
Importadoras prevêem cortes 
Aumento no IPI põe marcas como Chery, Hyundai, JAC e Kia frente ao dilema que opõe Lucro e construção de marca 

Por FELIPE TURLÃO fturlão@grupomm.com.br 

Mesmo com o adiamento para meados 

de dezembro do início da cobrança 
do novo Imposto Sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) para carros importados, 
após decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), as montadoras mais afetadas 
já planejam mudanças na publicidade e 
traçam planos para enfrentar um grande 
dilema. Por um lado, cortar investimen-
tos pode ajudar a manter a lucratividade, 
mesmo diante de um novo preço que po-
de subir a barra de acesso e reduzir as re-
ceitas. Por outro, a redução de inserções 
na mídia pode ser um obstáculo em um 
momento ainda de consolidação para al-
gumas dessas marcas. 

Em um espectro que vai da chinesa 
Chery, que comercializa modelos como o 
QQ, que chegou ao País custando R$ 22,9 
mil, à Rolls-Royce, que anunciou há du-
as semanas a chegada ao Brasil do mo-
delo Ghost, cuja versão mais barata sai a 
R$ 2,2 milhões, diversas montadoras se-
rão afetadas. E o que cada uma fará daqui 
para a frente depende muito do público 
com o qual ela se comunica. 

Há empresas que dependem muito da 
publicidade de massa. Nessa esfera estão 
montadoras como Hyundai, Kia, JAC Mo-
tors e Chery. "Eles enfrentarão a maior difi-
culdade, principalmente aquelas que ainda 
precisam se consolidar no mercado" prevê 
Paulo Levi, consultor independente espe-
cializado na comunicação deste segmento. 

Segundo ele, há duas vertentes de pen-
samento sobre o que pode ocorrer após o 
aumento do IPI se concretizar. Uma apon-
ta que os fabricantes vão pisar no freio em 
2012, cortando verbas para valer. Mas ou-
tra diz que eles precisam manter os investi-
mentos, sob o risco de perder o espaço que 
conquistaram. "Pode haver sim reduções na 
publicidade, até porque seria difícil de justi-
ficar diante da matriz a manutenção das ver-
bas nos mesmos níveis de antes, o que in-
cluía até patrocínios de futebol. Mas elas de-
verão manter certa presença" descreve Levi. 

Cortes inevitáveis 
A JAC Motors, que é atendida pela Ogil-

vy, vai mesmo cortar verba caso o au-
mento do IPI para até 55% seja concreti-
zado. Segundo a assessoria de imprensa 
do anunciante, quando os atuais esto-
ques terminarem, "uma das formas de 
não repassar integralmente o aumento 
dos preços é sacrificando verba de mar-
keting" O contrato com Fausto Silva co-
mo garoto-propaganda, por exemplo, du-
ra até o final do ano. Mas haverá cortes 
nas inserções de merchandising em seu 
programa. "A rigor, são três as maneiras 
de não repassar integralmente o aumen-
to de IPI. A primeira é sacrificar a propa-
ganda. A segunda é diminuir as margens 
das concessionárias. E a terceira envolve 
a margem do importador" confirma Sér-
gio Habib, presidente da empresa. 

O valor a ser cortado na publicidade 

Contrato da JAC Motors com Faustão vai até o fim do ano e montadora já pensa em pisar no freio 

Maior anunciante do setor automobilístico no Brasil, a Hyundai estuda as novas medidas do IPI 

ainda não foi definido. A JAC Motors se 
tornou um investidor de peso na publici-
dade brasileira, com informados R$ 140 
milhões de verba destinada a marketing 
entre março e dezembro deste ano. 

O mesmo dilema vale para a Chery, 
que também sinaliza com cortes. "A po-
lítica de comunicação e marketing está 
baseada em vendas. Trabalhamos com 
uma porcentagem e se as vendas dimi-
nuem certamente nossos investimentos 
em publicidade também sofrerão altera-
ções" diz Antonio Valini, gerente de mar-
keting da Chery Brasil. Ele garante, no en-
tanto, uma presença que não influencie 
negativamente. "Nossos produtos conti-
nuam os mesmos. Desta forma, insistire-
mos no posicionamento de que 'o bási-
co é ser completo' e manteremos nossos 
esforços na construção da marca Chery" 
afirma Valini. A montadora era atendida 
por uma série de agências, entre elas a 
Matisse, mas espera anunciar uma par-
ceira única em 2012. 

