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Encontrar - e comunicar - diferenciação entre pneus no mercado brasileiro. Foi com essa 
missão que o executivo Rui Moreira, diretor de marketing da Goodyear no Brasil, chegou à 
empresa em 2009. Após uma reformulação na equipe de comunicação, a maior fabricante de 
pneus do mundo decidiu externar seus valores, sua principal aposta para conquistar 
consumidores. A estratégia teve início no último ano, quando a empresa participou da novela 
"Passione", da Rede Globo, como patrocinadora oficial de um piloto da Stock Car - categoria 
que a companhia apoia fielmente na vida real desde 2008. Neste ano, a Goodyear investe em 
programas de relacionamento e marketing de serviços para continuar crescendo. 
 
Em meados da década de 90, a Goodyear recebeu a missão de conquistar corações e 
mentes de consumidores no Brasil, fossem eles usuários de carros ou de caminhões. 
Como vocês estruturaram as estratégias de marketing para atingir esse objetivo? 
 
Essa questão de tocar o consumidor também pelo lado sentimental faz parte do objetivo da 
empresa de comunicar os valores que temos internamente como organização. Do ano passado 
para cá, o foco é falar quais são esses valores mais intrínsecos à organização e gerar 
identificação com os consumidores para levá-los a ter maior proximidade com nossa marca. 
Um deles, a valorização do indivíduo, é um tema no qual investimos em 2010 [com patrocínio 
à novela “Passione”] e estamos trabalhando neste ano com o programa Herói das Estradas 
[concurso cultural lançado em fevereiro para valorizar caminhoneiros]. Eu posso dizer que 
desde 2009 nossa ideia é fazer com que, cada vez mais, nossa marca esteja presente na 
mente de nossos consumidores por meio dos valores que temos comunicado, que estejam de 
acordo com o que os nossos consumidores também acreditam. 
 
Depois da crise americana em 2008, a Goodyear passou por forte reestruturação, 
com corte de custos e de pessoal. Quase três anos depois, já estão operando no nível 
pré-crise? 
 
Posso te dizer que, a nível Brasil, a equipe de marketing passou por uma reestruturação 
grande, em todas as ações que fazíamos. Se você olhar os anos de 2009 e de 2008, verá que 
a Stock Car era o grande foco da empresa. 



 
A partir de 2009, começaram algumas transformações e, em 2010, o perfil de marketing 
mudou bastante. Temos uma equipe focada só no ponto de venda, para ações específicas, 
como eventos, além de equipes trabalhando em treinamento e outra em serviços. Isso mostra 
que a área de marketing teve uma reformulação tremenda da época da crise para cá. Das 
mudanças que houve, a reestruturação no setor de marketing trouxe muitas novidades para a 
forma como íamos para o mercado e nos comunicávamos com nosso target. O próprio 
consumidor sente essa diferença. Mesmo com a crise, da qual o Brasil conseguiu sair mais 
rapidamente que qualquer outro país, a Goodyear manteve seu foco, que é levar para o 
consumidor os produtos e valores que praticamos. Nossas ações de marketing são para que o 
público se identifique com a nossa marca, vá para um revendedor autorizado Goodyear e 
compre os nossos produtos. 
 
E essa reestruturação no setor de marketing começou quando exatamente? 
 
Em 2009, quando cheguei à empresa. Decidimos mudar o modo como vínhamos atuando em 
mar-keting no Brasil. Dividimos os papéis, mudamos a equipe para dar mais agilidade na 
tomada de decisão e execução das ações. Foi daí que surgiram várias ações, como a nossa 
entrada na novela em 2010, algo que nunca tínhamos feito até então. 
 
Como surgiu a ideia de utilizar esse formato, de realmente participar do enredo de 
um folhetim? 
 
Uma coisa que não queríamos desde o começo era um merchandising artificial. Quando 
começaram as discussões com a Globo, deixamos claro que não queríamos entrar numa ação 
de merchandising exatamente como as empresas fizeram no passado. A ideia virou um case 
na emissora porque não era simplesmente uma marca mostrando um produto numa novela. 
Foi mais que isso. A Goodyear participou da história, patrocinando o piloto e, depois, virou sua 
apoiadora, lhe deu suporte médico e acabou ajudando o sobrinho, que teve problema com 
drogas. O piloto trouxe o sobrinho para ser tratado dentro do ambiente que a empresa 
proporcionava para os funcionários e para o próprio piloto. O foco principal não era dizer “a 
Goodyear fornece pneus”, todo mundo sabe que a Goodyear fornece pneus. Nosso foco era 
que as pessoas soubessem tudo o que a Goodyear faz que não está relacionado apenas com o 
produto. As ações sociais, valores que cultivamos internamente, gostaríamos que as pessoas 
que se espelham nos mesmos valores tivessem identificação com nossa marca.  
 
Na história, o piloto é da Stock Car, evento que vocês patrocinam na vida real. Houve 
alguma ingerência da empresa para formatar o conteúdo? 
 
A história do piloto já existia. Quando entrei para fazer parte dessa discussão, o personagem 
já estava criado. E fazia todo o sentido a Goodyear ser a patrocinadora porque somos o 
fornecedor oficial da categoria, além de que tínhamos algumas ferramentas que para a Globo 
eram importantes. Tínhamos o piloto, a equipe, o carro e auxiliávamos no transporte do 
material, já que as cenas eram filmadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Reuníamos vários 
fatores que eram cruciais para o desenvolvimento desse núcleo da novela. Foi muito bom. 
Sempre quisemos participar, mas desde que entrássemos no contexto da história. Esse foi um 
casamento perfeito. Acabou virando um case da Globo. 
 
