
Meio & Mensagem—Por que o investimen
to tão significativo no Brasil (€ 300 milhões)? 
Qual a relevância do País para a Michelin? 
Claire Clauzel — A América do Sul, mas 
principalmente o Brasil, é muito impor
tante para Michelin. Temos uma estraté
gia mundial de crescimento e o País é par
te dela. É um mercado que cresce muito, 
com novos consumidores. Há uma política 
muito interessante de facilitar a compra 
de carros colocada em prática pelo gover
no de uns cinco anos para cá. Temos uma 
grande penetração na Europa e nos Es
tados Unidos, mas queremos crescer na 
China, na Índia e no Brasil, onde constru
ímos novas fábricas. A do Brasil é voltada 
para a produção de pneus para carros e 
está localizada em Itatiaia, no Estado do 
Rio. Investimos € 300 milhões, é um gran
de montante quando se olha mundial
mente nossa política de investimentos. A 
abertura da fábrica daqui, junto com a da 
China e da Índia, são os três maiores in
vestimentos da Michelin no mundo. Na
turalmente estamos investindo também 
na Europa e nos Estados Unidos porque 
temos muitas fábricas que precisam se 
modernizar. O mercado de mobilidade 
rodoviária está crescendo. E, avaliando 
o nível de motorização, que se refere ao 
número de carros por habitantes, vimos 
que o índice brasileiro e até o da China 
são bem baixos, em comparação com Eu
ropa e Estados Unidos. Todos os núme
ros mostram que, por um longo período, 
o mercado brasileiro seguirá crescendo. 
É muito importante para Michelin con
quistar estes consumidores com a nossa 
marca, que é premium. 

M&M—A Michelin vai lançar uma campa

nha publicitária no dia 29. Que conceitos 
norteiam esta iniciativa? 
Claire — Vamos lançar uma campanha 
de comunicação na televisão, mas que 
envolve internet e outros meios. É mui
to importante explicar ao consumidor 
que o pneu Michelin traz qualidades 
muito específicas. Por meio dos estudos 
que fazemos, sabemos que a primeira 
expectativa do consumidor em relação 
ao pneu é a segurança. No caso do Bra
sil, segurança quer dizer robustez, por 
conta do estado das estradas, com bu
racos e outros problemas. A campanha 
inicialmente explica que o pneu XM2, 
adotado pela China e pelo Brasil, é muito 
robusto. Esta ação é parte de uma cam
panha mundial lançada há três anos em 
um estilo de comunicação novo para 
Michelin e para o segmento. 

M&M —O boneco Michelin s e r á o pro
tagonista? 
Claire — Os comerciais são desenhos 
animados e trazem no papel principal 
o boneco Michelin. A ideia é dar o efei
to de saga e por isso teremos alguns fil
mes. Vamos desenvolver várias histó
rias explicando as diferentes qualida
des do pneu Michelin. No caso do Bra
sil, começamos pela segurança, robus
tez, e no ano que vem entramos com 
um comercial que foca a durabilidade, 
que será veiculado quando lançarmos 
um pneu novo. Na sequência, destaca
remos a tecnologia que permite econo
mizar gasolina. Mas a campanha em si 
também é importante porque temos de 
educar a população sobre o papel do 
pneu. A maioria dos consumidores não 
conhece a diferença entre um produto 

premium e um de baixa qualidade. Pneu 
é investimento, tem um custo, mas não in
teressa à maioria do público, que só pensa 
no carro. Quando temos de trocar o pneu 
é chato, custa dinheiro. Por isso temos de 
explicar que um pneu não é igual a outro. 

M&M—Quanto estão investindo nesta cam
panha? 
Claire — Não posso revelar quanto está 
sendo investido porque é uma informa
ção que a concorrência está ansiosa para 
saber. Posso dizer que será uma campa
nha importante. E que provavelmente te
rá mais recursos para a TV do que a con
corrência investe hoje. A Michelin não é a 
marca mais conhecida atualmente no Bra
sil, temos de fazer um esforço para mudar 
isso e nos tornar mais conhecidos no mo
mento que o consumidor precisa entender 
melhor as qualidades do pneu. 

