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As notícias se dividem entre 
quedas e recuperação de vendas. 
A produção vem sofrendo um 
processo mundial de redução. 
Mas a comunicação direta, inte-
rativa e eficiente tem ganhado 
mais força na pauta das mon-
tadoras de automóveis. Para 
tanto, a exemplo do que retratou 
recente reportagem da Adverti-
sing Age, a indústria automotiva 
no Brasil — assim como nos 
Estados Unidos — está aumen-
tando suas apostas em ações 
veiculadas em mídias digitais, 
migrando parcelas de sua verba 
publicitária antes destinadas a 
outros meios. 

É senso comum entre por-
tais e agências digitais do 
mercado brasileiro que as 
montadoras foram as que mais 
investiram no ambiente digi-
tal, ao lado das empresas dos 
setores financeiro, varejista e 
de eletrônicos, além do imo-
biliário, que há algum tempo 
merece destaque na rede.

“O setor automobilístico 

foi a grande sensação no meio 
online em 2008. As montadoras 
estão descobrindo que o con-
sumidor já chega ao ponto-de-
venda com a decisão tomada e 
que o vendedor virou pratica-
mente um tirador de pedidos. 
Através do canal digital é pos-
sível fazer todas as simulações 
possíveis, tirar dúvidas e che-
gar ao produto ideal”, analisa 
Marcelo Lobianco, diretor de 
publicidade do iG.

Para 2009, ainda que a maio-
ria das montadoras não tenha 
planos de aumentar os investi-
mentos totais em marketing, é 
unânime a premissa de destinar 
maior atenção aos meios digi-
tais. Depois da experiência do 
lançamento do modelo Prisma 
em ambiente 100% online, a 
General Motors, por exemplo, 
pretende trabalhar também o 
aspecto mais varejista, além da 
marca, ao longo do ano. 

Montadoras aceleram na internet
Setor automotivo aumenta verba publicitária para mídias digitais em busca de comunicação eficiente
Mariana Ditolvo

Novo C4 Picasso, da Citroën: ações de relacionamento na rede

“Regionalizar ofertas de ma-
neira segmentada é algo que 
dá bastante retorno em ven-
das. Esse tipo de investimento 
aumenta o número de visitas 
ao nosso site e transfere os 
consumidores para as conces-
sionárias”, conta Cristina Ponte, 
gerente de mídia da GM no Bra-
sil. “Tanto em números absolutos 
como no proporcional, nossa 
verba para o meio digital está re-
gistrando crescimentos bastante 
relevantes. No entanto, casar 
as diferentes mídias continuará 
fazendo parte de nosso plano de 
comunicação”, completa.

Mobile
Com cerca de 10% dos inves-

timentos voltados para o digital, 
a Volkswagen constatou, em pes-
quisa interna, que mais de 80% 
dos que compraram um veículo 
novo da marca passaram antes 
por uma consulta na internet. 
Mantendo as ações no online, 
a montadora pretende apostar 
no formato mobile, lançando 

endereços ex-
clusivos para 
iPhone e para 
qualquer tele-
fone celular. 

“O d ig i ta l 
já é visto como 
fundamental e, 
além do objetivo 
normal de ven-
da na melhor 
relação custo/
benefício, essas 
mídias permi-
tem correções 
imediatas e me-

lhor entendimento do que o con-
sumidor pensa de sua marca”, 
afirma Herlander Zola, gerente 
de propaganda da Volks. 

No mesmo caminho segue a 
francesa Citroën. Para lançar o 
novo C4 Picasso, a montadora 
vem apostando não apenas na 
veiculação por celular, através 
do Terra Mobile, como também 
em divulgação em redes sociais 
e em um novo formato dentro 
do Hotmail, que inclui duas 
diárias segmentadas estrategi-
camente por faixa horária, em 
que o usuário verá o entarde-
cer no fundo do seu Hotmail, 
como se estivesse dentro do 
carro. “Claro que não dá para 
viver sem a mídia tradicional, 
mas nossas campanhas estão 
cada vez mais aproveitando o 
digital para aprimorar o rela-
cionamento”, comenta Nívea 
Morato, diretora de marketing 
da Citroën. 

O aumento da presença das 
montadoras na internet não se 
deve apenas à busca do consu-
midor pelo carro desejado, mas 
também ao intenso boca-a-boca 
virtual, que, se bem aproveitado, 
pode render boas análises das 
marcas e produtos. Diante dessa 
realidade, cada montadora faz 
seu próprio acompanhamento 
do que é dito em redes sociais e 
blogs. Empresas especializadas 
nesse tipo de análise incluíram o 
setor em seus relatórios mensais 
de desempenho.

