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DESAFIANDO A CONCORRÊNCIA
E CONQUISTANDO MERCADO

A atual B&M - Brasil &. Movimento S.A. é uma empresa
jovem. Surgiu, em 1988, constituída de capital inteiramente
nacional. Por ocasião de sua fundação, a razão social era outra:
CBB - Companhia Brasileira de Bicicletas. A empresa nasceu
vislumbrando o extraordinário potencial do mercado brasileiro
de bicicletas, considerando tratar-se de veículo essencialmente
popular, e portanto, meio de transporte natural para grande
parte da população de baixa renda. Por outro lado, o surto,de
culto à saúde também sinalizou como sendo uma oportunidade a
ser explorada.

Empresa já nasceu com um parque industrial
moderno, instalado em Manaus, com grande
'Otencial de produção e um nível de qualidade
mparado pela certificação ISO 9000/2000.

Em 2002, a empresa tomou uma série de decisões
que mudaram o rumo de sua história. Até aquela
data, a CBB já havia, relativamente, conquistado
algum espaço no mercado e vinha conquistando
um posicionamento ascendente que permitia prever
um futuro de sucesso. Porém, boa dose de ousadia
e absoluta certeza na capacitação técnica de sua
equipe e nas oportunidades de mercado, acabaram
gerando mudanças estruturais na empresa e um
redirecionamento nas estratégias de marketing. Foi
isso que abreviou o tempo e antecipou o sucesso da
B&M, como se verá a seguir.

Confiante na sua capacitação e atenta às oportu-
nidades do mercado nacional, a empresa está de olho
também, nas oportunidades internacionais. A CBB,



foi uma das convidadas pelo governo federal, para
participar da comitiva do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em sua visita à China. Na ocasião, firmou
com a Jinan Qingqi Motorcycle Co. uma parceria
para a fabricação de motos.

A empresa, consciente de sua responsabilidade
cidadã, implantou um sistema de Ouvidoria Per-
manente que opera por meio de pesquisa de opinião
com toda a rede de revendedores de motos e bicicletas,
funcionários e consumidores. Além disso, desenvolve
inúmeros projetos voltados à responsabilidade social

que beneficiam, diretamente,
seus funcionários, os familia-
res e a comunidade. Entre es-
ses projetos, estão, por exem-
plo, o "Projeto Praticando
Cidadania", através do qual
os funcionários trocam um
dia de trabalho na fábrica por
um dia de atividades, numa
instituição social carente.
Existe também, o "Projeto
Casa do Trabalhador", atra-
vés da qual, funcionários e
empresa, produzem tijolos e
se incumbem da construção
de casas para funcionários
necessitados. O "Projeto Ca-
samento", aberto a todos os
funcionários, ajuda aqueles

funcionários que desejam regularizar sua situação
civil. O primeiro evento desse projeto, realizado em
fevereiro de 2004, uniu legalmente, 55 casais. A
empresa presenteou as alianças e proporcionou a
festa.

Em 2002, a B&M (que ainda era CBB) avaliando
o potencial e desempenho da empresa, que então
se dedicava inteiramente ao segmento de bicicletas,
sob a marca "Sundown", chegou a uma conclusão
importante:
• as margens de lucratividade eram muito estreitas;
• competição com "genéricas" eram comercialmente
muito desvantajosas;
• sem imagem de marca em mercado de preço, as
genéricas não tinham nada a perder.

Essa constatação levou à conclusão que o cresci-

mento, nesse mercado, seria lento, num negócio com
baixa rentabilidade em vista dos altos investimentos
necessários à produção, operação e manutenção da
estrutura. A empresa não estava disposta a investir e
apostar num crescimento vegetativo e duvidoso. Ao
mesmo tempo, a empresa mantinha-se aberta a ex-
plorar novas oportunidades e expandir seus negócios.
Por outro lado, seus analistas de negócios detectaram
que o segmento de motos vinha vivendo momentos
de franca expansão, num mercado dividido entre
poucos concorrentes para disputar a preferência dos
consumidores. A sensibilidade indicava que havia
nichos nesse segmento que permitiriam disputar
espaço com produtos diferenciados, tecnologicamente
avançados e que poderiam atrair consumidores gra-
ças a faixas de preços mais competitivos. Não só os
consumidores atuais poderiam ser atraidos, como se
estimou haver uma forte demanda reprimida, que
poderia ser conquistada.

