
Ritmo da indústria contagia publicidade de automóveis         

Variações bruscas nas vendas exigem maior dinamismo de anunciantes e agências. 

Desde setembro, a sempre dinâmica indústria automobilística tem exigido maior agilidade de 
suas estratégias de comunicação. Bruscos movimentos nas vendas motivaram re ações 
imediatas dos anunciantes deste segmento e, conseqüentemente, de suas agências. 

Até o fechamento do nono mês de 2008, as vendas de automóveis novos haviam crescido 27% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, as quedas de 11% em outubro e de 
25,7% em novembro, na comparação com os meses anteriores, jogaram um balde de água 
fria em todo o setor, até então eufórico com os melhores resultados de sua história. "Nosso 
primeiro choque foi o de olhar o fato e não querer acreditar no que víamos", reconhece Cássio 
Pagliarini, diretor de marketing da Renault. "Todos fomos pegos de surpresa com a queda forte 
e repentina em um mercado até então imune à crise", confirma a diretora de marketing da 
Peugeot, Ana Theresa Borsari. 

A reação veio com o redirecionamento de verbas para incrementar as estratégias varejistas. 
"Nos últimos meses do ano, nossa prioridade foi reduzir os estoques da fábrica e dos 
concessionários. Tivemos de usar verbas suplementares para investir mais no varejo", conta 
Pagliarini. 

Com uma mãozinha do governo federal, que anunciou em dezembro a redução do IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados), 2008 terminou com um início de recuperação. 
Mesmo com o tropeço do final do ano, foram licenciados 2,82 milhões de veículos novos no 
Brasil, desempenho 14,5% superior ao de 2007, com suas 2,46 milhões de unidades. Estes 
dois últimos anos foram os melhores da história da indústria no país. 

O atual exercício começou com vendas menores que as do início de 2008. Até o fechamento de 
fevereiro, a queda acumulada foi de 4,6%. Por outro lado, o total de carros novos 
comercializados nos dois primeiros meses foi maior que o dos dois últimos do ano passado - 
em uma inversão pouco usual para o fluxo de caixa da indústria automobilística. 

A boa reação do mercado gerou novas mudanças nas estratégias publicitárias das marcas. "Em 
fevereiro, começaram a ser recolhidas as armas de varejo, pois as vendas aceleraram em uma 
velocidade que não esperávamos", salienta Pagliarini. "Os estoques já estão equalizados, já 
que nos três primeiros meses do ano estamos lidando com um mercado mais aquecido que o 
esperado", concorda Ana Theresa, prevendo que o investimento em comunicação retome um 
maior equilíbrio entre varejo, produto e institucional. "Houve uma recomposição da demanda a 
partir da oferta criada pela redução no IPI", acrescenta Maurício Greco, gerente de 
comunicação em marketing da Ford. 

Diante do cenário mais dinâmico, foi preciso tirar a execução do planejamento do piloto 
automático e passar a controlar mais atentamente cada movimento. "Nos últimos meses, em 
um curto espaço de tempo, o comportamento publicitário das montadoras mudou 
drasticamente. Com isso, o planejamento do investimento em mídia começou a ser feito mês a 
mês", analisa Pagliarini. 

A Ford também repensou sua estratégia de comunicação, tanto no aspecto tático, para 
ressaltar os benefícios da redução do IPI, como na orientação conceitual. "O momento crítico 
pediu um tom de urgência, mais direto e sério. As propostas aos consumidores foram feitas de 
forma ainda mais clara. Por isso, adotamos em janeiro o slogan 'A Ford não está para 
brincadeira'", cita Greco. 

 



Nesta semana, a GM inicia uma estratégia bastante agressiva, fazendo uma oferta especial por 
dia, anunciada pela campanha "Todo dia é dia de Chevrolet", desenvolvida pela Salles 
Chemistri. O amplo plano de mídia inclui veiculações diárias em TVs, jornais, rádios e internet. 
Os comerciais mostram vendedoras da marca vestindo camisetas que destacam o dia da 
semana enquanto apresentam o modelo que está em oferta naquele momento e suas 
condições de compra. 