M&M — Qual a importância de um s í m b o l o 
tão forte quanto o boneco Michelin, no ce
nário que temos hoje, com tantas marcas e 
informações rodeando o consumidor? 
Claire — Realmente há muita comunica
ção ao nosso redor, mas não existem mui
tos ícones. E o boneco Michelin é um repre
sentante da marca, um embaixador, mui
to conhecido no mundo inteiro. Na Chi
na todos conhecem e gostam, por exem
plo. Não há rejeição a ele. Aqui no Brasil a 
competição é mais acirrada e a lembrança 
espontânea da marca é de 50%. Já a do bo
neco é de 90%. Este é um resultado da his
tória da Michelin. O boneco foi criado há 
118 anos. Desde o início, ganhou um papel 
muito importante porque sempre foi usa
do pela publicidade e pela comunicação. 
E representa a companhia. Por isso, colo

camos o boneco Michelin no centro des
ta nova campanha. Ele é feito de pneus 
e tem o papel central de explicar ao con
sumidor como encontrar o pneu de qua
lidade. O boneco é tão reconhecido que 
no ano 2000 o Financial Times o colocou 
como um ícone [publicitário) mundial do 
século. O Advertising Age incluiu-o este 
ano na procissão de ícones que organi
za na Madison Avenue, em Nova York. O 
boneco é conhecido no mundo inteiro e 
tem a confiança do consumidor porque 
é a representação dos valores da Miche
lin, uma das poucas marcas que realmen
te têm uma personificação. 

M&M — A Michelin tem forte atuação em 
corridas por meio de patrocínios. Por que 
usam esta ferramenta? 
Claire — Os fundadores da empresa cria
ram as primeiras competições para de
monstrar o papel do pneu. Inicialmente 
o foco foi a bicicleta e a ideia era mostrar 
um pneu capaz de percorrer mais quilô
metros. Em seguida, vieram disputas com 
carros e outros veículos. Em sua origem, 
a Michelin usava as corridas para provar 
que os seus produtos eram melhores que 
os da concorrência — essa é a primeira 
função da competição para uma marca. 
Na sequência, o objetivo é melhorar a 
tecnologia dos pneus. Numa competição, 
tanto o pneu quanto o carro, são coloca
dos em condições extremas. É preciso ter 
a melhor qualidade. Por isso testamos a 
tecnologia para depois usá-la no pneu de 
estrada — o meu pneu, o seu e o de todos 
nós. Em terceiro, é claro, este investimento 
em competições nos dá retorno de ima
gem. Mas não é esta a primeira razão, ao 
contrário de outros casos. Para nós, não 
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é questão de botar uma bandeira com o 
nome Michelin, mas fornecer pneus mui
to bons para ganhar (dos outros concor
rentes) e demonstrar que são os melhores. 
Hoje temos uma presença forte nas pro
vas de durabilidade e resistência, como 
a 24 horas de Le Mans. Também investi
mos em Indianapolis e em outras provas 
como ralis, corridas de motos, etc. Apro
veito para dizer que a companhia gostaria 
de ver uma evolução da regulamentação 
das corridas. É muito importante melho
rar o papel do pneu para preservar o am
biente. Estamos trabalhando para dimi
nuir o número de pneus usados duran
te as competições, utilizar menos pneus 
para fazer testes e optar pelos que durem 
mais e que permitam reduzir o consu
mo de gasolina. O rali Paris-Dakar, por 
exemplo, é um laboratório para isso. E 
ele será (patrocinado pela) Michelin no 
ano que vem. 