Pela situação que se apresentava, a empresa
concluiu que deveria, imediatamente, promover
uma drástica mudança na sua estratégia de marke-
ting corporativo e de vendas. Dois grandes objetivos
foram fixados, como solução para os problemas
e como alternativa para a própria sobrevivência
empresarial e ampliar as perspectivas de negócios
e lucratividade :
• mudar a razão social, para uma denominação que
permitisse ambicionar a conquista de novos, mais e
melhores negócios;
• apoiar a estratégia de marketing com ações de
comunicação, promoção, vendas e relacionamento,
inovadoras, ousadas, constantes e agressivas.

A decisão da empresa de entrar no segmento de
motos, criou a necessidade, imediata, de alterar a
razão social da Companhia Brasileira de Bicicletas.
Essa decisão coincidiu com a investidura da nova
Diretoria, em julho de 2004, a qual propôs, de ime-
diato, um choque de gestão que iria mudar os proce-
dimentos mercadológicos, operacionais e comerciais.
A ordem foi romper com os padrões vigentes e refor-
matar, a fundo, as diretrizes das unidades de negócios
(bicicletas, motos, consórcio efüness). A dinamização
da empresa deveria passar, obrigatoriamente, pela
agilização de novos lançamentos e novas práticas
de comercialização. O objetivo maior era, abrir os



horizontes da empresa para o mercado e dirigir todo
o foco aos consumidores e clientes (revendas).

Essa era, portanto, a rara oportunidade de cons-
truir uma nova marca corporativa que acompanhas-
se e amparasse todas as alterações mercadológicas,
operacionais e comerciais que mudariam a empresa,
de ponta a ponta. Já havia então, nesse momento,
um claro consenso de que a razão social CBB estava
desatualizada, era limitativa, estava inadequada e
reforçava a idéia de empresa produtora de bicicletas,
e com isso, excluía as outras unidades de negócios.

Procurou-se desenvolver uma marca para a razão
social que fosse inteiramente adequada aos novos
propósitos da empresa, que fosse a mais abrangente
possível cobrindo as unidades de negócios existentes
e as futuras, que fosse inovadora e, criativamente,
contivesse um diferencial marcante. A procura
considerou, também, a necessidade de a escolha re-
cair sobre um nome conceito, o qual fosse alinhado
com os valores relacionados com o posicionamento
e postura filosófica da empresa e
com os princípios que de-
terminam a criação dos
produtos Sundown.

A nova razão so-
cial teria que ser, o
que tecnicamente se
denomina, uma cool
brand. Segundo a "Me-
tro - Official Media
and Research Partner of Cool Brand Leaders", uma
marca, para ter sucesso, ser memorizada, e princi-
palmente, ser aceita e aprovada, precisa conter as
seguintes características essenciais: ter estilo e ser
contemporânea, 59%; ter inovação, 56%; ser original,
51%; ser autêntica, 44% e única, 33%.

A procura foi bastante exigente. A empresa queria
uma razão social, cujo nome conceito fosse fortemen-
te alinhado ao conceito/posicionamento dos produtos
Sundown, que a partir da concepção se destacam
pelo seu jeito brasileiro: são versáteis, jovens, bonitos,
democráticos. Enfim, uma marca que tivesse

Pretender que a marca tivesse a cara do Brasil era
importante por várias razões:
• garantir uma sólida identificação nacional;
• estabelecer uma nítida diferenciação das marcas
japonesas;
• permitir uma integração do espírito nacional com

em substituição à CBB: B&M - BRASIL &
MOVIMENTO.

Uma nova e poderosa identidade, agregando
mais valor à marca de produtos (Sundown), tradu-
zindo um forte conceito de mobilidade/movimento,
locomoção, boa forma, corpo saudável, atividades
e bem-estar, ou seja, todos atributos fortemente re-
lacionados com motos, bicicletas efüness. A nova
razão social passou a operar no mercado nacional,
com três grandes segmentos de produtos divulgados
sob a marca geral SUNDOWN:
• Sundown Bikes (que na mudança, tiveram a de-
nominação modernizada para "bikes");
• Sundown Motos (com foco inicial em motos de
baixa cilindrada, faixa pouco explorada pelos con-
correntes e hoje já incluindo modelos de 125 cc);
• Sundown Fitness, subdividida em produtos Sun-
down (culto ao corpo, beleza) e Inofit Sundown
(tecnologia). ;
• Sundown Peças, criada para dar suporte às revendas
e aos consumidores finais.

