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O prêmio de Anunciante do 
Ano do Advertising Age foi para 
a Hyundai, que deixou Walmart, 
Amazon, McDonald’s e Lego para 
trás. A escolha foi do público-
leitor, ou seja, o próprio mercado 
publicitário do país. Mas por que 
uma montadora, logo em um ano 
no qual elas estiveram nos holo-
fotes por causa do lado negativo 
do negócio?

Quando o Super Bowl foi 
transmitido em fevereiro passa-
do, o cenário dos Estados Unidos 
era o seguinte: bancos falidos, 
falta de um pacote de estímulo 
à economia e taxa de desem-
prego de 8%, contra os 4,8% do 
ano anterior. O escapismo era a 
ordem do dia, e a maior parte 
dos anunciantes entrou na onda, 
com marcas como Coca-Cola e 
Pepsi oferecendo perspectivas 
de felicidade que contrastavam 
com a dura realidade.

Houve, entretanto, um anun-
ciante que não fez isso. No tercei-
ro trimestre, em uma reviravolta 
nos padrões de comerciais de 
lançamento de carros, uma voz 
trouxe à luz algo sobre o qual as 
pessoas não queriam falar, assim 
como morte e disfunção erétil: 
“Financie ou faça leasing de um 
Hyundai novo e, se você perder 
seu emprego no próximo ano, 
pode segurar o pagamento sem 
qualquer impacto no crédito”.

Com essa estratégia, a Hyun-
dai, montadora que não é co-
nhecida exatamente por ter um 
marketing destemido, começou 
a luta contra uma recessão que 
não estava amortecendo o entu-
siasmo dos consumidores, mas o 
afogando.

Mas embora o programa de 
seguro tenha obtido grande 
apoio, não foi a única rota da pu-
blicidade. A Hyundai também fez 
um bem-sucedido movimento  

para o lançamento do modelo 
Genesis, seu modelo de entrada 
para o segmento premium, que 
foi divulgado durante o Super 
Bowl e o Oscar. Os nove espaços 
no maior evento do cinema mun-
dial, por exemplo, foram adquiri-
dos após a GM abrir mão, já que 
estava às portas da concordata. 
Os resultados para a Hyundai 
foram claros: crescimento de 
vendas, market share e ganhos 
de valor de marca.

O share saltou para 4,3% 
nos dez primeiros meses de 
2009, em comparação com os 
3,1% do mesmo período no ano 

anterior. Em setembro, quando 
o mercado sofreu uma queda 
de 22% nas vendas, a Hyundai 
aumentou 27%, chegando a 31 
mil unidades. 

Busca por estabilidade
Muito tem sido feito para 

mudar a imagem da Hyundai, 
que entrou nos EUA em 1986 
com modelos pequenos que cos-
tumavam ser motivo de piada em 
programas de televisão. Após o 
sucesso inicial com esses carros, 
deu um salto de qualidade. A 
montadora começou a construir 

imagem no final de 1998, após 
apresentar a primeira garantia 
de 100 mil milhas, rebaixando 
seus preços e aumentando as 
combinações dos veículos. 

Na metade da década de 
2000, a empresa passou por 
problemas com a liderança e 
atravessou um período de insta-
bilidade. O ex-diretor de opera-
ções Steve Wilhite vetou todas as 
agências de publicidade regional 
para concessionárias, o que sig-
nificou corte de US$ 300 milhões 
em propaganda local.

No começo de 2007, a si-
tuação começou a se estabilizar 

quando Joel Ewanick assumiu a 
vice-presidência de marketing, 
vindo do Richards Group, agên-
cia de publicidade da Hyundai. 
Para assumir a conta, contratou 
a Goodby, Silverstein & Partners, 
que tinha como um dos princi-
pais desafios aumentar o share 
entre motoristas influentes. O 
Genesis, lançado com preços a 
partir de US$ 30 mil, foi o pro-
duto mais ambicioso e caro da 
montadora.

A Hyundai dos Estados Uni-
dos estava com problemas no 
fim de 2008, com queda de 41% 

nas vendas do quarto trimestre, 
acima do total do mercado, de 
34,7%. E o lançamento do Gene-
sis não foi exatamente um gran-
de sucesso, com pouca adesão 
do público-alvo e desencanto dos 
concessionários pela mensagem 
da Goodby, “Pense sobre isso”. 
Havia até a informação de que 
agência e anunciante estavam 
quase se separando.

Mas, em 2009, a história 
mudou. Na primeira semana 
de janeiro foi lançado o segu-
ro Hyundai, que permitia aos 
compradores devolver o novo 
veículo em até um ano caso 
perdessem o emprego. A inicia-
tiva foi lançada com um grande 
comercial da Goodby no Super 
Bowl. O anunciante comprou 
o patrocínio do programa pré-
jogo e mais três comerciais de 
30 segundos. 

