
Bons resultados com estratégia de Internet  
 
A Ford confirma que a Internet, como ferramenta para estreitar o relacionamento com os clientes, 
aumentar o fluxo de consumidores em suas revendas e fortalecer a imagem da marca trouxe 
resultados expressivos.  
 
Desde janeiro, a montadora obteve números significativos em acessos a seu website institucional 
(www.ford.com.br), com 200 mil visitas mensais, em média. Desse total, 40% navegam em busca 
de informações sobre os veículos da marca e utilizam a ferramenta de montagem virtual de 
veículos. Em relação a 2002, o número de acessos mensais ao portal praticamente dobrou: em 
julho último, 208 mil pessoas visitaram o site da montadora, contra 75,6 mil no ano passado.  
 
Os mais procurados nos sites da empresa são o Novo Fiesta e o Ecosport, produtos que, desde o 
seu lançamento, contaram com campanhas de marketing na Internet. As novas ferramentas de 
construção virtual de veículos contribuíram para aumentar o número de test drives nos 
distribuidores da marca, agendados diretamente pela Internet, e também para aumentar as 
vendas dos veículos pela rede. No primeiro semestre de 2002, a Ford comercializou 7,3 mil 
unidades de Fiesta Street, Ka e F 250.  
 
No segundo semestre, após o lançamento do Novo Fiesta, vendeu 32 mil veículos pela rede. No 
primeiro semestre de 2003, contabilizou 20 mil unidades vendidas pela Internet, o que representa 
30% do total de vendas da montadora. De acordo com Reinaldo Faga, gerente de e-business e 
venda direta da Ford, esse número deve se manter estável no próximo ano. Hoje, a Ford 
comercializa apenas o Novo Fiesta e o Ka Street pela Internet. ''A grande vantagem da Internet é 
reduzir os estoques dos distribuidores e possibilitar ao cliente desenhar o carro que deseja, 
mesmo que ele não esteja disponível na revenda'', explica Faga.  
 
Os resultados positivos, tanto no fluxo de visitantes nos websites da Ford quanto nas vendas, 
devem-se à reformulação que a empresa realizou na Internet a partir de 2002. Quando iniciou o 
projeto de reestruturação de sua Internet, a montadora fechou parceria com o IG, criando canais 
exclusivos da marca no portal e intensificou sua relação com os clientes na rede, com o 
lançamento de campanhas de propaganda on-line e marketing pró-ativo, com envio de e-mails 
informativos sobre a Ford para clientes cadastrados.  
 
Além da redução de custos e da possibilidade de atingir um público amplo, a parceria com 
provedores e portais e o desenvolvimento de peças publicitárias exclusivas para a rede estão 
alinhados com a estratégia da Ford de rejuvenescer sua marca: de acordo com dados do Ibope e-
rating de 2003, 20,5% dos internautas brasileiros têm entre 18 e 24 anos. O número de homens 
e mulheres internautas é bem equilibrado, sendo que os homens representam 53% do total.  
 
Para intensificar a relação com os seus clientes, a montadora também lançou, em agosto de 2002, 
um website exclusivo para proprietários de veículos Ford, o Meu Ford (www.meuford.com.br) 
totalmente voltado para relacionamento, que já conta com mais de 10 mil sócios. Nesse site, que 
é personalizado de acordo com o veículo do cliente e pode ser conectado apenas com o número 
do chassi, o cliente tem acesso a serviços como licenciamento, consulta de multas e e-mails que 
avisam quando o motorista deve, por exemplo, trocar o óleo do veículo ou renovar o seguro.  
 
Com o objetivo de padronizar em uma única linguagem visual todos os seus websites a Ford 
colocou na rede, em fevereiro de 2003, o seu novo website institucional, com mais ferramentas 
para incrementar a chamada experiência do cliente com a marca.  
 
O aprimoramento da Internet está dentro das estratégias de CRM (Customer Relationship 
Management – gestão do relacionamento com o cliente) e de vendas da empresa e, para uma 
comunicação direcionada, a montadora desenvolveu diferentes sites, dirigidos a públicos 
específicos.  



 
Junto às iniciativas para o consumidor, que incluíram o desenvolvimento de hotsites para o Novo 
Fiesta, em maio de 2002 e para o Ecosport, em fevereiro deste ano, a Ford investiu no 
relacionamento com seus parceiros, com a melhoria do portal voltado para seus distribuidores e 
fornecedores. Atualmente, o relacionamento com a rede de distribuidores é praticamente virtual: 
é pela Internet que as revendas fazem os pedidos de veículos, recebem a agenda de test drive, 
manuais de serviço e até esclarecem dúvidas com equipes técnicas.  
 
A montadora também decidiu aproveitar a web para intensificar o B2B, com a realização de leilões 
virtuais de peças para distribuidores e fornecedores. Para o cliente final, à variedade de sites e de 
informações junta-se o atendimento ao cliente online, implantado em abril. No website da Ford, o 
cliente pode contatar a central de atendimento , 24 horas por dia, para esclarecer dúvidas, fazer 
reclamações e dar opiniões.  
 
A expectativa da montadora, que desde o início do ano conta também com um comitê interno 
exclusivo para a Internet, é potencializar a ferramenta web, atraindo mais clientes para seus 
sites. ''O grande desafio é estabelecer uma relação de fidelidade com o cliente pela Internet, para 
que o número de acessos e vendas mantenha-se constante.'', explica Tatiana Gracia, 
coordenadora de CRM e E-Business da Ford. Para isso, a montadora planeja manter a 
comunicação na Internet com parcerias e marketing pró-ativo, oferecendo serviços diferenciados 
para seus clientes.  
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