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A partir da idéia de vender carros, em 1972, nasceu a Mercado de Automóveis na Televisão 
(Matel) - conglomerado de mídia que hoje controla jornal, programas de TV e site que, juntos 
com as feiras de comercialização de veículos, alcançam um público de 2,4 milhões de pessoas. 
Agora, a empresa pretende consolidar tudo em uma marca só e integrar os veículos de 
comunicação.  
 
"Quando a companhia surgiu, a idéia era criar classificados na televisão. A partir daí, o grupo 
foi crescendo", diz Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, sócio-presidente. Com a empresa 
consolidada, a Matel, cujo faturamento anual é de R$ 25 milhões - parte agora para novos 
projetos. "Sentimos que a internet poderia ser melhor aproveitada". Por isso, a empresa 
investe R$ 4 milhões num projeto para integrar suas plataformas de comunicação. Com a 
reunião das mídias, a expectativa é gerar um faturamento adicional de R$ 9 milhões a R$ 10 
milhões.  
 
A idéia é unir o mundo virtual ao "real". E usar todos os recursos de que dispõe a web 2.0, 
modo como é chamada a internet colabotativa e interativa. A plataforma unificada parte do 
pressuposto de que o cliente produz o seu conteúdo. Assim, os usuários das feiras ou aqueles 
que anunciam em um dos veículos da empresa poderão criar uma página de seu carro - não 
apenas um anúncio - com recursos interativos. O proprietário ou concessionária poderá 
também fazer um plano de mídia para essa comercialização. Desde modo, pode estabelecer 
um valor a destinar para anúncios - em qualquer canal da Matel- que, em caso de venda antes 
do uso total da quantia, fica como crédito para futuras atividades. Outra ação de integração 
das mídias é a instalação de computadores nas feiras de vendas de carro. Nesses locais a 
pesquisa pode ser feita on-line e o vendedor recebe um SMS com os dados do interessado. O 
dono do carro poderá "transmitir" ao vivo um filme sobre o seu veículo para um comprador.  
 
Santos conta que, aliado a todo o projeto da plataforma global, haverá ainda mudança na 
marca - unificação, que depende de registro para ser divulgada. A expectativa da Matel é que, 
na próxima semana, já possa começar a comunicá-la ao mercado publicitário.  
 
Trajetória  
 
A história do grupo começa com o evento Feira Livre de Automóvel, em São Paulo, e um 
programa de TV homônimo. Hoje, o grupo tem outras duas atrações: Auto Shop (que 
comercializa veículos de concessionárias), exibido semanalmente na Band e TV Gazeta, e o 
Programa do Carro (com informações sobre o mundo automotivo), na CNT. A idéia do 
Programa do Carro se espalhou pelo Brasil - são mais de 60 em todo o País, alguns com 
conteúdo da Matel.  
 
Segundo Santos, o vendedor do carro não paga para anunciar no Feira Livre de Automóvel, 
que é custeado por patrocinadores e pelos ingressos.  
 
O grupo conta com equipe de 80 funcionários, além de 420 pessoas que trabalham na 
realização das feiras: no Parque do Anhembi e no Ceagesp, na capital paulista, no ABC e em 
Mogi das Cruzes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


