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O mercado automobilís-
tico atingiu a marca de 3,52 
milhões de unidades empla-
cadas no decorrer de 2010, 
um crescimento de quase 12% 
em relação a 2009 e recorde 
absoluto de vendas na história 
do Brasil. Um número acima do 
projetado pela própria Anfavea. 
Para 2011, a expectativa é de 
expansão de 5,2% nas vendas 
e, por conta da concorrência, 
crescentes investimentos em 
publicidade.

E não por coincidência, as 
últimas campanhas das mon-
tadoras têm trazido para os 
intervalos comerciais a leveza 
dos programas de humor – o 
que reflete os bons ventos que 
sopram no mercado. Não que 
o humor seja uma novidade na 
publicidade de carros, mas o que 
existe agora é uma predominân-
cia desta linguagem em relação 

Sustentável leveza
Bom momento do setor automobilístico reflete em campanhas  
que querem arrancar sorrisos e outras emoções dos consumidores
Felipe Turlão

às outras mais técnicas nas 
ações de varejo das montadoras. 

A dupla Bruno Mazzeo e Lu-
cio Mauro Filho, por exemplo, 
destila seu repertório de piadas 
em campanha da Ford. Bento 
Ribeiro empresta seu talento 
para a Renault; Jorge Fernando, 
para a Chevrolet. Mesmo quem 
não é humorista, como os can-
tores Fábio Júnior e Fiuk, pai 
e filho, traz certa leveza para 
a comunicação de varejo da 
Fiat. A coisa é tão séria que 
os humoristas passaram a ser 
requisitados como roteiristas 
dos comerciais. Marcelo Adnet 
é o astro da Volkswagen, para a 
qual escreve algumas das pia-
das que destila nos intervalos. É 
um movimento que torna aque-
les 30 segundos mais divertidos 
e agradáveis. 

“Se a indústria está bem, 
vendendo bastante, a alegria 
acaba repassando para os fil-
mes. Se o momento não é tão 
bom, ela reflete menos. É um 
movimento natural. Durante 

a crise, não somente nós, mas 
todos os concorrentes, saímos 
com mensagens mais sérias, 
para  tranquilizar a população”, 
afirma Fabio Brandão, diretor 
de criação da JWT, agência 
que atende a Ford. Quan-

do estourou a crise do setor 
automobilístico, que acabou 
afetando muito pouco o Brasil, 
a agência precisou segurar 
a campanha dos Transfords, 
divertidos objetos inanimados 
que ganhavam vida ao cruzar 
com um carro da montadora. 
“Adotamos de urgência uma 
campanha com tom mais corpo-
rativo. Mas, três meses depois, 
já havíamos voltado com os 

transfords”, relembra.
O movimento atual focado 

no humor, na verdade, é uma 
continuidade de uma ampla 
mudança de linguagem que afeta 
o segmento já há alguns anos. 
“A comunicação do setor era 
muito voltada para o produto, 
falando dos atributos e com téc-
nicas racionais. Ela descrevia a 
comunicação da lata mesmo, do 
carro, do motor. De uns tempos 
para cá, os próprios carros fo-
ram ficando muito parecidos e 
as montadoras passaram a falar 
mais do consumidor, do estilo de 
vida, das sensações de quem di-
rige o carro”, afirma João Batista 
Ciaco, diretor de publicidade e 
marketing de relacionamento da 
Fiat. “Saiu do lado racional para 
ser mais emocional”, resume.

Dentro da Fiat, existe, segun-
do ele, uma tentativa de mudar 
a voz da comunicação de varejo, 
refletida agora no uso de Fábio 
Júnior e Fiuk. “Exibimos as ofer-
tas de maneira mais solta, mais 
voltada para a música. Queremos 
que não seja algo tão seco, e sim 
mais leve, só que sem perder o 
lado racional de custo e benefício 
que o varejo precisa ter”, frisa. 

A Fiat é atendida pela Leo 

Burnett, que é presidida interi-
namente por Ruy Lindenberg. 
Para o executivo, o cliente é 
bom porque gosta de propagan-
da e de correr riscos. Mas isso 
não significa vida mole para ele. 
“Estamos em um momento es-
tressante, justamente porque o 
mercado está bem. As agências 
precisam entender o momen-
to e se adaptarem, porque o 
segmento é extremamente ágil 
e é preciso manter o share”, 
salienta. Além disso, afirma, a 
comunicação do setor se tornou 
mais diversificada, por conta da 
entrada de novos consumidores.

O segmento também foi 
chacoalhado pelo maior inves-

timento de novos concorrentes, 
como a Nissan, que tem menos 
de 2% do mercado. Embora 
não tenha escalado um humo-
rista como garoto-propaganda, 
a Nissan deixou aflorar uma 
veia cômica em seus comer-
ciais comparativos. “Como a 
participação da marca é muito 
pequena, se a gente não fizer 
barulho, não vai para a cabeça 
do consumidor. O humor acaba 
sendo a opção para fazermos as 
comparações de nossos carros 
com os concorrentes. Mas não 
posso ser um cara chato, uma 
marca pentelha”, ressalva Ma-
nir Fader, diretor executivo de 
criação da Lew’Lara\TBWA, que 
cuida da conta da Nissan. 

Segundo ele, quando a eco-
nomia vai mal, a comunicação 
de diversos setores, e não so-
mente a do automobilístico, 
tende a ficar com tom mais de 
varejo, mais agressiva no preço. 
Em contrapartida, as mensa-
gens institucionais também 
ficariam mais comportadas. “O 
anunciante pensa assim: ‘não 
vou gastar milhões com humor 
e prefiro investir no que já sei 
que vai dar certo’. Assim, aca-
ba arriscando-se menos. Por 
outro lado, quando o mercado 
está bom, eles soltam mais a 
mão”, diz. 

Já Herlander Zola, gerente 
de marketing da Volkswagen, 

não considera que o humor das 
campanhas da empresa seja 
reflexo do momento do merca-
do, mas sim uma característica 
da comunicação da empresa. 
“Sempre usamos o humor. No 
caso específico do Marcelo Ad-
net, decidimos escolher alguém 
divertido para chamar a aten-
ção do público mais jovem. E, 
especialmente no varejo, você 
não pode passar desapercebido. 
Uma comunicação racional não 
atingiria os nossos objetivos”, 
pondera. Porém, ele concorda 
que o setor passou por uma 
intensa transformação e que as 
campanhas se tornaram mais 
próximas dos consumidores e 
menos racionais do que antes.

Marcelo Adnet é o garoto-propaganda do varejo da 
Volkswagen e ainda contribui com os roteiros dos filmes

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho estrelam os comerciais de varejo da Ford

Jorge Fernando invade o reino encantado da Chevrolet para anunciar as promoções de verão

A veia cômica é o principal recurso da Nissan para conseguir a atenção do público

Fábio Júnior e Fiuk garantem um tom mais ameno às campanhas de varejo da Fiat
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