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A Sundown Motos e a Sundown Bikes, marcas operadas pela Brasil & Movimento, estão 
investindo alto em propaganda para acentuar a curva de crescimento que vêm apresentando 
nos segmentos em que atuam. Embaladas por uma receita líquida de R$ 194,4 milhões no 
primeiro semestre, as duas contam com um investimento de R$ 10 milhões até dezembro para 
cativar os clientes com sua nova campanha. 
 
Com criação assinada pela Heads, de Curitiba, o esforço de comunicação aposta no lado 
emocional e interativo para chamar a atenção. Composta por filme (com força principalmente 
na internet, mas também veiculado na TV) e outdoor, além de uma coluna na revista Trip e 
ações de merchandising nos programas Pânico, da rádio Jovem Pan FM, e Caldeirão do Hulk, 
da Rede Globo, a campanha explora ainda o endereço 
www.minhavidaeuponhoprarodar.com.br, no qual os internautas podem enviar vídeos e textos 
referentes à proposta da ação. 
 
“Foram mais de 10 mil visitas ao site após a primeira ativação no Caldeirão do Hulk, neste 
sábado, 4 de agosto”, conta Rogério Scialo, diretor comercial e de marketing da Sundown. 
Com a proposta de atrair o público para que cada um apresente como coloca sua vida para 
rodar, embalada por uma regravação de Forever young, canção de sucesso do grupo Alphaville 
nos anos 80, o site presenteará os três melhores discursos, sendo eles em texto ou vídeo, com 
motos da Sundown. Os vencedores serão anunciados em 13 de outubro, no programa de Hulk. 
 
O objetivo da Brasil & Movimento é, obviamente, fortalecer suas marcas, estimulando o uso 
das motos no Brasil. “O consumidor brasileiro está mudando e descobrindo o mercado 
motociclístico. Antigamente tínhamos apenas o modo japonês de construir motos, muito 
adequado às necessidades daquele povo. Hoje, com mais opções, o mercado nacional sabe 
que ganha em praticidade. Muitos estão esperando pela primeira moto, não mais pelo primeiro 
carro”, destaca Scialo. 
 
 

 
A empresa deverá investir cerca de R$ 40 milhões em 2008 para a construção de uma nova 
unidade produtiva, visando inserir no mercado 18 mil motos em 2007, o dobro do volume de 



unidades atual. Como vantagem aos compradores, a marca também oferece garantia de dois 
anos e assistência 24 horas na aquisição de modelos que procuram servir desde entregadores 
a empresários em fuga do trânsito caótico das grandes metrópoles. 
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