
Marcas Suzuki, Sun-
down, Dafra eTraxx
apostam em celebri-
dades para conquis-
tar os amantes das
motocicletas. Já as
líderes Honda e Ya-
maha acreditam na
tradição e na proximi
dade com o cliente

Sabrina Sato, Grazielli Massafera, Luciano Huck e Ivete Sangalo. Não
estamos falando de uma festa badalada, daquelas que costumam rechear
as páginas das revistas de celebridades, mas sim de um quarteto forma-
do por personalidades que estão no auge de suas carreiras e que estão
na mídia em uma função além de suas atividades convencionais: estão
protagonizando campanhas de motocicletas.
Tirando a líder Honda e a vice-líder Yamaha, as quatro marcas mais vendi-
das do Brasil optaram por essa estratégia. No caso, Suzuki (com Sabnna),
Sundown (Huck), Dafra (Grazi) e Traxx (Ivete).
Essa última, por exemplo, que não tem nem 1% do mercado (ver quadros
com participação de mercado das montadoras nesta reportagem), está
investindo R$ 40 milhões na expansão de sua fábrica, recém-inaugurada,
e em comunicação pelos próximos dois anos. Quatro milhões de reais é
o cachê da cantora baiana, seguramente hoje a maior estrela feminina da
música brasileira. Para o desenvolvimento da campanha, foi contratada a
agência Heads Propaganda, cuja matriz é em Curitiba, mas fará o atendi-
mento pelo escritório paulistano.
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A descendente de orientais mais cobiçada do Brasil, Sabnna
Sato foi escolhida pela Suzuki por casar perfeitamente com um
dos conceitos de uma campanha da marca - "Fabricada no Bra-
sil com tecnologia japonesa".
Já a ex-BBB e hoje atriz global Grazi Massafera, segundo a di-
retoria da Sundown, foi contratada porque seu carisma e sua
empatia conseguiram exaltar os diferenciais da marca.
Por fim, Luciano Huck foi escolhido inicialmente por causa de
uma ação de merchandising no "Caldeirão do Huck", seu pro-
grama aos sábados, na Rede Globo. Porém, a participação do
apresentador foi além do programa, pois, segundo os execu-
tivos da marca, é uma pessoa carismática, que fala bem para
todos os públicos e atinge todos os perfis.

'

Independentemente do uso ou não de celebridades,
o ano de 2008 tem se mostrado extre-
mamente positivo para o mercado de
motocicletas. Dados da Federação
Nacional da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave) apon-
tam que em abril o setor bateu seu
recorde histórico de vendas, com
o emplacamento de 173.870 mil
motos. Em junho, um novo re-
corde: 174.962 mil unidades,
Segundo Moacyr Alberto
Paes, diretor executivo da
Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraci-

clo), o motivo para esse crescimento recorde, em
primeiro lugar, se deve ao congestionamento das
grandes cidades. "É comprovado que as motos
apresentam uma economia de tempo em relação
aos carros, nas grandes metrópoles, de até 40%",
afirma.
Paes aponta o preço como segundo fator, já que
os modelos de baixa cilindradas costumam cus-
tar 73% menos do que um carro popular. "Outros
fatores que também mexem no bolso do proprie-
tário também pesam na balança: uma moto faz
em torno de 35 quilômetros com um litro de ga-
solina, e ainda tem uma manutenção bem mais
barata. Não estou dizendo com isso que a motoci-
cleta passe a ser a principal opção de transporte
do usuário, substituindo seu automóvel, nem que
vire o segundo carro da família. Mas temos que
levar em consideração que em um trânsito caó-
tico, no mesmo espaço onde está um carro com
uma pessoa a bordo cabem quatro ou cinco mo-
tos", completa.

Líder absoluta do setor, com mais de 70% do mer-
cado, a Honda também bateu em 2008

seu recorde de vendas em um primeiro
semestre (mais de 700 mil unidades),
e em um único mês (julho, com cer-

ca de 270 mil motos vendidas).
Segundo José Luiz Terwak, ge-
rente de desenvolvimento de no-

vos produtos, a estratégia de marketing
da montadora se divide em quatro
pilares. O primeiro é atender aos
mais variados perfis de clientes.

"A nossa linha de produtos abrange
desde os iniciantes no mundo das
duas rodas, que possuem um veícu-

