




por lá", comenta Marcos Saade, diretor
de vendas e marketing.

Para anunciar seu lançamento San-
dero Stepway, a Renault criou uma cam-
panha publicitária totalmente on-line.
"Fugimos do padrão normal, como jor-
nais, revistas e televisão, e resolvemos
partir para a era digital, por meio de
anúncios nos principais sites da web,
além de blogs exclusivos, que tiveram
mais de 300 mil acessos, já que o carro é
voltado para um público jovem, inde-
pendente e que adora o mundo virtual",
ressalva Pagliarini.

O acesso aos clientes via mensagens
pelo celular, os chamados SMS, é uma

das opções das empresas. A Ford, du-
rante o lançamento do novo Ka, criou
uma campanha de promoção nas 50
principais universidades do Brasil. "Em
pontos estratégicos das faculdades, por
meio de uma torre, eram enviados
conteúdos da campanha e promoção via
tecnologia BlueTooth para os telefones
móveis dos universitários. Pela adequa-
ção do público e conteúdo enviado
(wallpapers, imagens e dados da pro-
moção), a ação foi muito bem-sucedida,
gerando o residual do produto e de seu
posicionamento", diz Antônio Taranto,
diretor de operações de serviço ao cliente.
Ele complementa, com favoritismo, o

rápido aumento de brasileiros portado-
res de telefone celular. "A oportunidade
gerada pela telefonia móvel e outros
dispositivos assim caracterizados com-
binam a abrangência de um meio de co-
municação de massa com a assertivi-
dade do marketing direto. Temos hoje
no Brasil mais de 122 milhões de apa-
relhos habilitados, o que já ultrapassa a
quantidade de impactos possíveis de
muitos meios de comunicação tradicio-
nais", entusiasma-se.

A mobilidade também é o forte da
Fiat. "Utilizamos estrategicamente esse
meio de comunicação para estarmos
presentes junto ao cliente em todos os



momentos de seu cotidiano", fala João
Ciaco, diretor de publicidade e marke-
ting de relacionamento. O recente lan-
çamento Linea contou com um blog
dedicado ao produto. "Antes mesmo da
sua chegada ao mercado brasileiro, o site
relatava passo a passo todo o desenvol-
vimento do projeto, do design e do pro-
duto final, passando pelo posiciona-
mento do mercado e o conceito de co-
municação", explica Ciaco.

Antes do lançamento do 207, a
francesa Peugeot destacou-se por uma
campanha diferenciada feita via inter-
net. "Criamos uma hotsite específico,
com o nome 'Prepare seu Corpo'. Nele,
encontrava-se uma área exclusiva para o
cliente, fotos e detalhes do produto, a
fim de criar uma maior expectativa com
relação ao novo carro. Após a apresenta-
ção do veículo para os consumidores e
imprensa, substituímos o título do
portal para 'Escute seu Corpo', no qual
todos podem, por meio de uma ferra-
menta 3D, conhecer todos os detalhes
do Peugeot 207", diz Ana Theresa Bor-
sani, diretora de marketing da Peugeot.

Engatinhando na busca pelo consu-
midor 2.0, a Honda possui em sua pá-
gina oficial a apresentação do produto
para o cliente, que pode interagir com o
modelo. "O internauta poderá apreciar o
carro, seus diferenciais e vídeos da
campanha publicitária sem sair de casa",
conclui Alberto Pescumo Filho, gerente
comercial. Ele ainda relata que o cres-
cimento da marca se dá, ainda, por meio
do boca-a-boca. "Os usuários relatam
suas experiências com o carro para seus
amigos e parentes, e assim o interesse
acaba influenciando no aumento do nú-
mero de vendas", anima-se.

NOVIDADES DO SETOR
Em um mercado exigente como o

de automóveis, as montadoras não po-
dem ficar atrás, por isso as novidades
para 2009 surgem com bastante tec-
nologia e design. A Volkswagen apre-
senta o novo sedan Voyage, em versões
de motor 1.0 e 1.6. "O consumidor do

SANDERO STEWAY PARA SEU
LANÇAMENTO, A RENAULT CRIOU

UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA
TOTALMENTE ON-LINE

Voyage é uma pessoa que já conseguiu
comprar o seu primeiro carro O km, um
modelo hatch, e que agora, na troca do
produto, deseja adquirir um veículo
maior", explica Fabrício Biondo, geren-
te-executivo de planejamento de mar-
keting da Volkswagen do Brasil. O veí-
culo tem porta-malas com capacidade
para 480 litros e revestimento em carpete.