A nova razão social, com nome conceito pode-
roso, permite que, num mundo de globalização, a

Foi dessa maneira, aten-
dendo prioritariamente a
uma necessidade de merca-
do, após uma bem definida
estratégia de marketing,
nasceu a nova razão social

os eventos e promoções;
• porque o verde-e-amarelo é sempre atual, não en-
velhece, é motivo de orgulho.

Por outro lado, foi considerado também o fato de
que a marca de nação é um importante conceito de
diferenciação e valorização no mundo globalizado.
Segundo o "The Anholt-GM/Nation Brand Index"
a marca Brasil é a 15a marca preferida pelos consu-
midores do mundo. Outras considerações levaram
à conclusão de que todos os segmentos em que a
empresa atua estão relacionados com movimento. E
entende-se aí, movimento, em todos os sentidos:
• demanda de energia, dinamismo e movimento;
• sensação de prazer, liberdade, independência, con-
quista, movimento (andar, locomover-se, ir e vir,
movimentar-se, não estar parado/estagnado);
• movimento de socialização, fanatismo e obsessão
(passeios familiares, turismo, aventura, os clubes,
academias, encon- tros sarados).



empresa seja brasileira, mas possa contemplar e
aspirar, tranqüilamente, às oportunidades da inter-
nacionalidade. Inegavelmente, a empresa passou
imediatamente a ser percebida como uma respeitável
fabricante brasileira de motos, bikes e aparelhos para
exercícios físicos, mas continha, implícita, a idéia de
representatividade global.

Outra vertente da grande virada resultante da au-
daciosa estratégia de marketing, foi o início da inten-
sificação e constância dos esforços de comunicação
e promoção. A Sundown surpreendeu o mercado de
motos com sua repentina e agressiva presença nos
meios de comunicação, além de ações promocionais
e de pontos de venda localizados, aproveitando e
criando oportunidades desprezadas
pelos concorrentes. A empresa sabia
que, se quisesse abrir brechas e entrar
nesse mercado tão fechado, teria que
ousar, insistir, inovar, persistir. Foi
exatamente o que aconteceu.

Para conquistar espaço num
mercado fortemente estratificado
como o das, motos, onde apenas
duas marcas detêm mais de 93% de
market share (as japonesas, Honda,
acima de 80% e a Yamaha, acima
de 13%), com a nova e audaciosa
estratégia de marketing da Sun-
down, desenvolvida em conjunto
com a Heads Propaganda, de Curi-
tiba (PR), decidiu-se por marcar fortemente seus
produtos com as cores da brasilidade. Nos cerca
de R$ 14 milhões investidos em comunicação, no
período 2004/2005, o apelo à novidade estimulou
a curiosidade dos consumidores:

"Você já viu as novas motos da Sundown ?"

Continuando, a comunicação lançou o conceito
revolucionário que sacudiu o mercado e foi respon-
sável pela abertura, ainda tímida, mas já consistente
e crescente, do mercado:

"Chegou a moto que tem a cara do Brasil
e a qualidade que o brasileiro merece."

Campanha após campanha, peça por peça, toda
a comunicação Sundown caracterizou-se fortemente
por um posicionamento estratégico audacioso e bem
determinado e por uma diferenciação de linguagem,
agressiva, competidora e desafiadora, não usual no

segmento. A comunicação expunha uma podero-
sa identificação de marca, lastreada em atributos
incomparáveis de estilo, tecnologia, modernidade e
preço competitivo.

Em setembro de 2004, através de uma campa-
nha de âmbito nacional, com forte apoio de mídia
(televisão, jornal, revista, outdoor e mídia extensiva)
a Sundown Motos posicionou-se como marca na-
cional. Essa estratégia, além de promover a iden-
tificação, valida e reforça fatores relevantes para o
consumidor - facilidade na aquisição e reposição de
peças de manutenção; assistência técnica em todo
país; economia.

