
 

Roda viva 

Dubes Sônego e Arnaldo Comin  
 
Montadoras centram fogo nas promoções para desovar estoques; Fiat e GM acirram disputa pela 
liderança do mercado  
 
A crise da indústria automobilística brasileira tem sido fonte de boas notícias para as agências de 
promoção. Pressionadas pelos altos estoques, as quatro maiores montadoras do País - GM, Fiat, 
Volkswagen e Ford - apostam forte em ações do gênero, mudando o perfil tradicional dos 
investimentos em marketing do setor. Na semana passada, a GM iniciou, em parceria com o SBT, 
a maior campanha promocional de sua história no Brasil. Também na semana passada, a Fiat 
lançou o Doblò Adventure em campanha híbrida, de caráter institucional e promocional, modelo 
semelhante ao usado recentemente na divulgação de outros modelos da linha Adventure. A 
exceção é a Ford, que na quarta posição aposta no lançamento de produtos, segue o modelo 
tradicional de comunicação do setor e avalia os resultados de ações da concorrência. Paulo Sérgio 
Kakinoff, diretor de marketing da Volkswagen, reconhece que a união de ação institucional e 
promoção deve tornar-se uma tendência no futuro. Como a marca menos agressiva do mercado 
nos últimos meses, a Volks não deixa claro se usará essa ferramenta em sua grande campanha 
deste ano para o lançamento do Fox, em novembro (ver boxe).  
 

                                            
 
Com o mote da redução em 3% do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) e a queda da taxa 
básica de juros da economia, as montadoras promoveram uma enxurrada de ações promocionais 
para reverter o ritmo de retração do mercado desde o início do ano, o que acabou surtindo efeito. 
De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
o setor registrou alta de 24,1% nas vendas em setembro, em comparação ao mesmo período de 
2002, e lançou Fiat e GM em uma corrida pela liderança na indústria em relação a veículos de 
passeio e comerciais leves (ver quadro). Na prática, a reação pouco teve a ver com a redução dos 
juros e do IPI, que, para o consumidor final, representou queda de preços de apenas 0,9%. Na 
avaliação do mercado, foram as promoções que trouxeram os clientes de volta às lojas.  
 
A pressão para minimizar o cenário negativo do ano - o setor deverá fechar 2003 com cerca de 
1,3 milhão de carros vendidos, contra mais de 1,5 milhão no período anterior - mudou o mix de 
investimentos em marketing. As montadoras tradicionalmente destinam 60% de sua verba em 
comunicação institucional ou de produtos, contra 40% para promoções e varejo. A lógica se 
inverteu, ficando o segmento destinado à ativação de vendas com 60% do bolo. Na prática, a 
tendência mostra que a realidade econômica está forçando a indústria a dar menos importância 
estratégica às marcas. "A necessidade de reduzir os estoques mudou o peso promocional, mas 
acredito que essa tendência não se sustente por muito mais tempo", afirma João Batista Ciaco, 
diretor de publicidade e marketing de relacionamento da Fiat. "Em algum momento a indústria 
terá de voltar a investir mais em propaganda institucional."  
 
GM vem aí  



 
Ao anunciar a maior campanha promocional de sua história, assinada por Sight-Momentum e 
McCann-Erikson, a GM tem como objetivo alcançar a liderança do mercado até o final do ano. 
Esse feito seria inédito para a montadora, que tradicionalmente esteve afastada da briga pelo 
topo do ranking, apostando em carros de preços intermediários ou mais altos, com maior 
rentabilidade. Em setembro, a multinacional já aparece colada na Fiat entre as marcas mais 
vendidas. Um dos motivos dessa mudança de posicionamento é o fato de a GM não ter novos 
produtos para anunciar e possuir uma boa composição de portfólio em todos os segmentos de 
veículos e utilitários leves. Isso permite que a montadora redirecione mais recursos de marketing 
em atividades promocionais e campanhas de preços.  
 
A ação da GM terá um programa exclusivo no SBT, o Roda a Roda (ex-Roletrando), que sorteará 
carros e prêmios em dinheiro para consumidores, vendedores e gerentes em todo o País. A 
mecânica da campanha tem por objetivo levar potenciais consumidores às concessionárias da 
rede GM.  
 
Marca + promoção  
 
Para aliar necessidade de mercado com posicionamento de marca, a Fiat está apostando em uma 
nova lógica de comunicação, que pode revelar-se uma tendência no setor. Na quarta-feira, dia 8, 
teasers, criados pela Leo Burnett, foram ao ar para gerar expectativa ao lançamento do Doblò 
Adventure, adaptação da minivam da montadora, que chega para competir com o EcoSport, da 
Ford. No final de semana entrou no ar a campanha com a novidade: uma megaação promocional 
criada pela The Marketing Store.  
 
Com o mote "Teste a sua adrenalina", a ação visa atrair consumidores para fazer test-drives do 
produto, concorrendo a viagens a paraísos ecológicos no interior do Brasil. A ação inclui 
premiações a gerentes e vendedores das concessionárias Fiat. A The Marketing Store desenvolveu 
ainda um circo de esportes radicais, que percorrerá as cidades de São Paulo, Rio, Curitiba, Porto 
Alegre e Goiânia. O objetivo da montadora é elevar as vendas do Doblò das atuais 1,1 mil 
unidades mensais, para além de 1,5 mil, um incremento próximo a 50%. "A vantagem dessa nova 
visão é a de que todas as agências envolvidas trabalham de maneira integrada, desde o 
posicionamento de mercado do produto", diz Geraldo Rocha Azevedo, presidente da The 
Marketing Store, que espera um retorno de 70 mil test-drives com a campanha.  
 
Ciaco destaca que o modelo adotado pela Fiat exige menor investimento e permite a integração 
da ação de vendas e relacionamento com a marca. "Cada vez mais, esse movimento será 
necessário, tanto para atrair vendas, agregar novos consumidores, quanto para manter a relação 
dos nossos clientes com a marca", explica do diretor de publicidade da montadora.  
 
Acelerando por fora  
 
Com dois modelos recentemente lançados em linha, o Fiesta e o EcoSport, a Ford acabou 
mantendo a tradicional relação de investimentos em marketing do setor: 60% das verbas para 
produto e institucional e 40% para o varejo. Na avaliação de Luis Salem, gerente geral de 
marketing da montadora no Brasil, a preocupação atual da Ford é comunicar preços e condições 
de pagamento competitivos, que, associados à qualidade dos produtos, têm garantido o aumento 
das vendas. "O novo Fiesta vende mensalmente 3 mil unidades, três vezes mais que seu 
antecessor", diz. "Não queremos ser arrogantes e dizer que as ações promocionais da 
concorrência não afetarão nossas vendas. Mas, até agora, o impacto foi pequeno. Vamos 
continuar a monitorar os resultados e, se for o caso, estudaremos alguma reação."  
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