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O Sandero Stepway, novo modelo esportivo que a Renault lança hoje no Estado de São Paulo, 
não contará em sua apresentação com comercial no horário nobre da TV aberta nem anúncios 
em revistas e jornais de grande circulação. Toda a campanha de lançamento está concentrada 
num único canal: a internet. Assim como a GM, que recentemente lançou seu Prisma 
totalmente pela web, a Renault aposta na rede mundial de computadores pelo fato de o 
público-alvo do Sandero Stepway homens solteiros, sem filhos, com idade entre 30 e 40 anos 
aproximadamente estar totalmente conectado ao universo digital.  
 
A estratégia desenvolvida para a internet está a cargo da agência Salem a campanha de mídia 
de massa só será realizada numa segunda etapa, em 2009, e como sustentação para as ações 
iniciadas na web. A agência responsável pela campanha nas mídias convencionais é a 
NeogamaBBH.  
 
"Trata-se de um lançamento diferente. Além da divulgação ser toda pela web, a estratégia 
também prevê uso de blogs, comunidades virtuais e atuação. Vinte pessoas nossas farão 
contatos com as redes sociais para promover o produto", afirma Cássio Pagliarini, diretor de 
marketing da Renault. O investimento na ação não é revelado.  
 
O plano da montadora reforça tendência no uso da web como ferramenta de marketing no 
segmento e demonstra a tentativa de diversificação nas estratégias de comunicação. Em 
grande parte, essa movimentação se deve ao aumento da concorrência no setor.  
 
Os números demostram que está muito fácil comprar um carro as condições de crédito 
facilitado proporcionaram um aumento de 22,5% nas vendas até agosto mas será que vendê-
los também está? Para as agências de publicidade e os diretores de marketing da indústria 
automobilística a resposta não parece tão simples. Afinal, a disputa entre as empresas está 
acirrada a diferença de vendas entre os três primeiros colocados é de menos de 10% 
refletindo-se nos investimentos em publicidade. O setor é o quinto maior anunciante, de 
acordo com o Ibope: R$ 959,3 milhões no primeiro semestre quase 40% a mais que no 
mesmo período do ano passado Por isso, a indústria automotiva busca diversificar o portfólio, 
para garantir a fidelidade, acompanhando a evolução econômica de seu cliente, e a 
comunicação, para atingir um público mais segmentado. Também investe mais na marca que 
no produto mais da metade da verba de comunicação vai para essa área e no marketing de 
relacionamento.  
 
Na Fiat, por exemplo, que lançou recentemente seu Línea, a internet foi uma ferramenta 
importante de uso. O novo carro da Fiat é o primeiro de luxo da empresa que, com isso, 
completa seu portfólio. Para o lançamento, a indústria criou um blog que recebeu 20 mil 
visitantes por dia, com uma média de 40 posts para cada publicação. João Batista Ciaco, 
diretor de Publicidade e Marketing de Relacionamento da Fiat, diz que o Línea está dentro do 
contexto de fidelidade do consumidor por um período maior de tempo. A empresa é a primeira 
em vendas, de acordo com os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).  
 
A internet tem sido um dos veículos principais das montadoras. "Quase 95% das pessoas que 
compram consultaram a internet antes", diz Marcelo Olival, gerente de propaganda e 
marketing da Volkswagen segunda no ranking de vendas, de acordo com a Anfavea.  
 
"Cada dia fica mais difícil falar com um meio de comunicação só", exemplifica Ana Paula 
Cortat, vice-presidente de planejamento da Leo Burnett, agência que atende a Fiat.  
 
Varejo  
 
No caso da Ford, pelo menos 50% da verba anual de comunicação vai para o varejo, que esta 
semana apresenta ao consumidor uma nova fase. Os famoso bichos da Ford: "Hellooouuuu, 
bicho não compra carro", saem de cena e dão espaço para os trandfords, ou seja, seres 



inanimados que ganham vida para falar com o consumidor sobre os atributos e as ofertas da 
montadora.  
 
"O varejo se tornou muito importante e nesta nova fase vamos utilizar tecnologia de cinema 
para apresentar os novos personagens para o consumidor", comenta o gerente-geral de 
marketing da Ford no Brasil, Antonio Baltar.  
 
