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A internet é um canal importante para anunciar produtos e serviços da indústria 
automobilística, anúncios online são muito influentes na decisão de compra e construção de 
marca e canais de mídia tradicional alavancam o uso da internet. Essas são algumas das 
conclusões do estudo sobre o setor automotivo no Brasil e a internet, apresentado na semana 
passada pelo Google Brasil.  
 
A pesquisa (veja dados no quadro abaixo) foi realizada pelo portal com 756 consumidores com 
menos de 35 anos, e que compram ou estavam pesquisando carros novos ou usados no Brasil, 
nos últimos seis meses. O estudo revelou que os mecanismos de busca na internet são 
amplamente usados para conhecer, aprofundar, comprar e decidir a aquisição. 
 
Segundo as informações, 85% dos consumidores dão grande importância à busca na web. 
Também de acordo com o levantamento, 97% afirmaram usar o Google em suas pesquisas. "A 
principal intenção do estudo é ajudar nossos clientes a entenderem como está hoje o 
comportamento do usuário online", disse Gustavo Gasparini, gerente de indústrias verticais do 
Google Brasil. 
 
Outro fato relevante é que os canais de mídia tradicional alavancam o uso da internet, sendo 
que 95% dos compradores utilizaram o meio interativo para aprender mais sobre o produto. "A 
pesquisa mostrou que os anúncios em vídeo são as mídias mais relevantes para a lembrança 
de marca (94%) e influência (84%) de brand", acrescentou Gasparini. Já os links patrocinados 
são o formato de anúncio online mais lembrado pelo consumidor, seguidos por banners 
animados e banners interativos (gadget ads). 
 
O diagnóstico também aponta que os recursos online mais utilizados depois da exposição da 
marca à mídia tradicional são a ferramenta de busca (41%), os sites de montadoras (40%), 
sites de revistas automotivas (34%) e sites de comparação de produtos (32%). Além disso, a 
internet chama a atenção dos consumidores para as mídias offline, uma vez que 72% dos 
entrevistados afirmaram ficar mais atentos a anúncios e promoções em ações tradicionais.  
 
Os jornais (50%), revistas especializadas (47%) e televisões (41%) são os veículos que mais 
se beneficiam do estímulo gerado pela internet. "É preciso compreender que a internet não 
toma espaço de outras mídias, mas é, na verdade, um complemento", acrescentou Gasparini. 
 
Integração 
O evento do Google contou com a presença de publicitários e executivos da indústria 
automobilística. Marcelo Prais, diretor de interatividade da JWT, destacou que com a internet é 
possível gastar horas com a marca. "Mas é fundamental ter grande interação entre as mídias 
online e offline", observou ele.  
 
Na visão de Emmanuel Martins, gerente de mídia da AgênciaClick, o anunciante precisa ficar 
atento ao acompanhamento quinzenal das campanhas online. "Como a internet proporciona 
diversas modificações, se não tiver esse cuidado, a ação pode ter efeito contrário", alertou ele. 
 
Para Maurício Greco, gerente de comunicação da Ford Brasil, os indicativos também revelam a 
importância da transparência no meio. "Além disso, é necessária a constante criação de novas 
interações e maneiras diferentes de comunicar o produto na internet", enfatizou. 
 
Foco no usuário 
Marca mais poderosa do mundo segundo o levantamento anual BrandZ Top 100, da Millward 
Brown com valor de brand em US$ 86,1 bilhões, o Google passou por um processo de 
verticalização que começou na América do Norte, ingressou para a Europa, Ásia e, por fim, 
América Latina. "O Google Automotivo, por exemplo, não é uma submarca, mas sim uma 
denominação de um grupo especializado nesta indústria", explicou Gasparini. 
 



A respeito de novidades, já que a empresa se destaca pela inovação, o executivo afirma que a 
tônica do Google é o aperfeiçoamento. "Nossa métrica é que o internauta fique menos tempo 
possível em nossa página, pois significa agilidade de procura. A ferramenta de busca está 
sendo sempre aperfeiçoada", revelou. 
 
Sem apelo estético, a publicidade do Google é feita por meio de resultados. No caso dos links 
patrocinados, formato de anúncio cada vez mais utilizado pelas companhias, sua disposição na 
página da empresa depende do nível de relevância. "O Google tem um zelo muito grande por 
sua marca. O portal é da forma que é (sem apelo estético) porque a filosofia desde seus 
fundadores é de ter seu foco, sempre, no usuário". 
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