
Ford vai revigorar o Lincoln, 
o automóvel dos presidentes 
Montadora lança maior campanha 
publicitária na história da marca de luxo 
para conquistar jovens consumidores 

Keith Nauqhton 
Bloomberg 

Como parte da estratégia para 
reanimar as vendas de veículos 
Lincoln (linha de luxo da Ford 
Motor Co.), a montadora apos-
ta alto em uma nova ação publi-
citária nos Estados Unidos. "Es-
sa será a maior campanha já fei-
ta para a marca", diz Matt Van-
Dyke, diretor de marketing da 
Lincoln. 

Com objetivo de atingir con-
sumidores mais jovens — os 
compradores têm em média 65 
anos — começou a ser exibido 
ontem no horário nobre da tele-
visão americana, um comercial 
no qual o ex-presidente dos Es-
tados Unidos que deu nome à li-
nha de luxo, Abraham Lincoln, 
aparece emergindo da neblina. 
A imagem dos renomados ato-
res Dean Martin e Clark Gable, 
também faz parte do filme, que 
pretende lançar o novo modelo 
da linha de luxo, o Lincoln 
MKZ, produzido para disputar o 
mercado com o BMW série 3. 

"Estamos reven-
do nossa lingua-
gem, tudo será dife-
rente nessa campa-
nha", conta Matt 
VanDyke. 

Além da utiliza-
ção das mídias so-
ciais na ação de 
marketing, a princi-
pal novidade será a veiculação 
do comercial no Super Bowl 
(tradicional jogo do campeona-
to da liga de futebol americano) 
em fevereiro de 2013. O evento 
esportivo agrega a maior au-
diência da televisão america-
na, que neste ano somou mais 
de 100 milhões de espectado-
res e, por isso, é um dos espa-
ços publicitários mais caros 
dos Estados Unidos. Cada minu-
to de propaganda custa em mé-
dia US$ 7 milhões. 

O alto desembolso em publici-
dade estava previsto, quando 
em meados de 2011, a Ford anun-
ciou o investimento de US$ 1 bi-
lhão para reviver a Lincoln. O 
plano pretende conter a queda 
de 63% nas vendas globais da 
marca, que ocorreu ao longo das 

últimas três décadas. 
De acordo com Miche-

lle Krebs, analista da 
consultoria Edmun-
ds, a Ford pode estar 
apostando muito alto 
na Lincoln. "O MKZ 
é um carro muito 
bom, mas tenho dúvi-
das se compete com 
um BMW Série 3?", 
afirma. 

Difícil tarefa 
Enquanto a BMW, líder de mer-
cado, vendeu quase 248 mil uni-
dades nos Estados Unidos no 
ano passado, a Lincoln nego-
ciou cerca de 85 mil veículos. 
Neste ano, as vendas da marca 
caíram 2,7% até outubro. 

o diretor de gestão operacio-
nal da Ford, Mark Fields, que 
assumiu o cargo há um ano, re-
conhece que será árdua a tare-
fa de reconstruir a imagem da 
Lincoln. 

Desde 1990, a marca perde 
gradativamente espaço no mer-
cado para a BMW, Mercedes-

Benz, Lexus Toyota 
e Audi. "Precisa-
mos ter uma marca 
de luxo bem sucedi-
da assim como os 
concorrentes", afir-
ma Fields. No en-
tanto, ele reconhe-
ce que a reviravolta 
não vai acontecer 

da noite para o dia. 
Os executivos da montadora 

optaram por ressaltar a tradição 
da marca Lincoln nas propagan-
das. Nos anúncios produzidos 
para mídia impressa, a história 
da Lincoln, que começou com 

um projeto de Edsel Forde, filho 
do fundador Henry é reconta-
da. Ele encomendou o primeiro 
Lincoln Continental para uso 
próprio e ficou tão satisfeito que 
vendeu cópias aos amigos ricos. 

"É com essa abordagem de 
veículo exclusivo que pretende-
mos reviver a marca. Os clien-
tes podem desistir de adquirir 
um BMW Série 3, pois os vizi-
nhos já tem esse carro", diz 
VanDyke. Até 2015, está previs-
to lançamento de sete novos 
modelos. • 

Modelo MKZ, da Lincoln, será anunciado em rede nacional americana durante Intervalo do Super Bowl 

Cadillac avança na China 
General Motors aposta no 
lançamento de um modelo 
novo do carro por ano até 2016 

Alexandra Ho 
Bloomberg 

A General Motors Co. (GM), que 
tem na China seu maior merca-
do, planeja lançar todo ano um 
novo modelo de Cadillac até 
2016. o objetivo da estratégia é 
impulsionar as vendas dos veí-
culos de luxo da marca no país 
asiático, maior mercado de auto-
móveis do mundo. 

A montadora está inovando 
na produção dos Cadillacs. "Os 
modelos saem da fábrica com 
motores mais eficientes e eco-

nômicos e os materiais utiliza-
dos no acabamento são mais le-
ves graças às novas tecnolo-
gias", diz Dave Leone, enge-
nheiro executivo-chefe da GM, 
para produção da linha de car-
ros de luxo. 

o impulso para as vendas do 
veículo premium na China faz 
parte dos planos de Dan Aker-
son, presidente global da Ford, 
para aumentar as margens de lu-
cro e desenvolver o Cadillac co-
mo uma marca global superior. 
A estratégia visa ainda blindar a 
companhia de uma possível que 
da nas vendas de caminhões. 

De acordo com Bob Socia, 
presidente da GM na China, a 
vantagem do país é a "concen-

tração de potenciais consumido-
res" . A declaração foi dada à 
Bloomberg News na semana pas-
sada, durante o Salão do Auto-
móvel que aconteceu na cidade 
chinesa de Guangzhou. 

Embora o Cadillac seja uma 
marca relativalemte nova no 
mercado chinês, as vendas au-
mentaram 20%, para 2.491 imi-
dades em outubro. "Nosso pla-
no de expansão abrange a China 
e também os outros mercados 
mundiais", diz Leone. 

o engenheiro conta que a me-
ta é ampliar nos próximos três 
anos a linha de produção com 
10 novos modelos. "As primei-
ras novidades são o XTSeATS, 
que já entraram no nosso por-
tfólio global." 

A GM também está desenvol-
vendo e testando na China o 
2.0 EN-V, um carro elétrico de 
dois lugares. No entanto, não 
há previsão quanto a data que o 
novo veículo estará disponível 
no mercado. 

A montadora tem como prin-
cipais concorrentes na China a 
alemã Volkswagen (Audi) e a ja-
ponesa Toyota. O mercado do 
país asiático é bastante promis-
sor. De acordo com Xu Chang-
ming, diretor de desenvolvimen-
to de recursos de informação do 
Estado, a previsão é que as ven-
das de veículos de passageiros 
devem crescer 10% ao ano no pe-
ríodo de 2013 até 2023. • A ut
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  4 dez. 2012, Empresas, p. 28.




