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Um site, um livro, um documentário, um DVD, uma expedição. Tudo para promover um carro. 
Diferentemente do que costuma ocorrer nesse segmento, a Land Rover integra vários recursos 
de comunicação incluindo a produção de conteúdo para promover o utilitário Defender. No 
próximo dia 10, entra no ar o documentário "A gente vive para contar histórias", na Discovery 
Travel & Living, para toda a América Latina, com o primeiro episódio gravado no Jalapão (TO). 
Outro irá ao ar no ano que vem, trazendo uma viagem à Chapada das Mesas (MA). Para 2009, 
a empresa promete também fazer minis "Land Rover Experience" em outros autódromos 
brasileiros, além de Interlagos, na capital paulista. A estratégia é estar perto do público-alvo e 
fazê-lo experimentar a marca tanto na pista e fora dela.  
 
O diretor de marketing e vendas da Land Rover no Brasil, Luiz Tambor, lembra que o "espírito" 
da marca é a aventura e, por isso, a ação atual tenta "sintetizar" este estilo de vida do 
consumidor. "Quem quer ter esse carro, quer contar histórias", diz o vice-presidente de 
criação, Eco Moliterno, da Wunderman agência responsável pelo projeto. Os dois lugares foram 
visitados por pessoas que "contam histórias" profissionalmente, como o músico Daniel Daibem 
e o quadrinista Gabriel Bá. "Fizemos um programa de tevê em que o carro é o coadjuvante, 
que mostra as histórias", acrescenta Moliterno. "O que nos fez ‘comprar’ o projeto é o 
comunicar sem necessariamente vender o produto", diz Tambor.  
 
Assim a expedição virou o programa de tevê, que se transformou no DVD e no livro, além do 
site criado para o veículo. Como o marketing da empresa é focado no relacionamento com os 
clientes mais de 30% das ações têm este objetivo - todo este material será enviado aos 
consumidores e, os preferenciais, serão convidados para uma première do programa de tevê, 
com direito a bate-papo com os protagonistas das histórias.  
 
A ação "A gente vive para contar histórias" encerra o ano de comemoração de seis décadas da 
marca que está no Brasil há 17 anos. Por isso, a expectativa é que o documentário possa ser 
usado pela empresa, em ações em outros países. "A marca está gerando conteúdo. Isso é 
pioneiro no setor", lembra Moliterno.  
 
Mudança na marca  
 
Até seis anos, o foco da Land Rover era o off road. Mas, segundo Tambor, percebendo que 
existia uma série de pessoas que admirava o estilo de vida aventureira, mas não investiria um 
utilitário esportivo, a empresa começou a criar outros modelos. Na época eram somente 
quatro linhas de produtos. "Mantemos o coração da marca off road, mas agregamos valor com 
a urbanidade (Frelander), com a versatilidade (Discovery) e luxo (Range Rover Vogue). 
Recentemente, o Sport trouxe a performance em pista", afirma Tambor.  
 
Lançamentos  
 
Segundo ele, com o lançamento de novos produtos, agregou-se valor à marca e a Land Rover 
se tornou líder em luxo. Em 2007, a marca comercializou 3.145 unidades e, até novembro 
deste ano, 4,1 mil. Para o ano que vem, em virtude da expectativa de desaceleração da 
economia, Tambor acredita em continuidade de crescimento, mas menor. O planejamento da 
empresa prevê focar nas ações já desenvolvidas, com maior atenção no relacionamento com 
cliente e nas experiências de marca e produto. Ele destaca como ação de relacionamento a 
"Land Rover Experience", que ocorre uma vez ao ano em Interlagos, quando o potencial 
cliente pode "comprovar o desempenho off road e na pista". Por isso, segundo ele, está em 
estudo a implantação deste formato em escala menor nas capitais que têm autódromo.  
 
O mailing da é formado junto com as concessionárias. 
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