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No segmento de alto luxo, as em-
presas precisam cativar o consu-
midor e só conseguem se aproxi-
mar da clientela potencial com
ações diferenciadas, diz Paulo
Roberto Garbossa, da consulto-
ria ADK. “Se não fizer isso, cai na
mesmice.”

Garbossa diz que, num merca-
do cada vez mais aguerrido, co-
mo o brasileiro, todas as marcas

fazem promoções com foco dife-
renciado para cada categoria.
No segmento da classe C, que
compra mais modelos popula-
res e médios, “o consumidor não
quer mimo, quer pagar menos”,
diz. No segmento premium, o
preço não é problema e o carro
não é investimento, mas satisfa-
ção de desejo.

A chinesa JAC, que vende os

modelos J3 e J3 Turim por R$
37,9 mil e R$ 39,9 mil, presenteia
os compradores com um porta
documentos e um chaveiro da
marca. A empresa aproveita para
alfinetar e informa que “dá de
brinde a todos os clientes seis
anos de garantia, airbag duplo de
série e outros itens que são opcio-
nais nos concorrentes”.

O grupo Caltabiano, com 26

concessionárias de marcas que
vendem produtos de todos os
segmentos, oferece uma caixa
de chocolates para os clientes
dos modelos mais simples da
Volkswagen. Compradores do
compacto premium Mini ganha-
ram, no ano passado, uma con-
sultoria de estilo de moda. Du-
rante quatro dias, poderiam usu-
fruir dos serviços de um consul-

tor particular para analisar esti-
lo de vestir, combinações, cores
e acompanhá-los às compras.

Festas fechadas para convida-
dos também fazem parte da es-
tratégia adotada pela Caltabia-
no, diz o gerente de marketing
Flávio de Oliveira. A última de-
las, realizada em janeiro no topo
da concessionária do grupo em
Pinheiros, reuniu 1,5 mil pessoas
para uma balada com direito a
show do Beto Barbosa, piscina e
mini pista de testes. Outro even-
to em parceria com a Mini/BMW

é a Mini Parade, um roteiro por
cidades históricas.

Para Sérgio Kakinoff, presi-
dente da Audi, em eventos dife-
renciados “o impacto no posicio-
namento da marca é mais com-
pensador do que as ações con-
vencionais de comunicação”.

A Land Rover vendeu 45 veícu-
los no período em que promo-
veu test drive em Interlagos no
ano passado. Este ano, quer ul-
trapassar esse número, avisa o
diretor-presidente da marca, Flá-
vio Padovan./ C.S.

Paralisação continua em fábricas
de carros do Paraná e São Paulo

Classe C não quer mimo. Quer pagar menos
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Para atrair cliente,
vale até test drive
em outro país
Marcas oferecem de brindes a festas superproduzidas e viagens
para o exterior na disputa pelo cliente do mercado de luxo

FLÁVIO PADOVAN
DIRETOR-PRESIDENTE
DA LAND ROVER
“Nossa verba para comunicação
é pequena, por isso priorizamos
ações de relacionamento.”

DIMITRIOS PSYLLAKIS
DIRETOR DE VENDAS E
PÓS-VENDAS DA MERCEDES-BENZ
“Todo ano, a matriz realiza
eventos na Alemanha.”

Rally. Teste drive da Land Rover promovido em Marrocos

Cleide Silva

Na semana passada, uma bada-
lada festa para 1,3 mil convida-
dos, com direito a DJ interna-
cional, movimentou a avenida
Faria Lima, em São Paulo. Nes-
te fim de semana, um grupo de
3 mil pessoas terá acesso privi-
legiado à pista do autódromo
de Interlagos. No disputado
mercado brasileiro, onde
mais de 40 marcas oferecem
pelo menos 500 modelos dife-
rentes de veículos, dar brin-
des aos consumidores vai mui-
to além do chaveirinho.

