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Marca
polêmica

Sabíamos que esse nome iria causar
polêmica no país, mas decidimos mantê-

lo porque é a marca do veículo e é assim que
ele é comercializado no exterior. Nos demais
países, a palavra Chana não significa nada,
sendo apenas associada ao nome da minivan.
Brincadeiras com o nome acontecem até dentro
da nossa empresa, isso é saudável e está nos
ajudando a promover a marca no país. Toda
essa mídia espontânea gerada a partir da expo-
sição desse utilitário no Salão do Automóvel tem
beneficiado tanto o produto quanto o empresa.
Agora, a partir de janeiro, vamos dar início à
comercialização do veículo no Brasil junto com
uma campanha publicitária, cujo slogan será
'Autonomia para suas idéias'. Nossa expectati-
va é comercializar no país 2,8 mil unida-
des do modelo Chana em 2007.

Produzido pelo grupo ChangAn, Chana será importado
pela Districar, do grupo Tricôs, e terá cinco versões: Family
(com capacidade para 7 lugares); Utility (furgão com dois
lugares e capacidade de carga de SOOkg); Cargo (caminhone-
te com capacidade de carga de 700kg); Cargo CE (caminho-
nete com capacidade de carga de 600kg); e CD (picape com
cinco lugares na cabina e capacidade de carga de 400kg). O
utilitário chinês custará entre R$ 27 mil e R$ 33 mil.
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Enquanto empresas investem milhões para
criarem marcas que toquem o coração dos
consumidores, o primeiro carro chinês a ser
comercializado no Brasil tornou-se conhe-
cido em todo o território nacional com uma
verba mínima e um esforço de marketing
irrisório. Exposto no Salão do Automóvel,

em outubro, o utilitário Chana ganhou fama
não pelo design nem tão pouco pela potên-
cia do motor de 53 cavalos, mas sim pelas
inúmeras piadas com o seu nome. Mas até
que ponto essa polêmica gerada em torno
da marca da minivan chinesa pode benefi-
ciar suas vendas no país?

A marca virou sinônimo de piada. É muito
perigoso fazer esse tipo de associação,

principalmente, quando o apelo é sexual. As

gozações de amigos e parentes acabam desesti-
mulando o consumidor a usar o carro. A história

mostra que essa é uma estratégia arriscada. Em
um primeiro momento, pode render boa mídia

espontânea, mas depois a marca corre o risco

de desaparecer do mercado. O primeiro carro
com teto solar do país não caiu no gosto popu-

lar porque esse modelo de Fusca foi bafizado de
'cornovagen'. Outra lição vem da Ford, que no

passado produziu um carro que era sucesso no
exterior: o Ford Pinto (modelo que serviu de ins-

piração para o Corcel). A montadora chegou a

cogitar o lançamento desse veículo no país, mas
desistiu justamente por conta do nome.

De acordo com Marcos Cobra, todo automóvel está asso-
ciado à sexualidade. Por conta disso, a indústria valoriza
muito a potência do motor, o acabamento, o conforto e o
requinte. No segmento em que o Chana compete, a marca
parece não pesar tanto na escolha, já que veículos com
nomes estranhos, como Besta, tiveram boa aceitação. "O
problema é quando esse nome coloca em xeque a perso-
nalidade do proprietário. No caso do utilitário chinês, seu
sucesso dependerá da estratégia de marketing a ser adotada
e de seu desempenho."
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Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n.406, p.16-17, nov. 2006.




