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A Renault viu a venda da sua li-
nha de minivan Scenic disparar
no Brasil desde que trouxe para
o mercado um modelo especifi-
camente voltado para casais
com filhos pequenos. Batizado
de Scenic Kids, o carro vem
com um DVD de fábrica insta-
lado no teto para entreter a ga-
rotada do banco traseiro duran-
te viagens ou naquelas longas
horas no trânsito de cidades
como São Paulo. O automóvel
acaba de ser relançado no país,
em versão 2010, não por coin-
cidência. Ele acompanha uma
mudança de paradigmas que o
mercado consumidor de auto-
móvel vem sofrendo.

Por conta do fluxo de infor-
mações que a criança recebe, já
nos primeiros anos de vida, ela
ganha autoridade suficiente
para decidir (e não apenas in-
fluenciar, como se pensava há
pouco tempo) a compra do car-
ro mais adequado para a família.
“Algo em torno de 9% das ven-
das de carros hoje são decididas
pelas crianças”, diz o presidente
da Fiat, Cledorvino Bellini.

Ontem a montadora colo-
cou no mercado o Novo Uno
que, entre os opcionais, tem
um segundo espelho interno
para permitir que a mãe fique
de olho na criança pequena,
no banco de traseiro. A propa-
ganda de lançamento, prevista
para entrar no ar na semana
que vem, tratará o carro com
duas linguagens diferentes
para atingir públicos específi-
cos. O primeiro, o jovem que
comprará seu primeiro carro
— no qual a abordagem será
similar às dos games. O se-
gundo, a família, quando os
atributos para a mulher serão
ressaltados.

“À medida que os produtos
buscam diferenciação e trazem
inovações, a comunicação tem
que refletir isso, buscando um
viés mais específico”, afirma o
presidente da agência de publi-
cidade NeogamaBBH, que pro-
duz as estratégias de publicida-
de de Renault no Brasil.

Além de ter lançado o Scenic

Kids, a agência acaba de anun-
ciar a nova série do modelo San-
dero. O público-alvo do veículo
não é criança, mas não deixa de
ser bem definido: jovens na fai-
xa dos 30-35 anos que apreciam
esportes e aventura.

Não à toa o carro sai de fá-
brica com estrutura para que o
consumidor acople sua pran-
cha de surf ou o jet-ski. “A co-
municação segmentada se
aplica com lógica quando há
mais beneficio para um produ-
to com atributos específicos
falar com um grupo também
específico de consumidores,
como no casos de Scenic e
Sandero”, diz Gama.

Análise de grupo
Em mercados mais maduros,
como o americano, hoje não
faltam produtos e investimentos
vultuosos para ganhar as cha-
madas tribos de consumidores.
Essa busca pela segmentação
oferece, inclusive, possibilida-
des para empresas que têm
acesso a informações específi-
cas de público. Com propagan-
da personalizada, podem cres-
cer mais que as agências de pro-
paganda convencionais.

“Trabalhamos com serviços
de análise de comportamento de
tribos na internet, o que nos per-
mite ter insights que não tería-
mos há cinco anos”, diz Bob Hor-

vath, presidente mundial da rede
americana de agências, Rapp
Collins que trabalha com marke-
ting direto, tipo de propaganda
ainda mais segmentada. A rede
pertence ao grupo multinacional
de agências de propaganda Om-
nicom e, segundo Horvath, é o
tipo de negócio que mais tem
crescido no mundo por conta da
demanda de clientes por infor-
mações específicas, de grupo de
consumidores. “Cerca de 25%
dos serviços de nossa rede são
dedicados ao mapeamento de
grupos de consumidores que
mais tarde serão alvo de propa-
ganda dos produtos lançados por
nossos clientes”, diz Horvath. ■

“Cerca de 25% dos
serviços de nossa
rede são dedicados
ao mapeamento
de grupos de
consumidores que
mais tarde serão alvo
de propaganda dos
produtos lançados
por nossos clientes

Bob Horvath,
presidente mundial da rede

de agências Rapp Collins

Crianças
influenciam
a escolha de
automóveis
Apostas em atributos diferenciados,
fora dos padrões normais de consumo,
atraem nichos específicos de público

Andre Penner

Bellini, presidente da Fiat:
a empresa aposta em

características como espelho
para a mãe vigiar o filho

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 8.
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