M&M — Falamos muito de pneus, mas a 
Michelin tem t a m b é m mapas e guias con
ceituados. Qual a importância destas pla
taformas para a marca? 
Claire — É uma atividade pequena em 
termos de faturamento, mas muito im
portante para a marca para o conheci
mento que as pessoas têm da Michelin. 
Queremos servir e dar serviço de mobi
lidade, e, para se mover, você precisa de 
carro, de pneu, mas também de guia, de 
mapas. Essas iniciativas são muito im
portantes porque permitem desenvol
ver a notoriedade da marca, das pessoas 
que não a conhecem bem, não têm car
ros e pneus. Ajudam a criar uma familia
rização com a marca, prestam um serviço 
muito útil para as pessoas. O Via Miche
lin, por exemplo, é um dos sites mais vi
sitados. Foi lançado há mais de dez anos 
com o intuito de ajudar na definição de 
trajetos, com dicas para montar o plane
jamento de uma viagem. Na Europa ele 
é o site mais visitado para ajudar a pen
sar viagens. O fato é que os guias e ma
pas são uma atividade importante para 
dar notoriedade à marca, desenvolvendo 
serviços para o consumidor. Vamos con
tinuar investindo nisso. Agora nosso ob
jetivo é unificar o papel e a internet. Os 
dois são importantes. As pessoas acham 
que, com o GPS, acabou o uso de mapas 
e guias, mas não é verdade. Ele está sim 
diminuindo, mas muitas pessoas ainda 
usam mapa em papel. 

M&M—E o Guia Michelin de restaurantes? 
Tem o mesmo papel? Ele é referência quan
do o assunto é gastronomia, suas estrelas 
são disputadíssimas e um reconhecimento 
certo para os estabelecimentos. 
C l a i r e — É uma referência mundial. 
Em qualquer país que eu vá todos per
guntam sobre ele. Um dado mostra a 
sua relevância: 40% do que sai sobre o 
guia na internet são referências feitas a 
ele por parte da imprensa. É um suces
so enorme que também deverá migrar 
para novos meios de comunicação, co
mo internet, celular. Hoje todo mundo 
quer ter informação nestas novas mí
dias. A seleção continuará sendo a mes
ma, sem dúvida. Como regra, os inspe
tores Michelin pagam suas contas, têm 
independência total — e ela será con
servada para que o guia continue sen
do conhecido como referência. 

M&M — Há ideia de produzir um guia de 
restaurantes para o Brasil? 

Claire — Nossa estratégia é desenvolvê-lo 
quando o (mercado do) País tiver condições, 
não podemos lançar um guia sem estrelas. É 
uma questão de independência, idoneida
de de marca. Hoje temos edições em toda 
a Europa, na China, em várias cidades dos 
Estados Unidos. Ainda não temos um pla
no para o Brasil, mas há pessoas por aqui 
reclamando. É um país que está se desen
volvendo muito rápido, tem uma gastrono
mia que evoluiu. Posso dizer que estamos 
estudando como fazer algo por aqui, mas 
nada mais. Já fizemos, por exemplo, um guia 
verde da Michelin, voltado para o turismo 
do Rio de Janeiro e do Brasil. As cidades e 
países querem ter (o guia Michelin) porque 
sabem que é um meio de notoriedade, de 
desenvolvimento (do turismo) e conheci
mento. Mas queremos guardar a nossa in

dependência e credibilidade. Não pode
mos fazer um guia só porque uma cidade 
ou país desejam, se não perdemos nossa 
credibilidade. E é uma questão de mar
ca para a Michelin. Mas eles também são 
muito importantes porque estamos con
vencidos que mobilidade não é só ques
tão de pneus e carros, mas uma questão de 
serviço. O pneu é muito importante, cla
ro, e representa 95% do nosso faturamen
to, mas cada vez mais o consumidor quer 
um conjunto de serviços: o carro, com GPS, 
possibilidade de fazer o trajeto, de conhe
cer os restaurantes e hotéis. Nossos guias 
foram criados lá atrás para ajudar o mo
torista e desenvolver o consumo de pneu 
por meio da mobilidade. E uma compa
nhia deve sempre pensar na origem e se 
adaptar as novas condições. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1531, p. 6-7, 15 out. 2012.




