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GustavoColossi
GM
“Decidimos unir as buscas pelas
informações do Agile a uma ação
social”

HenningDornbusch
BMW
“As empresas usam artifícios
commodities; nós queremos fugir
do tradicional”

Cleide Silva

Pioneira em novas tecnologias
que possibilitam aos carros se-
remmais seguros,mais confor-
táveis e menos prejudiciais ao
meioambiente,aindústriaauto-
mobilística também tem inova-
donaformadedivulgarseusau-
tomóveis. A publicidade tradi-
cional cada vez mais divide es-
paço comamídia virtual e inte-
rativa.
Eventos exclusivos, como

uma megafesta em uma esta-
ção do metrô, carros enjaula-
dosemshoppingcentersecam-
panhas sociais paramostrar os
lançamentos integram novos
conceitosdepublicidadeemar-
keting adotados pelo segmento
automotivonummercadosem-
pre ávido por novidades.
A Fiat buscou ummix demí-

diaspara acampanhade lança-
mento do Cinquecento (500),
que começou a chegar às lojas

na semana passada. O modelo,
um minicarro de luxo que a
montadora classifica de “cult”,
disputa nicho com apenas dois
concorrentes, o Mini Cooper,
da BMW, e o Smart, daMerce-
des-Benz, ambos também com
campanhas de marketing que
escapamdo convencional.
O filme para a campanha do

Fiat 500 começa a ser veicula-

da hoje. Ao som de uma versão
da música dos Beatles Ob-La-
Di Ob-La-Da, mostra o veículo
em 3D (três dimensões). “Nes-
se filme nada é real, nem mes-
mo o carro”, diz Lélio Ramos,
diretor comercial da Fiat. Se-
gundo ele, a TV aberta ficará
comapenas 10% das ações pro-
mocionais.Orestanteseráfeito
emTV fechada emídia virtual,
como internet. A intenção da
Fiat é vender de 200 a 300 uni-
dades ao mês do carro (a cota
de outubro já está vendida), a
preços a partir de R$ 62,8mil.
AGeneralMotorsusouapelo

social paradivulgar oAgile, ha-
tchbackcompacto 100%desen-
volvido no Brasil e produzido
na Argentina. O modelo, com
preço a partir de R$ 37,8 mil,
tevesuacampanhademídiaem
TV aberta lançada na noite de
ontem, com filme quemostra a
capacidade de superação dos
brasileiros. Há um mês, a em-
presa criou um site como tema
“Agilize aí”, convidando inter-
nautas aparticiparemdeações
de doação de alimentos, rou-
pas, material de construção e
móveis para 45 entidades so-
ciais escolhidas pelos próprios
internautas. “Tivemos 250 mil
acessos, só com divulgação vi-
ral do site”', diz Gustavo Colos-
si, diretordemarketingdaGM.
Asvisitasao“doeclick”resulta-
ram, até agora, no acúmulo de
10 mil toneladas de alimentos
queserãodoadaspelaGM, fora
os produtos arrecadados em
eventos nas concessionárias.
“Observamosumacuriosida-

de grandede consumidores em
conhecer mais o Agile, desde o

anúnciodesuaprodução,edeci-
dimos unir as buscas pelas in-
formações do produto a uma
açãosocial”, dizColossi.Após a
primeiraapresentaçãodofilme
de campanha ontem, a GM lan-
çounovositeemqueoconsumi-
doréconvidadoausarsuaweb-
cam, fonesdeouvido emicrofo-
ne para interagir com o novo
carro, também mostrado em

3D. No lançamento do Agile, o
primeirodeuma famíliade car-
ros que a montadora prepara
paraomercadolatino-america-
no, a GM, pela primeira vez, in-
vestirámaisemmídiasalterna-
tivas no que na tradicional.
“Normalmente, as empresas

usam artifícios commodities e
falam que seu carro é o melhor
domundo, temomaiortorquee
anunciamtaxazerode jurosem
suas campanhas; nós quere-
mos fugir do tradicional”, diz
HenningDornbusch, presiden-
te daBMWdoBrasil, queman-
tém uma campanha que explo-
ra o prazer. “Queremos mos-
trar o que acontece com a pes-
soa atrás do volante, não o car-
roemsi.”Umadasmarcasmais
luxuosas do mundo, a BMW
protagonizou uma megafesta
na estação AnaRosa, dometrô
paulista, no lançamento doMi-
niCooper emabril.No início do

mês, novo evento ocorreu nas
dependênciasdarevendaCalta-
biano para a apresentação da
versão conversível domodelo.
Fora as festas, que exigem

gastosgigantescos,Dornbusch
informa que as campanhas são
mais enxutas. Uma das ações
atualmente é apresençadoMi-
niemumajaulanoshoppingCi-
dade Jardim, com um cartaz
“não alimente a fera”. A próxi-
ma etapa será substituir o mo-
delopelaversãoconversívelem
uma jaula com grades já aber-
tas.Outraaçãofoicriarumsan-
duícheespecialnaredeLancho-
nete da Cidade, o Cooper Bur-
guer, com ingredientes finos,
umdosmais vendidos, informa
o executivo.
OMini tempreçosapartirde

R$86mile jávendeu476unida-
des. Frente às encomendas, a
BMW espera chegar ao fim do
ano com mil unidades vendi-

das, ante 600 previstas inicial-
mente.
Já a Renault coloca no ar

amanhã um site exclusivo para
uma versão especial do Logan,
a Up, em que os consumidores
precisamadivinharquantosba-
lões cabemdentro de um carro
grande.Quemacertar, levaoau-
tomóvel. A campanha é uma
parceria com a Disney Pixar,
responsável pelo desenho ani-
madoUp - Altas Aventuras.
AMercedes-Benz levouope-

quenoSmart para a última edi-
çãodaSãoPauloFashionWeek
personalizado por profissio-
nais da moda. Lançado em
abril, o carrinho de apenas 2,69
metros,paraduaspessoas,cus-
taapartirdeR$58mil.Amonta-
dora, que importa o modelo da
França, tinha intenção de ven-
der 500 unidades neste ano,
masnão informou se ameta se-
rá cumprida. ●