"Vamos dar mais atenção no contato direto com os consumidores, estendendo a utilização da 
internet, ferramentas baseadas na web e promovendo eventos de aproximação com os 
clientes", informa Gustavo Colossi, que acaba de assumir a direção de marketing e 
gerenciamento de marcas da GM. O executivo substitui Samuel Russell, transferido para a 
direção de vendas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O setor de veículos, peças e acessórios foi o que mais aumentou seu investimento publicitário 
em 2008 entre os líderes em compra de mídia. Segundo levantamento do Ibope Monitor, 
enquanto a evolução média do mercado foi de 12%, a indústria automobilística investiu 35% 
mais. Só as campanhas de varejo automotivo tiveram alta de 44%. 

Todas as principais marcas de automóveis investiram mais em 2008. O desempenho mais 
impressionante é o da Hyundai Caoa, com incremento de 82% em relação a 2007. Também 
estiveram presentes na mídia acima da média do mercado a Volkswagen (40%), a Fiat (27%), 
a Ford (21%) e a Peugeot-Citroën (21%). A única que registrou crescimento abaixo da média 
foi a GM (7%). 

A intenção da Hyundai Caoa é manter o ritmo neste ano. Segundo Annuar Ali, responsável pela 
representação da marca no Brasil, o investimento em marketing previsto para 2009 é 
semelhante ao de 2008. "A Hyundai Caoa investirá cerca de US$ 150 milhões 
(aproximadamente R$ 350 milhões) em 2009. Cerca de 80% do investimento em publicidade 
vai para mídia impressa e TV. Já internet e venda direta online não são focos do nosso 
negócio", pontua. 

A Citroën também não pretende reduzir seus investimentos em comunicação. "A verba de 
marketing é a mesma de 2008. Entretanto, este é sem dúvida um momento para fazer mais 
com menos. Em fevereiro, que é uma época de férias e de cruzeiros marítimos, colocamos um 
C4 Picasso no Porto de Santos e outro no Aeroporto de Congonhas. Este tipo de ação gera uma 
boa visibilidade, sem muito investimento", exemplifica Nívea Morato, diretora de marketing da 
Citroën. 

Rentabilizar o investimento em comunicação também é a ordem na Honda Automóveis. 
"Estamos buscando assertividade cada vez maior na utilização de cada ponto de contato com 
nossos clientes", resume o gerente de marketing Diego Martins Fernandes. A montadora 
japonesa destina toda sua verba publicitária para a comunicação institucional, deixando para a 
rede de concessionárias as ações varejistas. 

Já a sul-coreana Kia fez uma grande jogada logo nos primeiros meses de 2009, ao negociar 
com a Traffic Sports o title sponsor da Copa do Brasil, que passou a ser denominada Copa Kia 
do Brasil. "Nossa comunicação está voltada tanto para a grande massa, com o futebol, como 
para segmentos mais elitizados, com patrocínios ao tênis e ao golfe", frisa o presidente da 
montadora no País, José Luiz Gandini. 

 

 



Segundo ele, o incremento na verba de marketing da marca em 2009 será de 16%, o que 
significa investimentos de R$ 65 milhões. "Estamos convictos que com a redução do IPI por 
mais três meses vamos conseguir manter o ritmo de vendas do ano passado. E com a chegada 
de novos modelos, como Mohave, New Cerato e Soul, temos condições de obter números de 
comercialização superiores aos do ano passado", prevê Gandini, acrescentando ainda que após 
ter fechado o ano com 94 revendas, irá encerrar março com um total de 113. 

A redução do IPI está valendo até o dia 31 de março. A prorrogação ou não, a ser definida pelo 
governo federal nos próximos dias, será determinante para orientar o planejamento de 
comunicação da indústria automobilística para os próximos meses. 
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