A Sundown definiu como estratégia de mídia/di-
vulgação manter uma forte presença
na "Folha de São Paulo". Assim,
a maioria dos anúncios foi inserida
na edição nacional do jornal. Neste
período, foi veiculado o equivalente a
90 páginas, em anúncios de diversos
formatos. Seus principais objetivos
estratégicos foram: tornar a Sundown
uma marca nacional de fato, atrair
novos investidores para abrir revendas
em diversos mercados, posicionar a
marca, além de dar visibilidade no
mercado de São Paulo. Foram pu-
blicados, em média, três anúncios por
semana, que divulgavam: lançamen-
tos e promoções de motos, ações de

oportunidade, parceria com varejo de bikes, linha de
fitness e anúncios institucionais da empresa.

A comunicação da Sundown Motos apresentou
ao mercado as motos Hunter 125 cc, Max SE 125
cc e Max Sed 125 cc. A entrada dessas motos no
mercado de duas rodas veio acompanhada de um
diferencial inovador: todos os modelos eram ven-
didos já com seguro contra roubo e furto. A idéia
promocional foi tão sensacional que surpreendeu
os concorrentes e agradou aos compradores, que
foram, imediatamente, atraídos pelo beneficio. A
comunicação da Sundown caracteriza-se por ter ob-
jetivos institucionais nacionais e atender às demandas
promocionais regionais, respeitando e valorizando as
diferenças e valores locais.

Graças às estratégias de produtos e comercializa-
ção, as motos Sundown lançadas se destacam dos
modelos concorrentes por apresentar diferenciais
que são valorizados pelos consumidores, como por
exemplo: partida elétrica e pedal são equipamentos
de fábrica de todos os modelos; indicador digital de



marcha e de combustível no
painel; inédito sensor de ce-
lular no modelo Hunter 125
cc; motor 12,5 CV em toda
a linha de motos Sundown
125 cc.

O diferencial que tem sido o grande argumento
de vendas é o preço competitivo, estratégia comercial
utilizada para abrir brechas no estratificado mercado
dominado pelas marcas japonesas. O design, arroja-
do e avançado, conferiu às motos Sundown uma
distinção de modernidade e juventude, provocando,
pela comparação, uma nítida obsolescência das
motos concorrentes similares. As vendas através do
sistema de consórcio foi também uma das portas
de acesso oferecida pela empresa para aquisição de
seus produtos em condições realmente facilitadas, o
que aumenta, ainda mais, as vantagens e benefícios
proporcionadas pela marca Sundown.

Outra característica da comunicação Sundown
foi a de explorar oportunidades. Exemplo disso é o
fato de a Sundown ter sido escolhida como moto
oficial do Grande Prêmio Brasil de Formula-1, em
2004 e 2005, o que gerou anúncios em jornais, filmes
na televisão assim como montagem de show room em
Interlagos para expor a linha Sundown.

O lançamento da primeira moto scooter brasileira,
a Sundown Future, em fevereiro de 2005, mostrou
que a marca veio para desafiar os grandes do mer-
cado. Esse pioneirismo, explorando um segmento,
desprezado pelas marcas líderes, valeu à Sundown
uma forte visibilidade e interesse de um novo público
que queria uma opção diferenciada. A nova moto
foi a estrela que brilhou intensamente na passarela
do São Paulo Fashion Week de 2005, junto com
a grife de moda jovem, Zapping. A comunicação
do lançamento deu-se através de televisão, jornais,
revistas, outdoor e mídia extensiva.

O Dia Internacional da Mulher, em março de
2005, foi outra data de oportunidade explorada pela
Sundown, visando a envolver e conquistar o público
feminino. Da mesma forma os motociclistas foram
homenageados em seu dia, em julho de 2005, com a
publicação de anúncio em jornais e a realização de
evento de confraternização nas revendas Sundown.

Se de um lado a empresa divulga a marca Sundo-
wn, por outro, dá forte e intensivo apoio às revendas.
Cada nova revenda instalada recebe um sólido e ex-
clusivo suporte de comunicação e promoção, explo-
rando as possibilidades regionais/locais de divulgação,
assim como, envolvendo em parceria, a comunidade.

Essa política tem dado certo.
Tanto é que, segundo dados
não oficiais, há estimativas de
que em todas cidades onde a

a Yamaha em vendas. A abertura de cada revenda é
antecedida de anúncio de lançamento padrão:

"Sabe quem está chegando na
sua cidade? Revenda Sundown Motos.

Campanhas promocionais, para estimular vendas
são realizadas continuamente. Exemplo dessas ações,
é a recente campanha "Promoção Mão Aberta - Sua
moto fácil!" que concede condições especiais, de pre-
ço e pagamento, para facilitar a compra de motos.