Segundo pesquisa da Niel-
sen, 43% dos telespectadores 
melhoraram sua opinião sobre a 
marca após o comercial. Rebecca 
Lindland, diretora de pesquisa 
da IHS Global Insight, afirmou 
que o plano de seguro fez as 
pessoas sentirem que a Hyundai 
se preocupava com sua situação. 
Os norte-americanos gostaram 
tanto da estratégia que a consi-
deração por ter um veículo novo 
da Hyundai saltou para 59%, de 
acordo com a CNW Marketing 
Research.

“Essa é a recessão do medo, 
e percebemos que o grande pro-
blema das pessoas era o temor 
de perder o emprego. A ideia 
de deixá-las devolver o carro 
caso houvesse problema foi uma 
maneira de deixar os consumi-
dores confortáveis e aumentar 
nosso share em um período de 
turbulência”, analisou Ewanick 
ao AdAge há alguns meses. 
Ele revelou que a comunicação 

do plano de seguro surgiu em 
apenas 37 dias, do aparecimen-
to do conceito à ida ao ar dos 
comerciais.

Bye-bye, Goodby
Passado o Super Bowl, a 

montadora veiculou comerciais 
no Oscar, após ser avisada pela 
agência de mídia Initiative sobre 
o espaço vago com a saída da 
GM. A marca também colocou 
seus veículos na série 24 Horas, 
depois da saída da Ford. Mas em 
abril, a Goodby perdeu a conta 
para a Innocean Worldwide, que 
é subsidiária da própria Hyundai. 
E começou a deixar de lado o 
slogan “Pense sobre isso”. 

Na sequência do ano, as ven-
das em junho cresceram 24%, na 
comparação com o ano anterior, 
e o share saltou para 4,2% contra 
os 3,1% de junho do ano passa-
do. A Hyundai passou ainda a 
marca Dodge, da Chrysler, em 
volume de vendas pela primeira 
vez. E ficou em quarto lugar 
em um ranking de qualidade da 
consultoria J.D. Power and Asso-
ciates, atrás de Lexus, Porsche e 
Cadillac. O estudo aponta a nota 
do consumidor após 90 dias da 
compra do veículo.

Uma nova iniciativa, lançada 
no princípio de outubro foi o 
novo site HyundaiMomentum.
com, um lugar em que as pessoas 
podem ver o que os outros estão 
escrevendo sobre os carros da 
marca. O anunciante investiu 
US$ 115 milhões em mídia nos 
EUA nos primeiros seis meses 
de 2009, e um total de US$ 348 
milhões em todo o ano de 2008, 
de acordo com a TNS Media 
Intelligence; os planos são de 
ampliar os investimentos para 
2010. Agora, como diz Edwards, 
todos querem descobrir o que a 
Hyundai irá fazer.

O anunciante do ano foi... uma montadora?
Conheça a estratégia de marketing que deixou a sul-coreana Hyundai à frente de Walmart, Amazon, McDonald’s e Lego

Carro da Hyundai: propaganda com seguro contra desemprego agradou americanos

Walmart e Amazon, preço e comodidade
Como segundo colocado 

no ranking, o ponto forte do 
Walmart foi ter aproveitado ao 
máximo seu budget. Há alguns 
anos, a rede varejista era co-
nhecida por parte da população 
como uma praga que estava 
afetando a estrutura da vida 
norte-americana. A imagem 
mudou por causa da crise finan-
ceira, que fez todos apreciarem 
os seus baixos preços. 

Ao mesmo tempo, o anun-

ciante se tornou mais esperto 
na relação com o consumidor, 
com uma estratégia de relações 
públicas que pôde ser resumi-
da na capa da Fortune com 
a manchete — “Por que não 
odiamos mais o Walmart?” —, 
ressaltando a linha Great Value, 
os preços e a sustentabilidade. 

Na frente de publicidade, a 
ordem foi aumentar os investi-
mentos, que cresceram 32% no 
primeiro semestre, chegando a 

US$ 423 milhões. As ações da 
The Martin Agency comunicam 
como o Walmart pode ajudar as 
pessoas a tornar real a promes-
sa do slogan “Save Money. Live 
Better” (“Economize dinheiro. 
Viva melhor”).

E-commerce
Com pouco investimento 

em publicidade, a Amazon, 
terceira colocada no ranking 
de Ad Age, aumentou as re-

ceitas em 16% no primeiro 
semestre e em 69% no terceiro 
quarto do ano. A ideia é que o 
serviço ao consumidor seja o 
seu marketing, o que significa 
menor preço, melhor entrega 
e procurando tornar desneces-
sário qualquer contato com a 
empresa por conta de defeitos 
nos produtos. A estratégia de 
mídia social da Amazon não 
precisa de Facebook ou Twit-
ter, já que seu website serve 

de voz para os consumidores. 
AdAge apontou ainda os 

anunciantes que podem fazer 
sucesso em 2010: Apple, que 
deverá lançar um computador 
de pequenas dimensões que 
promete revolucionar o mer-
cado; Ford, que não aceitou a 
ajuda do governo, uma ótima 
estratégia de marketing, e que 
pôde se concentrar na constru-
ção de sua marca; e Subway, 
que deverá se tornar a maior 
rede de fast-food do mundo, 
em quantidade de lojas, graças 
em boa parte ao seu marketing 
focado em fãs do esporte.
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