
Pesquisa indica que TV não ajuda a vender carros 

Cibele Santos  

 

Propaganda boca-a-boca é o melhor meio para influenciar compras, seguida por mala direta e 

Internet  

 

Os comerciais de TV têm pouco impacto sobre as decisões de compra de automóveis, segundo 

uma nova pesquisa que a consultoria americana Cap Gemini Ersnt & Young deverá publicar nesta 

semana. Alguns resultados preliminares, divulgados por Advertising Age, indicam que a 

esmagadora maioria (71%) dos 700 consumidores americanos entrevistados nos últimos seis 

meses citaram a propaganda boca-a-boca como a principal fonte de decisão; em seguida vieram 

mala direta (48%), sites de busca (26%), e comerciais de TV (17%).  

 

"Achamos que as montadoras e suas revendedoras estão desperdiçando dinheiro ao investir mais 

em comerciais do que em marketing direto", disse Mike Wujciak, vice-presidente da Cap Gemini.  

 

Apesar de não sugerir a retirada total de investimentos na propaganda de TV, ele disse a Ad Age 

que "talvez as montadoras devessem reavaliar seu mídia mix" e dedicar mais verbas a campanhas 

de Internet, na medida em que estas têm processo mais curto de execução (13 semanas, versus 

36 semanas das campanhas de TV) e também de avaliação de resultados.  

 

Montadoras discordam  

 

Jim Sanfilippo, vp executivo da consultoria especializada AMCI (Omnicom Group) e ex-vp de 

marketing da Kia Motors America, contestou a pesquisa dizendo que "a TV absolutamente produz 

tráfego para as concessionárias", e que o pesado investimento no meio é uma prova de sua 

eficácia.  

 

Para Mike Palmgrenn, diretor da conta de mídia da BMW of North America na Optimedia 

International (Publicis Groupe), seu cliente usa TV para gerar percepção da marca. "Se você não 

conhece um produto, como pode procurá-lo na Web?". Além disso, acrescenta, os comerciais 

oferecem melhores tomadas dos veículos e demonstram melhor sua performance, algo que a 

propaganda bidimensional da Internet não permite. Seu colega Rob Schwartz, diretor de criação 

da conta da Nissan North America na TBWA/Chiat/Day (Omnicom), é da mesma opinião: "TV é o 

meio que desperta a atenção. Depois os consumidores podem ir procurar mais detalhes na Web."  

 

Segundo a empresa de pesquisa TNS Media Intelligence/CMR, as montadoras e concessionárias 

somaram investimento de US$ 18,4 bilhões na mídia mensurada dos EUA em 2002. 
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