Em parceria com as revendas, oportunidades
promocionais vêm sendo exploradas com vistas a
aumentar a visibilidade da marca e intensificar as
vendas. Exemplo disso são, por exemplo, as promo-
ções realizadas em fevereiro de 2005 na Riviera de São
Lourenço, um dos condomínios de veraneio mais
famosos e luxuosos do litoral paulista. Foi montado
stand para apresentação da linha de motos e aberta
área para test-drive. Em julho de 2005, durante o
inverno, a marca Sundown participou com sua linha
de motos e outros produtos do Espaço Sundown, em
Campos do Jordão, região serrana de São Paulo. Test-
drive e outras atividades fizeram o público conhecer
de perto as novas motos Sundown.

Dentro da visão de marketing audacioso adota-
do pela Sundown Motos, uma estratégia de mídia
ousada fez a marca Sundown conquistar a via de
maior fluxo de veículos do Brasil, a avenida marginal
do Rio Pinheiros. Nela foram instalados f r ont-lights
seqüenciais. Além dessa via, mais dez pontos estra-
tegicamente selecionados em São Paulo e mais um
seqüencial de painéis front-light na entrada da Via
Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista, puseram
a Sundown em forte evidência, tornando a marca
conhecida e associada a motos de vanguarda.

Outra ação promocional com extraordinário re-
call, pela fantástica visibilidade e divulgação que deu
à marca Sundown e pela oportunidade de demonstrar
a qualidade e tecnologia das motos Sundown, foi a
realização, entre janeiro e março de 2005, do "Desafio
Sundown do Oiapoque ao Chui". Foi uma aventura
inédita, na qual o motociclista Bozoka (Francisco
José Cavalcanti Façanha) percorreu lO.OOOkm, do
Oiapoque ao Chui, com uma moto Sundown de 125
cc. No percurso, Bozoka visitou todas as revendas
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de cada região. A cobertura do evento foi feita pelo
programa Moto Noticias, de Fortaleza (CE), afiliada
da Rede Globo, por revistas especializadas e pelo site
da Sundown. Essa promoção foi, acima de tudo, um
teste que certificou a avançada tecnologia e qualidade
das motos Sundown.

O "Renault Speed Show by TAM - Fórmula
Renault", no campeonato de 2005, contou com a
participação da Sundown, através da utilização de
motos pela TAM para divulgação da marca TAM
Express, patrocinadora do evento esportivo. Por sua
vez, a PPD Sports utilizou as motos Sundown para
o transporte dos organizadores, pilotos e equipe do
staffPPD/Tm.

O "Festival Folclórico de Parintins (AM)", onde
se realiza a famosa "Festa do Boi no Amazonas" e
que atrai mais de 50 mil pessoas, contou, em junho
de 2005, com a participação da Sundown Motos.
No'evento, foram distribuídos 20 mil leques em
forma de coração, com mensagens Sundown. Essa
peça promocional foi divulgada
por artistas e celebridades através
de fotos em revistas de circulação
nacional.

Por ocasião da realização da 4a

edição do "Fórum Empresarial",
em abril de 2005, evento que reúne
anualmente os mais importan-
tes CEOs do país, realizado no
Hotel Transamérica, na Ilha de
Comandatuba, em Ilhéus (BA),
a Sundown Motos disponibilizou
motos para test drive e locomoção
dos participantes. Test drive foi
proporcionado também para os participantes do
"II Golf Weekend", evento promovido em maio de
2005, pelo Programa Companhia de Viagem, no
Paradise Resort Village, em Mogi das Cruzes (SP) e
que reuniu grande número de golfistas, empresários
e celebridades.

O "IX Rodeo Country Bulls", de São José do Rio
preto (SP, evento que traz as melhores montadas e
shows do país, e em 2005 apresentou o touro Bandido
e atores da novela "América", a Sundown Motos
apresentou sua linha de motos no show room, cha-
mando a atenção pelas linhas arrojadas das motos.
Em agosto de 2005, na festa dos 50 anos da maior
festa country do Brasil, a"Festa do Peão de Barre-
tos", a Sundown apresentou sua linha de motos em
parceria com a Mega Motor, revenda Sundown que
atua na região. A Sundown participou também do

"Salão Duas Rodas 2005", apresentando sua linha
completa de motos e outros produtos da marca. Em
novembro de 2005 a Sundown disponibilizou motos
para test drive no "YPO Brasil", realizado no Mabu
Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu (PR), evento
que também atrai os mais importantes CEOs do
país. Durante todo o verão 2005/2006, os associados
do Yacht Club de Ilha Bela (SP) puderam utilizar-se
de motos Sundown no test drive realizado no local,
marcando os 50 anos da entidade. A marca Sundown
marcou presença no "Motoboy Festival", realizado
em São Paulo, em janeiro de 2006.