Os “presentinhos” são propor-
cionais à categoria do produto,
mas a ânsia de cativar o cliente
tem exigido dose extra de criati-
vidade ao pessoal da área de mar-
keting das companhias.

Para realizar a festa de lança-
mento do compacto de luxo A1,
na última terça-feira, a Audi
montou estrutura no vão de um
prédio em construção na Faria
Lima, novo centro de negócios

da capital paulista.
“Queríamos um local inusita-

do, que representasse um marco
arquitetônico e alta tecnologia,
para combinar com a proposta
do A1”, diz Paulo Kakinoff, presi-
dente da Audi. No vão do edifício
em construção pela Brookfield
Incorporações, com 19 andares e
seis subsolos, com entrega para
o fim do ano, a empresa montou
estandes com dois carros expos-
tos, loja de produtos da marca e
espaço com telão para mostrar o
novo automóvel.

Em um amplo espaço no sub-
solo, instalou mesas, pista de
dança e promoveu test drive
com os carros. Só para a limpeza
da área foram gastos R$ 50 mil. A
Audi não divulga o valor do inves-
timento na festa, mas fontes do
mercado calculam em cerca de
R$ 4 milhões. A empresa precisa
vender 45 modelos A1 importa-
dos da Alemanha para cobrir o
gasto. No dia seguinte à festa, a
estrutura foi desmontada.

A Land Rover, cujo forte são os

utilitários-esportivos produzi-
dos na Grã Bretanha, vai levar pa-
ra Botsuana, na África, entre 10 e
15 consumidores para um test
drive especial durante uma se-
mana no segundo semestre. No
ano passado, o evento ocorreu
no Marrocos. Uma parte das des-
pesas com passagem e hotel é
bancada pelo cliente e outra pela
empresa.

De quinta-feira a domingo, a
Land Rover vai levar cerca de 3
mil pessoas – 1,5 mil convidados
com direito a acompanhante –
para dirigir veículos da marca no
Autódromo de Interlagos. Além
da pista oficial, os convidados po-
derão dirigir em uma pista alter-
nativa que a empresa construiu
no local, com obstáculos para
provar a eficiência dos veículos
fora de estrada, como buracos,
lama e rampas.

Flávio Padovan, diretor-presi-
dente da Land Rover, diz que a
estratégia é colocar o cliente em
contato direto com o produto.
“Nossa verba para comunicação

é pequena, por isso priorizamos
ações de relacionamento”. O gru-
po vai gastar R$ 3 milhões em
eventos este ano, valor que daria
para comprar 24 modelos Free-
lander, o mais barato da marca.

Em julho, a empresa vai inau-
gurar, na região de Campinas,
uma pista permanente para tes-
tes off road (fora de estrada), em
área cedida em um haras a 100
quilômetros da capital. O cliente
que comprar um veículo recebe-

rá tíquete para passar um dia no
local e receber instruções de pilo-
tagem de especialistas. “Tam-
bém levaremos potenciais clien-
tes e formadores de opinião”, in-
forma Padovan.

Noite de glamour. A Mercedes-
Benz também oferece programa
internacional aos donos de mo-
delos da marca. “Todo ano, a ma-
triz realiza eventos na Alemanha
e convidamos entre 50 e 100
clientes para programações que
incluem visita ao Museu Merce-
des-Benz e outras atividades, co-
mo a festa dos 125 anos da compa-
nhia no ano passado”, informa
Dimitrios Psyllakis, diretor de
vendas e pós-venda.

Anualmente, a marca da estre-
la de três pontas convida pelo
menos 200 pessoas para assisti-
rem, em camarote, a corrida da
Fórmula 1 em Interlagos. Tam-
bém realiza uma “noite de gla-
mour” com jantar para 1 mil con-
vidados na Casa Fasano no iní-
cio de cada ano.