A aposta no varejo tem se intensificado no últimos anos. "No caso da Ford, esse movimento 
começou nos anos 2002/2003 com a nova fábrica e a companhia passou a experimentar novos 
patamares de volume de vendas", comenta Baltar. "Daí a necessidade de chamar mais a 
atenção do consumidor", completa. Segundo o executivo, a Ford praticamente dobrou sua 
participação no mercado de automóveis de 2001 para 2008, passando de 6% para 11%, em 
volume. Diferentemente de outras montadoras, a opção da Ford para trabalhar sua 
comunicação é ter somente uma agência, no caso a JWT. "Essa estratégia é importante, pois a 
agência tem o domínio de todas as ações", afirma o executivo. Para ele, todas as ações, 
independentemente de ser de varejo ou não, precisam agregar valor à marca.  
 
"Antes as campanhas de varejo eram focadas em números e ofertas. Hoje, não pode mais ser 
assim, pois trata-se de um canal de comunicação muito importante com o consumidor, uma 
oportunidade de passar o posicionamento da marca para ele", diz.  
 
Clima  
 
Jaime Troiano, diretor da Troiano Consultoria de Marca, lembra que, com um clima favorável à 
compra, fica mais fácil para o consumidor fazer as escolhas que melhor refletem o seu desejo 
e isso implica em reforço na marca. "Climas econômicos mais favoráveis tendem a ajudar as 
marcas mais prestigiadas", diz.  
 
Segundo ele, a competição deixa de ser no plano do produto e passa a se dar naquilo que o 
carro pode significar, ou seja, na competição entre marcas. "Está mais fácil de comprar do 
ponto de vista do crédito, mas está mais difícil para o cliente, que está com uma variedade 
enorme de produtos. E aí entra a questão da comunicação, por isso é fundamental o trabalho 
de marca", acredita Olival. Na Peugeot, a estratégia de acordo com Celso Loducca, presidente 
da Loducca, agência responsável pela conta da montadora é reforçar a relação emocional com 
o carro.  
 
Assim como as demais montadoras, a Peugeot tem investido mais no marketing institucional 
que no varejo, diz Loducca, sem revelar números. Ele lembra que, como a empresa lida com 
um público muito segmentado, outra estratégia é a massificação. Por isso, neste ano, o maior 
investimento foi na televisão. "Queremos fixar a marca para os próximos anos", diz.  
 
Pesquisa  
 
O vice-presidente da Gallup do Brasil, Gustavo Oliveira, lembra que o item paixão dentro do 
levantamento de relação emocional do consumidor com a marca é o mais importante a ser 
analisado. Mas, segundo uma pesquisa da instituição, apenas 9% dos brasileiros se declaram 
"apaixonados" por sua marca de montadora, enquanto a média mundial é de 19%.  
 
Ele acrescenta que criar paixão nos clientes é o ápice, "mas tem de se pensar como se constrói 
este caminho - que passa por confiança e integridade do contrário, não se sustenta ao longo 
do tempo".  
 
O estudo inédito no Brasil feito pela Gallup Consulting mostra que 60% dos consumidores de 
carros estão insatisfeitos. O levantamento foi feito com 640 pessoas nas principais capitais do 
País, com renda mensal acima de três salários mínimos. De acordo com Oliveira, estudos da 
consultoria para uma indústria específica mostram que a metade superior que tirou a melhor 
nota de engajamento tinha 17% mais vendas que a outra. A nota mais alta no item serviço 
também se reverteu em aumento de receita: 30%.  
 



O levantamento da consultoria mostra que 27% dos clientes são leais à marca para 33% da 
média mundial. Trata-se de uma variável considerada pela pesquisa como racional. Mas 
quando chega-se à variável engajamento que refere-se à questão emocional e racional, a 
média fica abaixo da mundial. Segundo os estudos internacionais, apenas 13% dos 
consumidores são "ativamente desengajados" com suas marcas e, no Brasil, o índice chega a 
27%.  
 
“Isso mostra que existe uma relação ruim com a marca”, conta Oliveira. 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