Em janeiro de 2006 a Sundown Motos patrocinou
dois eventos importantes: comprou cotas no "Verão
Transamérica", que incluem: logomarcas em di-
versos locais do litoral, assinaturas das chamadas de
verão, presença na revista Transamérica com dicas
de verão e de trânsito, sorteio de produtos, blitz, test
drive, show-room para comercialização, muita mídia
de apoio a todas estas ações. O segundo evento foi

a cota de participação no Planeta
Atlântida, em Florianópolis (SC),
o maior show de rock do Sul do
país. Este evento reuniu mais de
140 mil jovens durante dois dias. A
Sundown expôs seus produtos em
parceria com a revenda local.

Em janeiro de 2006 a Sundown
Motos patrocinou dois eventos de
celebridades que garantiram notá-
vel visibilidade à marca. Um dos
patrocínios foi da Banda Calypso,
que é a terceira maior vendedora
de CD no Brasil e Vitor Belfort,

campeão mundial de luta vale-tudo. O outro pa-
trocínio é o do "Verão Quem na Costa do Sauipe",
com 20 ações de merchandising em fotos com artistas
e personalidades.

Para introduzir a marca e promover vendas, a
Sundown abriu espaço também para outras ações de
patrocínio, como por exemplo, patrocínio da "stock
car", apoiando as equipes Avallone e Scuderia 111.
Também o programa "Companhia, de Viagem",
especializado em roteiros de viagens pelo Brasil e pelo
mundo, ganhou o apoio da Sundown Motos. Ações
de merchandising., pela televisão, foram realizadas em
outubro de 2005, através do Programa Raul Gil,
apresentando os modelos Hunter e Max, na Sessão
Premiada, de Sérgio Portiolli.

Em dezembro de 2004 e 2005, a Casas Bahia,
maior rede de lojas varejistas do comércio nacional,



abriu em São Paulo uma megaloja no Anhembi.
Mais de 52 milhões de m2 foram transformados
num grande centro de compras. A Sundown esteve
presente com sua linha de motos e todos os outros
produtos da empresa. O Shopping Ibirapuera, em
São Paulo, abrigou entre dezembro de 2004 e janeiro
de 2005 um stand de exposição e vendas da Sundown
Motos. Foi uma das ações promocionais mais bem-
sucedidas da marca.

O primeiro encontro de revendedores Sundown
Motos foi realizado em fevereiro de 2005, em Ma-
naus (AM), e reuniu 30 revendas exclusivas. No
mesmo ano, em outubro, realizou-se em São Paulo,
o segundo encontro, e desta vez, já eram mais de 120
revendas exclusivas presentes.

A estratégia de marketing extremamente auda-
ciosa, introduzida em 2004, e cujas diretrizes vem
sendo aplicadas até agora, demonstrou ser acertada
e provocou os resultados desejados, antes mesmo do
esperado. A decisão de alterar a razão social com-
provou que, efetivamente, a marca corporativa é o
maior ativo da empresa moderna. Possuidora hoje
de uma denominação abrangente, versátil e atuali-
zada, a empresa se apresenta e é reconhecida como
a empresa que tem a

Estrategicamente, esse posicionamento é funda-
mental como forma de enfrentar os gigantes japo-
neses que dominam o mercado de motos no Brasil.
Como importantes resultados institucionais, e outros

benefícios significativos, hoje, mais do que nome da
empresa, a nova marca corporativa é:
• uma bandeira que estabelece sinergia entre as três
áreas de negócios;
• um conceito afinado com o comportamento de seu
público consumidor, com o momento do país e com
a internacionalização de marcas;
• um nome diferenciado, up-to-date e cool;
• denota dinamismo e é flexível: pode acomodar
outras unidades de negócios.

A nova razão social reúne algumas vantagens
importantes, que garantem uma identidade corpo-
rativa com forte conteúdo conceituai por agregar
características significativas: é mais adequada tanto
aos novos quanto aos eventuais e futuros negócios
da empresa; e, naturalmente, mais abrangente;
é inovadora, portanto, não encontra similaridade;
e por tudo, é diferenciada, o que lhe garante uma
individualidade expressiva.