Montadoras
inovamno
lançamento
decarros

EstadosUnidosvãoexigir
transparênciadeblogs
Sites que testam produtos terão de seguir normasmais rígidas

FRASES

Mídias virtuais ganhammais espaço
nas estratégias dos fabricantes

Tim Arango
THE NEW YORK TIMES

Durante quase trinta anos, as
normas da Comissão Federal
do Comércio (FTC, na sigla em
inglês) para as relações entre
anunciantes e avaliadores de
produtos foram consideradas
adequadas. Até que chegou a
era dos blogs e das redes so-
ciais.Nasemanapassada, aCo-
missãoinformouquedeveráre-
ver as normas sobre as avalia-
çõese sobreos fornecedoresde
referênciasempublicidadeque
vigoravamdesde 1980.
Asnovasregulaçõesaplicam-

se à rápida transformação ob-
servada no mundo da nova mí-
dia e aos anunciantes que utili-
zam blogs e sites de relaciona-
mento, como o Facebook e o
Twitter, para promover seus

produtos.AFTCanunciouque,
a partir de 1º de dezembro, os
blogs que avaliamprodutos de-
verãorevelareventuaisvincula-
ções com os anunciantes, e, na
maioriadoscasos,orecebimen-
to gratuito de produtos e de
qualquer forma de pagamento
pelos anunciantes, como acon-
tece frequentemente.
Asnovas normas visamtam-

bémascelebridades, que agora
precisarão revelar se mantêm
vínculos com as companhias
quando promovem produtos
emumprogramadeTVounum
Twitter.
Asegundamudançamaisim-

portante, que não visa especifi-
camenteos blogs ou sites de re-
lacionamento,foieliminarapos-
sibilidade de os anunciantes se
manifestarem com excessivo
entusiasmo a respeito de resul-
tados que diferemdoque é típi-
co – por exemplo, de um suple-
mento para a perda de peso.
Para os blogs que analisam

produtos, isso significa que os
dias de uma enxurrada de pre-

sentes podem ter acabado. Em
termos mais amplos, a medida
sugere que o governo pretende
aplicar à internet as mesmas
normasqueregemosoutrosveí-
culos de comunicação, como a
televisão e a imprensa escrita.
“Elaacabacomaideiadeque

a internet não tema ver comas
preocupaçõesqueafetavaman-

teriormente a imprensa”, disse
Clay Shirky, professor da Uni-
versidade deNovaYork.
Richard Cleland, diretor as-

sistente da divisão de práticas
de publicidade da FTC, acres-
centou: “Analisamos a impor-
tância do marketing das redes
sociais no século XXI e acha-
mosquechegouahoradeexpli-

carosprincípiosdetransparên-
cia e veracidade na publicida-
de,edesuaaplicaçãoaomarke-
ting das redes sociais. O que
não significa que tenhamos de-
tectado um grave problema
que seja imperativo solucio-
nar.”
No entanto, sites comoTwit-

ter e Facebook, alémdos blogs,
ofereceram às empresas novas
oportunidades de promover
seus produtos com avaliações
que trazem uma aparência de
autenticidade, porque pare-
cem saídos da boca ou do tecla-
do de determinado consumi-
dor.Emalgunscasos,ascompa-
nhias criaram blogs de avalia-
ção de produtos que parecem
independentes. Como é o caso,
por exemplo, da Urban Nutri-
tion,quevendesuplementosali-
mentares, e tem sites como
WeKnowDiets.com. O Conse-
lho Nacional de Regulamenta-
çãodaPublicidade,quesupervi-
siona os programas autorregu-
ladores da indústria, disse que
os sites são “formatados como
blogs independentes de avalia-
ção de produtos”.

FUTURO
JonathanZittrain,professorda
Faculdade de Direito de Har-
vard, um dos fundadores do
Centro Berkman para a Inter-
net e a Sociedade, afirma: “As
normas olham para frente, pa-
ra um futuro bastante possível,
emquehaveráummercadopa-
racomprar avaliaçõespúblicas
‘autênticas’.”

Alguns grupos demarketing
opõem-seàsmudanças. “Seum
produto éoferecidoaosblogs, a
FTCdeterminaráque,namaio-
riadoscasos,constituiumavin-
culação concreta,mesmoque o
anunciante não tenha controle
sobreoconteúdodosblogs”,dis-
se LindaGoldstein, sócia do es-
critório de advocacia Manatt
Phelps&Phillips,querepresen-
ta três grupos de marketing:
Electronic Retailing Associa-

tion, PromotionMarketing As-
sociationeWordofMouthMar-
keting Association. “No que se
refere à atual comunidade de
blogs, esta mudança equivale a
um terremoto.” Ela acrescen-
tou: “Teríamos preferido que a
FTC trabalhassemais estreita-
mente com a indústria para
aprendercomofuncionaomar-
keting viral.”
As novas diretrizes já eram

esperadas – em novembro do
ano passado, a comissão infor-
mou que trataria de solucionar
a questão. Elas afetarão deze-
nasdeblogsquecomeçaramco-
mo hobby e acabaram desco-
brindo que as companhias os
procuravamemmassa embus-
ca de uma nova maneira de in-
fluenciar os consumidores. ●
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