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Nos últimos três meses, Conar registrou seis representações contra fabricantes de automóveis  
 
Queremos ganhar novos consumidores. Fazer barulho é interessante"A estratégia de 
comunicação das montadoras de automóveis se tornou mais agressiva nas últimas semanas. 
Por conta desse posicionamento, o volume de julgamentos envolvendo essa indústria no 
Conar, órgão que regula a publicidade, aumentou de forma considerável em 2010. A 
necessidade de as marcas recém-chegadas ganharem mercado e o esforço das empresas para 
manter em alta as vendas, após o fim do benefício da redução no IPI, criou terreno fértil para 
embates públicos.  
 
Nos últimos três meses, foram seis representações contra empresas do setor - Ford, Peugeot, 
Fiat e Hyundai, sendo que essas duas últimas tiveram, cada uma, duas campanhas analisadas 
pelo órgão. No mesmo período de 2009, foram apenas duas representações contra Citröen e 
Honda. De junho a agosto de 2010, não houve nenhum caso julgado, verificou o Valor, com 
base nas reuniões do Conselho de Ética do Conar. Consumidores, empresas e o órgão podem 
solicitar análise das campanhas.  
 
Essa maior movimentação é reflexo de decisões estratégicas dos grupos. Pela primeira vez 
desde que entrou no Brasil no ano 2000, a Nissan definiu um plano de construção da marca no 
país. A ideia é entrar pesadamente na disputa por mercado, como já repetiu em entrevistas 
recentes o CEO mundial da Nissan, Carlos Ghosn. O plano é ter 5% do mercado de automóveis 
brasileiros até 2014. Para chegar lá, vai ter que ser ouvida, e aí é bom fazer algum barulho. 
 
Em três meses, três filmes publicitários da Nissan foram parar no Conar. Em um deles, o caso 
foi arquivado. Se há um ponto comum a elas é o teor comparativo das ações. Na campanha 
mais recente, veiculada na semana passada, um ator interpreta um consumidor enfurecido, 
distribuindo dinheiro em diversos lugares da cidade de São Paulo. Ele diz ter comprado um 
carro concorrente do Nissan Livina, com os mesmos acessórios, por R$ 5.527 a mais. E cita no 
texto o carro adquirido: o Idea, da Fiat. 
 
"Ações comparativas funcionam para nós. A Nissan ainda é desconhecida e queremos ganhar 
novos consumidores. Nesse caso, fazer esse barulho é interessante", diz Carlos Murilo Moreno, 
diretor de marketing da Nissan. A Lew Lara/TBWA é a agência de publicidade da Nissan. O 
Conar estimula a estratégia de comparação, desde que realizada com base em dados 
comprovados e verdadeiros. 
 
Um dia depois que a campanha da Nissan foi ao ar, a Ford publicou um texto em duas páginas 
em revistas de publicação nacional. Nele, a Ford pede ao consumidor "atenção nas letras 
miúdas" das campanhas das empresas automobilísticas, numa referência indireta à Hyundai. A 
coreana foi penalizada pelo Conar há um mês por vincular campanhas comparativas com 
dados de pesquisas considerados não comprovados . 
 
"Esse mercado anda meio confuso, com dados nebulosos sobre quem é quem. Queríamos 
deixar claro nosso posicionamento. E mostrar que nós estamos entre as maiores montadoras 
do país", disse Jorge Chear, diretor de vendas e marketing da Ford. 
 
Na avaliação de Chear, a opção por esses anúncios informativos dão retorno a longo prazo 
para as marcas. "Vamos agir dessa maneira quando considerarmos que é o momento certo, 
que cabe uma explicação ao cliente", diz ele. "É fato que o mercado ficou mais difícil depois do 
fim da redução do IPI, mas a situação vai se normalizar e é possível que as coisas se 
acalmem". 
 
Campanha comparativa é pouco vista no país  
 
Na tentativa de ganhar simpatia e também o bolso do consumidor, as ações comparativas de 
preços e produtos em publicidade são um caminho considerado ainda inexplorado no Brasil.  



 
"Há mercados em que isso é prática comum, como no setor automobilístico dos Estados 
Unidos. Aqui, ainda se tenta acertar o formato e as pesquisas com o consumidor já mostram 
que ele apoia essas campanhas", afirma o sócio da Advertising Consulting, Fernando Trajano. 
 
"Não se compra carro toda hora. Então, precisamos estar sempre na cabeça do consumidor, 
para sermos a marca escolhida no dia em que ele decidir que trocará de carro", explica Carlos 
Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan.  
 
A questão é que na busca constante por atenção, há erros e exageros cometidos pelas 
empresas - que acabam sendo alvo de representações no Conselho de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar). Porém, mesmo quando há alguma rejeição à campanha, a avaliação geral 
da ação ainda pode ser positiva. O uso cada vez maior das redes sociais e o efeito "boca a 
boca" da propaganda geram "burburinho" e curiosidade pela campanha que, vez ou outra, 
pode sair do ar por determinação do Conar. E isso pode ser considerado interessante para a 
visibilidade da marca. 
 
Nas últimas semanas, essa discussão ganhou corpo quando a coreana Hyundai, distribuída no 
Brasil pelo grupo Caoa, recebeu punição máxima do Conar. A veiculação de uma série de 
campanhas, algumas delas comparativas, com dados considerados não verdadeiros pelo 
órgão, levou à punição.  
 
No início do mês, o Conselho de Autorregulamentação publicou em jornais uma carta 
esclarecendo esse caso à população. Em nota, a Hyundai informou na época que iria "respeitar 
o posicionamento do Conar". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2010, Empresas, p. B5. 


