
O design atraente e a aura
cult garantiram à marca Mini
o status de objeto de desejo
também no Brasil, depois de
conquistar consumidores em
mais de 70 países. O compacto
britânico, que desembarcou há
um ano no mercado brasileiro,
superou as expectativas de ven-
da da BMW, detentora da mar-
ca, em mais de 80% em 2009.
Enquanto as projecoes iniciais
eram vender 600 unidades do
carrinho no ano passado, mais
de mil consumidores saíram das
revendas dirigindo o modelo
inglês. Em 12 meses, a conta
já passa das 1,4 mil unidades
comercializadas. "O Brasil foi o
mercado que mais cresceu no
ano passado para a marca", des-
taca Martin Fritsches, gerente
de Mini, do BMW Group Brasil.
• Para comemorar o desem-

penho positivo a empresa pro-
gramou uma série de ações de
marketing e de relacionamento,
sem contar a ampliação da

rede de concessionárias, que já
conta com revendas exclusivas
em São Paulo, Curitiba e Porto
Alegre. Este mês, é a vez de
Belo Horizonte e Rio de Janeiro
ganharem concessionárias (a
capital fluminense terá outra

loja menor, uma brand store,
em junho). Lojas conjuntas com
a BMW para a venda da marca
Mini estarão em operação a par-
tir de julho em Campo Grande,
Cuiabá, Vitória e Manaus.

Para os consumidores, além

da festa Vip realizada na última
quinta-feira, 29, na conces-
sionária Caltabiano, em São
Paulo, com a exposição de um
Mini Cooper personalizado
com as fotos de clientes e seus
carros, a empresa programa
o lançamento do Clube Mini,
uma ação de fidelização dos
consumidores e também uma
comunidade. Outra investida
acontece no dia 15 de maio,
com a Mini Parade, carreata
que promete reunir centenas
de veículos da marca pelas
principais ruas de São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre, em um
desfile a céu aberto.

Com foco nas empresas, o
Mini Day pretende levar uma
frota de Mini Coopers e um sósia
do comediante inglês Rowan
Atkinson - que interpretava o
personagem Mr. Bean em suas
estripulias a bordo do carrinho
- para visitar algumas compa-
nhias. A primeira foi a própria
Y&R, que atende a marca, atra-
vés da Energy (braço digital
da agência) e da produtora de
conteúdo New Content. A marca
também patrocina a Mini Chal-
lenge, nova categoria do auto-
mobilismo brasileiro com oito
etapas, em várias cidades.

DO
Aproveitando o estilo único

e descolado do produto, a pri-
meira fase da campanha contou
com teasers que anunciavam a
chegada do.carrinho em sites
internacionais. O objetivo era
atingir o público de alto po-
der aquisitivo. Outra ação que
chamou a atenção foi o blog
minicooper.updateordie.com,
onde podiam ser feitas reservas
para a compra do modelo. Antes
mesmo do lançamento do carro,
40 unidades foram vendidas na
ferramenta digital. "O Mini é um
grande case de sucesso por ser
tão exclusivo e por gerar curiosi-

dade", diz Beatriz Queiroz, dire-
tora de atendimento da Energy.

Para apresentar o minicarro
inglês com visual retro ao público
brasileiro, a agência Pepper, es-
pecializada em ativação de mar-
cas, organizou uma megafesta
em um lugar inusitado, inspirado
no movimento underground de
Londres: o estacionamento sub-
terrâneo da estação Ana Rosa do
Metro, em São Paulo.

O personagem "homem do
carro amarelo", figura tradicional
da capital paulista, protagonizou
outra ação inusitada: trocou o
antigo veículo por um Mini Co-
oper. Conhecido por estacionar
seu carro amarelo em pontos
movimentados da cidade desde
os anos 80, João Lara, nome
real do personagem, chamou a
atenção dos motoristas paulis-
tanos, que sabiam da agenda do
personagem e seu Mini através
de um blog.

Em outra campanha diferen-
ciada, o carro virou sanduíche na
Lanchonete da Cidade. Quem
saboreava um Cooper Burger,
ganhava um cupom com direito
a test drive e um jogo americano
no estilo londrino.

Da mistura de test drive com
talk show nasceu a Mini TV: um
"drive-show" de entrevistas no
qual personalidades descoladas
e interessantes contam histórias
e apresentam seus pontos pre-
feridos na cidade de São Paulo,
dirigindo um Mini Cooper. Já
foram ao ar, pela internet, 11
episódios, de um total de 28.
Entre os entrevistados, artistas
e atletas como o apresentador
Marcos Mion, o nadador Gustavo
Borges, o guitarrista Andreas
Kisser, da banda Sepultura, e a
estilista Rita Comparato.

Lançado em 1959 como
alternativa supereconômica
para driblar o racionamento de
combustível entre os britânicos,
o Mini Cooper ganhou status,
tecnologia e esportividade a
partir de 2001, quando foi rees-
tilizado e relançado pela BMW.
Por aqui são comercializados os
modelos Mini Cooper, Cooper
S e Cooper S Clubman, sem es-
quecer as versões conversíveis.
Os preços variam de R$ 89,7 mil
a R$ 144,7 mil.
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