lo como utilitário, até aqueles que
estão no topo e podem usufruir

de uma Gold Wing 1800cc. Eu
costumo dizer, por exemplo,

que a Honda Bíz lOOcc é o
jeans de duas rodas, que

atende todas as classes
sociais e faixas etá-
rias", afirma.
Já o segundo pilar
dessa estratégia
de marketing é o
eficiente mercado
de distribuição
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da empresa. A Honda busca sempre estar ao lado
de seu cliente e faz isso por meio de sua rede de
concessionários, que deve chegar a 730 pontos-
de-venda em todo o Brasil até o final deste ano. ''A
rede Honda no Brasil é a que tem o melhor nível de
q u a l i d a d e do mercado. A busca pela fidelização
do consumidor vai além da venda. Está também
no pós-venda, com a preocupação com a manuten-
ção das motos e peças de reposição.
Em terceiro lugar, a Honda quer proporcionar ao
seu cliente que ele faça o melhor uso de seu pro-
duto. Para isso, conta com dois centros educacio-
nais de trânsito - um em Indaiatuba, interior de São
Paulo, e outro em Recife, capital pernambucana - e
uma atividade itinerante, na qual são ministrados
cursos de pilotagem. "Cada concessionária tam-
bém tem um instrutor de pilotagem treinado por
nós e 10% delas têm seu próprio centro educacio-
nal", ressalta Terwalk
Por último, o executivo destaca a estratégia de co-
municação, onde do lançamento do produto até a
sustentação, passando pela parte de promoção,
tudo está a cargo da DM9DDB. "Este ano nós traba-
lhamos com sustentação de marca de alguns produ-
tos, já que não fizemos tantos lançamentos", diz.
Ocupando a vice-liderança do setor, a Yamaha,
marca que também possui uma longa tradição
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nesse mercado no Brasil, começa a concentrar
grande parte de suas ações de comunicação no
varejo. Segundo Fernando Sasaoka, gerente de mar-
keting da empresa, o mesmo efeito que aconteceu corri
o setor automotivo está ocorrendo com o mercado de motoci-
cletas. "As empresas estão focando cada vez menos suas es-
tratégias em produtos e branding para olhar com mais atenção
o varejo", explica.
Isso ocorre porque o cenário está ficando mais competitivo e
é na concessionária que as montadoras podem ter um contato
maior com o consumidor, para entender seus desejos. "Outra
diferença é que antes fazíamos mais ações nacionais; hoje,
são regionalizadas. Isso porque nas grandes capitais a venda
de motos com maiores cilindradas está crescendo. Já nas ci-
dades menores, as pequenas cilindradas são muito dominan-
tes", afirma Sasaoka.
Hoje, a Yamaha está presente em 460 pontos-de-venda, com o
objetivo de chegar a 600 concessionários em 2010. Segundo
Sasaoka esse é um grande foco da Yamaha. "Quando falamos
em clientes, não estamos nos refenndo apenas do consumidor
final, mas sim ao 'cliente concessionário', como ele trabalha
nossos produtos na rede. E o cliente final, quando compra um
produto nosso graças a esse cliente concessionário, acaba
mostrando que todo o nosso esforço em ações below the line
está sendo identificado", diz.

Ainda com menos "cancha" no mercado brasileiro que as
duas maiores marcas, Suzuki, Sundown, Dafra e Traxx, res-
pectivamente terceira, quarta, quinta e sexta do ranking, pos-
suem planos de expansão ambiciosos, que vão além da co-
municação baseada em personalidades,
A Suzuki foca na tecnologia e qualidade das motos japonesas

para se expandir por aqui. Além
das campanhas de varejo e parti-

cipação em eventos do setor, duas
de suas principais estratégias de co-

municação, a montadora tem como mote
principal em 2008 o conceito "Quem compara
compra uma Suzuki". '"Também estamos em
500 pontos-de-venda, que possuem todo apoio
da montadora nas estratégias de marketing e
vendas por meio de propaganda cooperada",
afirma Flávia M, Lorêmçon, gerente de marke-
ting da Suzuki do Brasil.
Já Raulo Penido, gerente de marketing da Bra-
sil & Movimento, detentora da marca Sundown,
afirma que todas as ações da marca estão foca-
das no incremento de vendas, visando princi-
palmente o aumento da participação da marca
no mercado. "As estratégias para alcançarmos
esses objetivos estão embasadas em uma mí-
dia de abrangência nacional e de grande apelo
no varejo", afirma, lembrando que a divisão de
motos da Sundown possui 265 concessionárias
distribuídas estrategicamente pelo território na-
cional.
Lançada no mercado este ano, com investimen-
tos da ordem de R$ 100 milhões, a marca Dafra,
do Grupo Itavema, tem planos ousados, mas ba-
seados no sucesso inicial da marca, que apesar
de ter fechado o semestre na quinta colocação
do ranking, ficou, segundo Carolina Menescal,
gerente de marketing da marca, em quarto lu-
gar em vendas se considerado somente o mês
de julho, "Nossa meta é ter 12% do bolo em 2010.
Para isso, nossa estratégia é atingir o maior nú-
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mero possível de pessoas, com
mídia nacional na Rede Globo,
parte dela no horário nobre,
merchandising em progra-
mas como o 'Big
Brother Brasil'

e novelas, uma cota menor dentro do pacote

do futebol global, ações em concessionários,
entre outros", afirma.  A montadora já está pre-
sente em mais de 250 pontos-de-venda.
Por fim, a Traxx, a menor delas, sonha bem
alto. Quer dizer, menor no Brasil, pois faz
parte do China South Group, o maior fabri-
cante mundial de motocicletas. O que faz
Rogério Scialo, diretor comercial e de mar-
keting da Moto Traxx da Amazônia, dizer que
o objetivo da empresa é ser a segunda maior
marca do país em cinco anos. "Estamos há
seis anos aqui no país, sempre importando
a nossa frota, Agora, desde abril deste ano,
estamos operando com fábrica própria no
país", afirma. Além da fábrica, a Traxx come-
ça a expandir seus pontos-de-venda: conta
hoje com uma rede de 150 concessionários,
e quer chegar a 250 até o final do ano.
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