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Os sucessivos recordes de venda de automóveis e o maior investimento em mídia por parte 
das montadoras, com planos de até dobrar os recursos em publicidade na Internet este ano, 
despertam a atenção e acirram a competição entre as agências de publicidade, tanto pela 
disputa por estas contas, como para desenvolver as campanhas mais chamativas para este 
segmento. A Ford é uma das que, além de liderar os investimentos em mídias tradicionais no 
ano passado, vem dobrando o investimento na web.  
 
Atualmente, os meios digitais representam de 8% a 10% do plano de comunicação geral da 
Ford. Isso por que, de acordo com uma pesquisa realizada pela montadora, 84% dos 
compradores de automóveis vão às concessionárias apenas depois de obter informações sobre 
o produto via Internet. "Para boa parte dos consumidores, é o segundo item de compra mais 
importante, só perde para a casa. Por isso, as pessoas procuram se preparar e saber detalhes 
antes da compra", afirma Maurício Greco, gerente de Comunicação da Ford. 
 
Toda a parte de mídia da montadora é gerenciada pela JWT, que prevê uma reformulação no 
site da empresa no quarto trimestre deste ano. Atualmente, a página do anunciante na 
Internet recebe cerca de 2 milhões de acessos por mês e é o segundo colocado no ranking do 
Ibope das montadoras do País.  
 
Este ano, a agência lançou uma nova campanha para o Ford Ka, que trabalha o conceito "O 
carro que você sempre quis". A estratégia foi agressiva: o novo Ka recebeu 25% da verba de 
marketing da Ford em 2008, com o objetivo de ampliar o market share do produto no 
segmento popular, que hoje é de 2%, e atualmente corresponde a 70% das vendas de 
automóveis no País. Além da Internet, o plano de mídia inclui TV aberta e a cabo, cinema, 
revistas, rádio e outras ações de marketing.  
 
Seguindo a mesma linha e de olho em corte de custos, a General Motors (GM) estima dobrar a 
verba para Internet este ano, que deve responder por 15% do investimento em marketing. O 
anunciante acaba de lançar sua primeira campanha 100% digital, criada pela agência gaúcha 
AG2, para promover o modelo Prisma, da Chevrolet. 
 
A agência, que já respondia pelo desenvolvimento digital do anunciante, venceu uma 
concorrência disputada com outras quatro grandes agências para desenvolver a campanha e 
foi escolhida por conta do projeto de mensuração de resultados proposta para a campanha. "A 
campanha é mensurada por indicadores de performance, como cadastros de internautas, 
registros de intenções de test drives e compras e avaliadores das mídias e pode ser adequada 
ao longo do processo", afirma Cesar Paz, presidente da AG2. 
 
Nos Estados Unidos, a GM registra prejuízos por conta da desaceleração da economia norte-
americana, mas pretende gastar 50% da verba publicitária em meios digitais até 2010. Uma 
das razões apontadas é a capacidade de mensuração que a mídia digital oferece. A verba anual 
do anunciante no país é US$ 3 bilhões. "Hoje os diretores financeiros têm um conforto maior 
em autorizar investimentos em marketing por conta da capacidade de mensuração que o meio 
oferece", expõe Samuel Russel, diretor de marketing da Chevrolet. "Além disso, a Internet 
ultrapassou a TV e as outras mídias em meio informativo para a compra de automóvel, 
perdendo apenas para o jornal", completa.  
 
Apesar da euforia com a mídia eletrônica, a empresa foi cautelosa na escolha do modelo objeto 
da campanha. Lançado em 2006, o Prisma é um dos modelos líderes de venda e tem um 
público-alvo mais segmentado e jovem.  
 
"O Celta, por exemplo, tem um público mais amplo. Neste caso, não podemos deixar de 
investir nas mídias tradicionais." 
 
Comunidades 
 



Apostando no conceito de comunidade de usuários da marca, a Mitsubishi lançou, semana 
passada, a rádio Mitsubishi FM criada pela agência Africa, em parceria com o grupo 
Bandeirantes. O objetivo da ação, que prevê um contrato de três anos com possibilidade de 
renovação, é criar um canal de comunicação com a comunidade de consumidores da marca, 
com conteúdos voltados ao universo de esportes de aventura, viagens e variedades. "O 
produto surgiu da idéia de ter um meio para fazer uma conexão com a comunidade da marca 
que já existe que é a dos participantes dos diversos campeonatos que a marca organiza. Além 
disso, segue uma tendência mundial agregar conteúdo a comunicação das marcas", explica 
Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-presidente de mídia da Africa. 
 
Já a Giovanni+Draftfcb trouxe consumidores para serem protagonistas das campanhas de 
varejo da Fiat, em que contam suas histórias com modelos da marca. "Estamos discutindo 
como fazer a evolução da segunda fase, que deve ir ao ar até o fim de agosto. Uma 
possibilidade é personalizar a campanha para modelos específicos", diz Daniel Baena, diretor 
de conta da Fiat na agência. 
 
Investimentos 
 
Se a crise nos Estados Unidos tem gerado cortes nos gastos das montadoras, no Brasil o 
cenário é outro. De acordo com o ranking de anunciantes do Projeto Inter-Meios, produzido 
pela PricewaterhouseCoopers para a editora Meio & Mensagem, em 2007, a Ford liderou os 
investimentos publicitários entre as montadoras, com R$ 188 milhões, alta de 23% em relação 
ao ano anterior seguida pela Fiat, que investiu 8% mais em mídia, com quase R$ 170 milhões.  
 
Já a GM manteve-se na liderança entre as montadoras, mas reduziu os investimentos em 7%, 
além da Renault 
 
, com 8% menos. Já a Volkswagen registrou expansão de 21% e investiu R$ 130 milhões em 
mídia no ano passado. Também apresentaram alta, embora em volume menor, as montadoras 
Nissan do Brasil (289%), Hyundai Caoa (73%), Toyota, (47%), Peugeot Citroën, (42%), Kia 
Motors , (32%) e Mitsubishi (22%). 
 
 
 
Leia Mais: 
 
Americana BBDO vence Cannes da publicidade 
A BBDO, de Nova York, foi escolhida a Agency of the Year (agência do ano) pelo festival de 
publicidade de Cannes, um dos mais importantes eventos do meio publicitário no planeta. A 
confirmação a aconteceu na manhã do último sábado, com o resultado dos Film Lions, onde a 
agência nova-iorquina conquistou três Leões de Ouro, dois pratas e três bronzes em Film e 
superou pontuação da brasieleira AlmapBBDO, segunda colocada entre todas as agências. A 
londrina DDB ficou com a terceira posição.  
 
Com a campanha "Caixas", criada para a Volkswagen Caminhões e que estreou neste fim de 
semana no País, a AlmapBBDO conquistou dois Leões de Prata no Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes, nas áreas de mídia impressa e outdoor e era uma das mais cotadas 
para levar o prêmio final.  
 
A campanha institucional integra filme, anúncios seqüenciais e em páginas duplas, spot, peças 
de Internet, ponto-de-venda e endomarketing. No ranking rede, a BBDO também confirmou a 
condição de Network of the Year (rede do ano) com as generosas contribuições de suas bases 
de Nova York, São Paulo e Johanesburgo. A DDB ficou em segundo, seguida da Saatchi & 
Saatchi. 
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