Sob todos os aspectos, a introdução de nova mar-
ca corporativa mostrou-se vencedora. No dia-a-dia
da empresa, no relacionamento com seus diversos
públicos, é flagrante o efeito multiplicador de uma
marca versátil e conceitualmente melhor definida
e forte.

A estratégia de marketing mostrou-se, também,
especialmente audaciosa nas diversas áreas da co-
municação onde esteve presente: propaganda, rela-
cionamento, revendas e varejo, eventos a patrocínios,
imagem corporativa, feiras, stands e test drives.

Foi audaciosa, por inovar pelas ações integradas
e multidirecionadas. Nenhuma oportunidade foi
perdida. E muitas, foram criadas. A marca esteve
presente em eventos importantes, procurando sempre
a adequação entre o perfil do público e o das mo-



tos Sundown. As promoções agitaram o mercado,
criando facilidades nunca vistas para um público
que queria novidades e mais economia, e também,
para satisfazer uma demanda reprimida por falta de
condições. As motos Sundown provocaram uma
virada total do mercado. A melhor prova está nos
números relativos às vendas, especialmente no biênio
2004/2005, objeto desse case. Os números são oficiais
e divulgados pela Abraciclo (ver tabela 1).

Tomando o ano de 2003 como base, percebe-
se o crescimento de vendas nos dois últimos anos
e a perspectiva é de que em 2006 venha a crescer
numa proporção muito maior. Vale notar que a
marca Sundown expandiu-se principalmente sobre
a fatia de mercado da Honda, a marca líder. O pro-
cesso ascensional da marca Sundown é um fato. É
conseqüência direta de alguns fatores importantes,
como:
• criação da nova marca corporativa
• oferecimento de produtos de design arrojado e alta
tecnologia
• produtos de qualidade a preço competitivo
• ampla e constante divulgação
• promoções constantes
• crescimento contínuo da rede de revendedores
exclusivos

Os números consolidados, do gráfico abaixo,
mostram que os negócios da Sundown deram
uma surpreendente virada. Houve uma evolução

fantástica. Demonstram que o mercado de motos,
que vivia sereno e estabilizado, com duas marcas
dominantes, a partir de agora, graças à concorrên-
cia saudável e estimulante, vai apresentar muitas
novidades:

Merece registro especial o expressivo crescimento
de vendas da Sundown, de 2,627 %, fato que garantiu
à marca, em apenas dois anos de intensa participação
e disputa no segmento de motos, valiosos 5,3 % de
market share em fevereiro de 2006.

Dentro dos esforços de comunicação foi funda-
mental o papel da assessoria de imprensa. A agilidade
na divulgação de informações e o entrosamento com
a mídia foram fundamentais no desenvolvimento do
trabalho de assessoria de imprensa. As ações foram
estrategicamente divididas em Divulgação de Pro-
dutos e Serviços e Divulgação Institucional. A pri-
meira, auxiliou na ampliação da imagem dos novos
produtos Sundown, levando mais informações aos
consumidores e embasando a parte técnica, através
de testes com profissionais do setor. Isto serviu como
aval para cada novo produto Sundown apresentado
ao mercado.

Já no âmbito institucional, a assessoria de impren-
sa baseou seus esforços na difusão da imagem do
presidente, conhecido executivo e de alto crédito entre
os jornalistas e o mercado em geral, o que beneficiou,
e muito, o reforço da imagem corporativa da empresa.
As ações da assessoria de imprensa abrangeram os
mais diversos veículos de comunicação, privilegiando
programas de TV, jornais e revistas de abrangência
nacional. No total, no ano de 2005, o retorno em
espaços conquistados pela mídia institucional de
assessoria de imprensa, somou R$ 4,8 milhões.

Este é o relato de uma história, em que a apli-
cação de uma audaciosa estratégia de marketing foi
responsável pelo sucesso de uma empresa e sua linha
de motos, que ousaram ter a cara do Brasil.

Antônio Carlos Romanoski é presidente da Brasil & Movimento
- Sundown;
Rogério Scialo é Diretor Comercial de Motos.

Text Box
Fonte: Case Studies, ano 10, n. 58, p. 41-48, out. 2006.