O grupo Eurobike, com 20 lo-
jas das marcas Audi, BMW, Land
Rover, Mini, Porsche e Volvo se-
lecionou 40 clientes e formado-
ras de opinião e, no Dia Interna-
cional da Mulher, em março, elas
receberam pulseiras de ouro,
ação avaliada em R$ 40 mil.

Com forte presença no inte-
rior de São Paulo, o grupo promo-
ve passeios como visita a mu-
seus em São Paulo e testes em
trilhas de fazendas alugadas pa-
ra os eventos.

Marcel Visconde, presidente
da Stuttgart Sportcar, importa-
dora oficial da Porsche, diz que o
consumidor de produtos de luxo
procura exclusividade, inclusive
nas ações de relacionamento. O
grupo promove anualmente qua-
tro eventos nos autódromos de
São Paulo, Porto Alegre e Curiti-
ba, com direito a voltas nas pis-
tas e aulas de pilotagem.

“Tiramos o cliente do ambien-
te da revenda e passamos o dia
juntos, estabelecendo uma rela-
ção mais próxima”, diz Viscon-
de. Em média, cada evento reú-
ne entre 100 e 200 pessoas e cus-
ta de R$ 200 mil a R$ 300 mil, ou
seja, praticamente um Boxster
2.7, o mais barato da marca (R$
269 mil).

Os resultados das ações são di-
fíceis de medir, mas os balanços
das marcas de luxo mostram o
vigor desse mercado no País . A
Porsche vendeu no primeiro tri-
mestre deste ano 385 carros, 140
a mais que em igual período de
2010.

A Mercedes vendeu no ano
passado 8 mil unidades, ante 5,5
mil em 2009. A Land Rover cres-
ceu 63%, com 5,28 mil veículos
comercializados. A Audi espera
dobrar seus negócios este ano
com vendas de 7 mil modelos.

A semana começa com duas fá-
bricas de automóveis paradas. A
Volkswagen de São José dos Pi-
nhais (PR) vai completar oito

dias úteis de greve, período em
que 6.480 modelos Fox, Cross-
Fox e Golf deixaram de ser pro-
duzidos. A Honda de Sumaré

(SP) soma três dias de paralisa-
ção, com perda de 1,8 mil unida-
des de Civic, City e Fit.

O motivo das paralisações são
diferentes. Os 3,5 mil trabalhado-
res da Volks brigam pela Partici-
pação nos Lucros e Resultados
(PLR). Os 3,4 mil da Honda te-
mem demissões por causa da

queda da produção provocada
por falta de componentes impor-
tados do Japão, resultado do ter-
remoto de março.

“Na sexta-feira, a empresa se-
quer nos recebeu para nego-
ciar”, diz Jair dos Santos, presi-
dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Campinas e Região. Se-

gundo ele, após dez dias de licen-
ça remunerada a partir do dia 23,
a montadora retomará ativida-
des com produção diária de 300
carros, ante 600 hoje. “A empre-
sa diz que, se não encontrar solu-
ção para a turma excedente, terá
de demitir”. Ele cita 1.270 cortes,
não confirmados pela Honda.

No Paraná, os metalúrgicos re-
cusaram a proposta da empresa
para que retornassem ao traba-
lho, a fim de abrir um canal de
negociação. Eles pedem R$ 12
mil de PLR, com antecipação de
R$ 6 mil. A empresa oferece R$
4,6 mil agora e o restante a ser
negociado no fim do ano, de acor-
do com metas de produção.

Na sexta-feira, os trabalhado-
res rejeitaram ainda possível pro-
posta de antecipação de R$ 5,2
mil, valor acertado com os meta-
lúrgicos de São Paulo. De acordo
com o Sindicato dos Metalúrgi-
cos da Grande Curitiba, no fim
de semana diretores da Volkswa-
gen se reuniram com o governa-
dor do Paraná, Beto Richa, mas o
tema discutido não foi revela-
do./ C.S. e EVANDRO FADEL

● Presentinhos

Festa. Audi lançou
novo carro em obra
de prédio em SP
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