Uma das grandes afetadas pelo aumen-
to do IPI, a Kia já bateu o martelo: o corte 
para 2012 será de nada menos que 50%. 
Em 2010, a empresa havia investido R$ 
123 milhões segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, mas neste ano, a verba 
havia crescido "muito" de acordo com a 
gerente de marketing Christiane Baptis-
ta. "O corte na publicidade visa manter a 

montadora competitiva, sem repassar o 
aumento ao consumidor" avisa. A idéia na 
montadora é criar uma espécie de "ope-
ração padrão" "Dentro do plano anual va-
mos priorizar investimentos que não po-
de ficar de fora, como nos lançamentos. 
Mas muitas ações, principalmente patro-
cínios a eventos, ficarão de fora" anuncia. 
Segundo ela, a Kia participou de 30 even-
tos em 2011, incluindo apoio ao Mundial 
de Vôlei e ao Athina Onassis Horse Show. 
Uma das exceções será a Copa Kia do Bra-
sil de Futebol, que tem contrato já assina-
do por três anos. "Será um trabalho árduo, 
mas vamos focar nas ações com 100% de 
garantia de retorno" avisa. Segundo ela, 
mesmo com os cortes, a verba de 2012 se-
rá maior do que a de 2010. A montadora é 
atendida pela Moma. 

De acordo com o consultor Paulo Levi, 
existem casos de montadoras que estavam 
investindo valores muito altos e para quem 
os cortes não significarão grandes perdas de 
marca. Ele cita especificamente a Hyundai. 
"Sem conhecer os detalhes da estratégia, 
parece-me que estavam investindo muito 
mais do que o necessário. Eles têm onde 
cortar na comunicação, sem causar pre-
juízo',' avalia. A Hyundai, maior anuncian-
te do setor automobilístico no Brasil (veja 
quadro nesta página) é atendida pela Z+. 
Por meio de sua assessoria de imprensa, a 
montadora disse que ainda "está estudan-
do as novas medidas do IPI" 

Levi pontua que existe uma guerra de 
nervos entre governo, montadoras afetadas 
— representadas pela Associação Brasilei-
ra das Empresas Importadoras de Veículos 
Automotores (Abeiva) —, e não afetadas 
— representadas pela Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea). Neste cenário, ameaças de 
cortes de investimentos são comuns. Mas 
o consultor garante que a publicidade não 
vai conseguir escapar do facão. 

Entre as montadoras que não serão 
atingidas pela alta no IPI, não há previsão 
de mudanças de estratégia. A Nissan, por 
exemplo, afirma que não muda em nada 
sua comunicação. A montadora causou ba-
rulho na mídia por conta da estratégia dos 
"Pôneis Malditos" criada pela Lew'Lara\ 
TBWA. E o resultado refletiu nas vendas, já 
que a empresa vendeu 81% mais unidades 
no mês de agosto na comparação com o ano 
passado. Esses números mostram o quan-
to a publicidade é importante para dirigir 
as vendas e o valor das marcas neste setor. 

Premium também sofre 
Mesmo com veículos que custam mui-

to mais do que os populares, parece haver 
preocupação com a alta do IPI em nichos 
mais segmentados. A Mercedes-Benz diz 
que poderá ser impactada. "As medidas 
são muito fortes para os importados de 
luxo. A questão da tabela de preços es-
tá sendo avaliada com a rede de conces-
sionárias. Em outubro foi possível man-
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Mercedes-Benz considera "medidas muito fortes para importados de luxo" 

ter os mesmos valores de setembro, por 
conta de estoque ou mesmo relaciona-
mento com a rede. Mas nos próximos me-
ses o impacto será sentido. No que tange 
a marketing e vendas, a Mercedes-Benz 
está reavaliando qual será seu posiciona-
mento" afirmou a empresa por meio de 
sua assessoria de imprensa. 

A montadora tem campanha de televi-
são apenas para o modelo Smart, o mais 
barato. Seus principais projetos de mar-
keting para os modelos mais caros são o 
Espaço Mercedes, um road show itine-
rante, bem como participação em feiras 
e eventos e a categoria automobilística 
Grand Challenge. Todos os projetos es-
tão mantidos até o final do ano. A posi-
ção da montadora contrasta com o que 
pensa Levi. "No caso de Audi e Mercedes-
Benz, por exemplo, é um pouco diferente. 
Seus consumidores gastam R$ 400 mil e 
podem pagar um pouco a mais. A publi-
cidade é muito dirigida, na base de ações 
hiperlocalizadas. Neste aspecto, não de-
ve mudar muito" aposta. 

Os efeitos do IPI não deverão ser sen-
tidos, certamente, na publicidade do seg-
mento de marcas "ultra premium" Na se-
mana passada, o Brasil recebeu mais uma 
montadora de luxo. E bota luxo nisso. A 
Rolls-Royce chegou ao País com mode-
lo mais barato custando R$ 2,2 milhões. 
A estratégia de marketing será centrada 
em uma plataforma de marketing direto, 
com realização de eventos exclusivos que 
proporcionem experiência de marca. O 
IPI, neste caso, está longe der ser um pro-
blema para quem tem consumidores que 
não enxergam o dinheiro exatamente co-
mo um problema. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1484, p. 24-25, 7 nov. 2011.




