200 para 600 profissionais. Eles
participaram da adaptação do novo
Fiesta ao mercado brasileiro e de
85% do desenvolvimento do Ecos-
port, e agora se dedicam ao próxi-
mo modelo da Ford, que será inte-
gralmente desenvolvido no Brasil. "A
nossa marca registrada é a inova-
ção", aponta o executivo.

Para isso a empresa tem investi-
do bastante em pesquisas de opinião
e na leitura dessas avaliações. Um
exemplo disso é o Ecosport, segun-
do o presidente da companhia: en-
quanto as concorrentes entenderam
que o público queria minivans, a Ford
lançou um utilitário esportivo. Já a
rede de distribuição foi reestrutura-
da, sendo que nos últimos dois anos
mais de 60 grupos aderiram à mar-
ca, totalizando 432 pontos-de-venda.
"A revenda é fundamental. Sem uma
rede forte, nós não temos uma mar-
ca forte", diz Maciel Neto. Por isso
tanto empenho em levar os clientes
às distribuidoras. (A.V.)
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