Outra ação com a mesma emissora foi o patrocínio da edição de verão do Lata Velha 
no início deste ano, no programa “Caldeirão do Huck”. Vão continuar com a ação? 
 
Sim, patrocinamos, e essa também era uma proposta diferente. Não era só um carro com 
pneus Goodyear que ia ser doado a um participante. Os pneus eram Goodyear, sim, mas, de 
novo, o foco está no trabalho da marca em comunicar alguns valores. Ainda estamos avaliando 
o que será feito daqui para a frente. O patrocínio ao Lata Velha foi uma experiência para sentir 
a resposta do público. 
 
E como foi a resposta? 
 



O retorno da Rede Globo é sempre muito bom. Nossa parceria já vem de alguns anos. Alguns 
filmes que a Globo Filmes produz, como “O Bem Amado” [lançado em julho de 2010], a 
Goodyear teve cota de patrocínio. No passado, por dez anos, teve o dirigível da Goodyear, que 
a Globo utilizou para transmitir jogos de futebol, entre outras ações. Houve momentos em que 
a parceria com a emissora foi muito boa. Agora, vamos trazer o dirigível de novo para o País, 
começaremos no segundo semestre a editar a parte burocrática. A previsão é de que no 
primeiro semestre do ano que vem ele já esteja no Brasil. Queremos utilizar esse ícone da 
empresa mundialmente para desenvolver ações com os consumidores e revendedores.  
 
Vocês têm histórico de patrocínio a competições de automobilismo. Continuam com a 
Sotck Car em 2011? 
 
Nos Estados Unidos, patrocinamos a Nascar e no Brasil, a Stock Car desde 2008. Renovamos 
contrato no final do ano passado até 2014 com a Stock. São competições que têm estilos 
diferentes, embora os carros se pareçam um pouco.  
 
Patrocinam também o Rally dos Sertões, correto? 
 
Do Rally, participamos até o ano passado. Estamos renegociando o contrato neste ano e 
redefinindo valores. Patrocinamos o Edu Bianco, que há quatro anos é campeão. Agora 
estamos num momento de reavaliar muitos de nossos investimentos e analisar ao que 
daremos continuidade. Há outros eventos que também estamos avaliando, como as 
arrancadas, que sempre apoiamos. 
 
Revelam de quanto é o investimento em publicidade? 
 
Esses valores não revelamos.  
 
Por quê? 
 
Nós temos política interna sobre divulgação de números. Esse tipo de informação nós nunca 
divulgamos. 
 
Por que as ações de comunicação da Goodyear são bastante focadas no PDV? 
 
Como indústria, não temos contato direto com o consumidor. Temos contato com algumas 
frotas que usam nossos produtos. Mas quando falamos em consumo de massa, é no PDV que o 
relacionamento ocorre. Trocar pneu não é algo corriqueiro, não faz parte do dia a dia das 
pessoas. Mas quando você precisar trocar o pneu, eu quero que você pense em Goodyear e 
esse é o ponto principal. Embora o consumidor não tenha um relacionamento contínuo com 
esse produto, do qual ele precisa de tempos em tempos, precisamos ser uma marca presente. 
Tentamos estar perto dele em outros momentos do ano, como quando ele faz a manutenção 
do próprio carro. Por isso nosso foco maior é no ponto de venda, além de ações como a do 
Herói das Estradas.  
 
Quais ações de marketing estão previstas para 2011? 
 
Temos grandes enfoques em 2011. O Herói das Estradas será o grande foco, já que tem um 
apelo muito forte para comunicar a marca. Outra ação que queremos levar adiante são as da 
área de marketing de serviços, conjunto de atividades de assistência técnica que levamos para 
frotas de todo o Brasil. Temos um grupo de trabalho que, junto com nossos revendedores, 
forma um time de técnicos com todos os equipamentos necessários e que viaja o País inteiro. 
Essa equipe vai até as garagens fazer o trabalho de uma borracharia, desde balanceamento 
até alinhamento dos veículos.  
 
E esse grupo de trabalho é formado por quais profissionais? 
 
São técnicos em pneus, alinhamento, balanceamento, em geral suspensão de veículos, que 
irão utilizar a infraestrutura da Goodyear ou, por vezes, a da frota para realizar os trabalhos. 



Essa é uma ação que começou a ser estruturada em 2010 e que tem início neste ano. Nosso 
foco é fortalecer o relacionamento por meio da prestação de serviços. Pneu é um item caro, 
quase tanto como o combustível, e queremos auxiliar as frotas a assegurarem que tenham a 
melhor manutenção e o melhor uso do produto possíveis.  
 
Há previsão de lançamento de novos produtos neste ano? 
 
Um dos grandes lançamentos para 2011, realizado em março, é o de produtos com a 
tecnologia FuelMax [tecnologia que proporciona baixa resistência ao rolamento em pneus], que 
faz com que o veículo rode mais com menos combustível. Em função das exigências na área 
ambiental, desenvolvemos essa tecnologia que proporciona a redução de consumo de 
combustível e de emissão de CO2. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 mar. 2011, p. 21.  