Os acessórios diferenciados e a alta
tecnologia se destacam no novo Sports
Activity Vehicle (ou Veículos para Ati-
vidades Esportivas - SAV) Coupé da
BMW. O X6 possui como opcional um
sistema que se conecta, por meio do
sistema BlueTooth, ao celular. Todas as
informações do telefone são passadas
para a memória do carro, e por meio dos
botões localizados no volante, quem está
na direção pode atender, realizar cha-
madas e acessar a agenda telefônica sem
colocar a mão no aparelho. "O X6 re-
presenta uma nova categoria automo-

bilística, um conceito de design diferen-
te e um dinamismo com características
até agora desconhecidas", ressalva Silva.

Outro destaque é o Série 7, que traz
a grande novidade da montadora: o
ConnectedDrive, um item opcional que
dá ao cliente acesso irrestrito à internet
por meio do visor do carro.

Com o intuito de evitar pequenos
acidentes, a Volvo traz no novo espor-
tivo XC60, o City Safety, um dispositi-
vo que aciona automaticamente o freio.
"Isso ocorre mesmo que não haja ação
por parte do condutor", fala Saade.

A Audi mantém a aposta no novo
A4. "Esse é o modelo mais vendido da
marca no mundo e possui diversos itens
de conforto e performance inéditos na
categoria", explica Felipe Gomes. Um
deles é o Adaptive Ligts, sistema de fa-
róis que acompanha a curva na estrada.

A corrida atrás do cliente fez com
que a Fiat apostasse no segmento que



mais cresce no mercado brasileiro: o
sedan de luxo. Segundo a empresa, tra-
dicionalmente seus clientes são ouvidos
durante o desenvolvimento do produto.
Com o Linea aconteceu da mesma
maneira, e chegou-se à conclusão de
que os consumidores queriam um carro
elegante, luxuoso, de design marcante e
belo. Além disso, queriam muita tec-
nologia. Por isso, o novo automóvel
apresenta o sistema Blue&Me Nav.
Por meio dele, o motorista pode aces-
sar o sistema de GPS com um simples

comando de voz. O mapa vem carre-
gado num pen drive de 2 gigabytes.
Sua versão mais recente oferece cober-
tura de 111 cidades em todo o terri-
tório nacional.

A grande novidade da Mercedes-
Benz fica para o GLK, que apresenta
boa dirigibilidade tanto para o asfalto
liso, quanto para uma estrada cheia de
desníveis e pedras, o famoso off-road.
Seu motor é bastante potente: 3.0 V6,
com 231 cv. A Chrysler apresenta a
versão reestilizada do sedan 300 C. Para

os clientes fissurados em entretenimento,
o modelo possui a tecnologia touchscre-
em MyGIG, um disco rígido de 20 gi-
gabytes, que inclui o Music Juke Box
para organizar músicas e fotos.

O sucesso C3, da Citroën, ganha
uma nova cara e tecnologia pra lá de
especial. Como é o caso do black panel.
Nesse sistema, o motorista pode desa-
tivar a iluminação de todas as informa-
ções não essenciais durante a condução
do veículo. Porém, se ocorrer algo ines-
perado, como elevação da temperatura
do motor, a pessoa é alertada mesmo
com o recurso ativado.

MUNDO SUSTENTÁVEL
O grande desafio das empresas para

o futuro é a criação de veículos que
liberem menos gás carbônico. Pensan-
do nisso, a Toyota apresenta este ano no
Salão Internacional do Automóvel de
São Paulo o carro conceito 1/X. O veí-
culo possui um conjunto de motor que
adota a tecnologia flex (mistura de eta-
nol e gasolina em qualquer proporção)
e a grande novidade: o motor elétrico,
que funciona por meio do sistema plug-
in, ou seja, o carro para ser recarregado
deve se conectar a qualquer fonte ex-
terna de energia, inclusive a uma toma-
da convencional.

No mesmo segmento surge o Volt,
automóvel da General Motors (GM),
com bateria que, ao ser completamente
carregada, pode trafegar até 64 quilô-
metros na cidade, tudo à base da eletri-
cidade. De acordo com Robert Lutz,
vice-presidente do conselho da monta-
dora, os testes foram feitos nos Estados
Unidos, país em que a maioria da popu-
lação mora a menos de 32 quilômetros
do seu local de trabalho, ou seja, um
total de 64 quilômetros para ida e volta.
"Nesse caso, é possível nunca mais ter de
colocar uma gota de gasolina por toda a
vida útil do carro", anima-se.
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