De acordo com o balanço 
anual IC Digital Index, da agên-
cia Imagem Corporativa, a Hon-
da conquistou a melhor imagem 
entre as montadoras em 2008, 

O valor da imagem na rede
tendo liderado o ranking du-
rante dez meses. No final do 
ano, porém, a empresa perdeu 
pontos por conta de sua saída da 
Fórmula 1. “Fazemos constante 
monitoramento e nutrimos um 
relacionamento apostando no 
alto grau de interatividade com 
os internautas. Escutar o usuário 
em benefício da marca é algo que 
permite conquistar admiração 
e mercado”, diz Diego Fernan-
des, gerente de marketing da 
Honda. 

Em segundo lugar no ranking 
final, outra japonesa. A Toyota 
foi sempre citada como referên-
cia em tecnologia e responsabi-
lidade ambiental. Em seguida 
vem a Chevrolet, citada pela 

qualidade, confiabilidade e bom 
desempenho de seus modelos. 
Além disso, a campanha de 
divulgação do Prisma, 100% 
realizada na web, rendeu diver-
sos comentários positivos. De 
acordo com o levantamento, a 
crise financeira da GM nos EUA 
foi comentada, mas não abalou a 
imagem da empresa no Brasil. 

A colocação final de cada 
marca no ranking é determinada 
pela ponderação entre o número 
de comentários positivos e ne-
gativos, além da relevância dos 
blogs e comunidades dedicados 
a ela. Dessa forma, são levadas 
em consideração as presenças 
quantitativas e qualitativas das  
empresas na web.          (MD)

Com um trabalho já esta-
belecido na internet, a Fiat 
é uma das que mais vêm 
apostando nesse caminho nos 
últimos anos. Com cerca de 
12% da verba revertida para 
o digital, além de testar novos 
formatos — como a platafor-
ma celular no lançamento do 
Punto, em 2007 —, a com-
panhia tem como objetivo 
manter-se na rota de experi-
mentação dos novos meios e 
usufruir o amadurecimento 
adquirido com campanhas já 
veiculadas para atingir cada 
vez mais os consumidores de 
maneira exponencialmente 
mensurável e produtiva. 

“A internet aumenta em 
25 vezes o tempo de comu-
nicação com o consumidor 

Empresas acumulam experiência na web 
em relação a outras mídias. 
Por isso, procuramos distri-
buir bem nossas ações nesse 
canal, envolvendo espaços em 
grandes portais, sites verticais, 
mídia social e marketing de 
buscas. Os jogos também estão 
se mostrando uma alternativa 
válida e eficiente”, aponta João 
Ciacco, diretor de marketing 
da montadora. 

Para ajudar na consolidação 
da marca no Brasil, a Ford tam-
bém vem, desde 2003, intensi-
ficando sua comunicação por 
meio do uso de canais digitais. 
Com a premissa de “viver o 
novo”, a empresa conseguiu, 
por exemplo, vender toda uma 
série limitada de 600 unidades 
do modelo Ranger Storm utili-
zando uma campanha 100% on-

line. Segundo Antonio Baltar, 
gerente geral de marketing 
da montadora, em 2008 o 
investimento nesses canais 
ficou em 5% da verba publici-
tária. Para 2009, a previsão é 
chegar aos 10% do total.

“Nosso site vem sendo 
trabalhado para conquistar 
o consumidor antes que ele 
chegue às concessionárias. 
Depois de termos reformu-
lado o endereço, deixando-o 
mais navegável e com muitos 
serviços à disposição do in-
ternauta, temos aumentado 
nossa audiência em cerca de 
30% ao ano e já contabiliza-
mos cerca de 2 milhões de 
visitas mensais, com tempo 
de navegação em torno de dez  
minutos”, diz Baltar.     (MD)

O que dizem os internautas

Montadora Colocação
1 - Comentários 

Positivos 
 1 - Comentários 

Negativos
2 - Média 

Blogs
3 - Média 

Orkut
Honda 1º 33% 9,90% 459 720
Toyota 2º 32% 10% 453 999
Chevrolet 3º 22,60% 8,70% 447 719
Ford 4º 22,10% 15,70% 385 999
Peugeot 5º 20,60% 12,10% 343 642
Citroën 6º 19,10% 12,40% 330 510
Volkswagen 7º 17,80% 18,10% 510 998
Fiat 8º 20,20% 29,50% 417 499
Renault 9º 16,80% 11,60% 493 387
1 - soma de comentários em blogs e comunidades; 2 - média mensal de postagen referentes à montadora durante 2008; 3 - média mensal de 
comunidades dedicas à montadora no Orkut durante 2008
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