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EU&E ST I LO
EM MOVIMENTO

Publicidade não
vende mais o carro,
mas quem o dirige
Diante da atualização tecnológica, que deixa os automóveis parecidos,
estilo e surpresa ganham espaço. Por Marli Olmos , de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

O modelo 208, lançamento da Peugeot, é protagonista de adaptação da “Corrida Maluca”, desenho animado dos anos
60. Pesquisa da montadora revelou que até jovens de 18 anos conhecem personagens como Penélope Charmosa.

Enjoou das propaganda de
carros com detalhes de cada item
de conforto e acabamento? Os
fabricantes acham que sim. Por
isso, já faz um tempo que o apelo
ao estilo de vida e comerciais de
impacto ocuparam o lugar do
que antes chegava a remeter a
um resumo do manual do pro-
prietário. Mas não só isso mu-
dou. Numa época em que a inter-
net ajuda a espalhar a comunica-
ção, a publicidade é cada vez
mais fragmentada. Mídias so-
ciais passaram a ser laboratórios
para essa indústria abandonar o
conservadorismo e experimen-
tar a reação do público ao lança-
mento de um automóvel de luxo
ao som do refrão de um funk co-
mo o “Aaaaaaaah lelek lek lek
lek lek lek lek lek lek lek”.

A vida do consumidor hoje
conta mais do que o próprio
produto. “A atualização tecnoló-
gica nos carros hoje é rápida e
p a r e c i d a”, diz o gerente de pu-
blicidade e propaganda da Ci -
troën, Alex Greif. O que prevale-
ce, afirma o executivo, é muito
mais a atitude, o estilo de vida.
“Antigamente gastava-se boa
parte do tempo com detalhes
das cenas internas de um veícu-
lo; hoje a mensagem é a seguin-
te: tal cara é muito bacana e, a
propósito, ele dirige este carro’”.

Na Fiat, a área de marketing se-
gue a mesma linha. “Antigamen -
te, as campanhas vendiam os atri-
butos do carro e se concentravam
no produto, hoje mostramos o
jeito do consumidor, como ele vai
ser ao adquirir determinado mo-
d e l o”, diz João Batista Ciaco, dire-
tor de publicidade da Fiat.

O produto, claro, não foi es-
quecido. Mas, segundo Greif,
num comercial de 30 segundos,
por exemplo, não mais do que
dez são gastos em detalhes do
veículo. É por isso que o sujeito
que está ao volante de um novo
modelo pode repentinamente
sair do carro para agarrar uma
serpente-monstro, como na re-
cém-lançada campanha da nova
Saveiro, da Vo l k s w a g e n .

A necessidade de provocar
impacto ou surpresa também
faz parte da nova fase da publi-
cidade automotiva. Talvez você
tenha torcido o nariz para o fil-
me que a Mercedes-Benz c o l o-
cou nas redes sociais para mar-
car o lançamento do Classe A.

Mas é também provável que seu
vizinho tenha gostado de ver o
carro “girando, girando, giran-
do prum lado; girando, giran-
do, girando pro outro”, como
diz a trilha sonora do filme.

Durante um minuto, o Classe
A imita os movimentos que os jo-
vens fluminenses que criaram o
funk fazem e que ganharam ain-
da mais audiência depois que
Neymar, jogador do Santos, os
repetiu em campo e no vestiário.
No comercial, o veículo desliza
para um lado e para outro, “no
passinho do volante”, para exibir
o desempenho de seus “steer
control” e “adaptive brake”, re-
cursos que ajudam a, respectiva-
mente, controlar a força aplicada
sobre cada roda e a evitar derra-
pagens em curvas acentuadas.

A polêmica acabou por atrair,
até ontem, mais de 2,4 milhões
de visitantes ao filme veiculado
nas mídias sociais desde o início
de abril. O bate-boca na troca de
mensagens entre os que não gos-
taram de ver a Mercedes-Benz
perder a pose e os que aplaudi-
ram a iniciativa transformou-se
num verdadeiro debate virtual e
provocou o que se chama de fil-
me viral, a ação de marketing que
contamina a rede por iniciativa
dos próprios internautas.

A proposta, apresentada pela
agência de publicidade To d a y,
que atende à Mercedes, era justa-
mente provocar impacto no lan-
çamento de um modelo com o
qual a montadora alemã busca
justamente atrair um público
mais jovem. “Queríamos uma
ferramenta de alto impacto, que
mostrasse uma cara mais infor-
mal para o carro que é o nosso
m o l e q u e”, afirma o gerente de
marketing, Arthur Wong.

Os comentários na internet va-
riaram desde um “que droga” e
“querem vender carro para pago-
deiro milionário” a “parabéns” e
“sacada genial”. Entre aqueles
que não gostaram do filme, há os
que parecem querer alertar a em-
presa de que esse é um caminho
errado. Outros criticaram o “con -
s e r v a d o r i s m o” e “p r e c o n c e i t o”
de opiniões mais agressivas.

O “Lek lek” do passinho do vo-
lante que é “muito maneiro” e
“qualquer um pode mandar”,
como diz a letra do grupo Mc
Federado e os Leleks, jamais se-
rá, no entanto, exibido na tele-

visão. Muito menos em horário
nobre. “Esse não será o hino da
Mercedes e nunca colocaríamos
o filme numa propaganda de
TV porque nem todos entende-
riam a mensagem. Se vamos pa-
ra a televisão o passo tem que
ser mais forte porque tem de
atingir mais pessoas, de dife-
rentes perfis”, destaca Wong.

A necessidade de criar vários
formatos de peças publicitárias
surgiu com explosão das redes
sociais. A Fiat trabalha com cinco
agências de propaganda para ga-
rantir essa diversificação. “Até os
anos 90 o consumidor era único”,
diz Ciaco. Mas hoje, a comunica-
ção tem de ser fragmentada. Di-
ferentes formatos e tamanhos do
que o executivo da Fiat chama de
“pedaços de comunicação” são
espalhados em redes como Face-
book e Twitter. “O meio é que
muitas vezes define a campa-
n h a”, afirma Wong, da Mercedes.

O sucesso de uma campanha,
hoje, não depende só da criação,
mas da capacidade de multipli-
cá-la em diferentes formatos e
com mensagens distintas. Mui-
tos automóveis são hoje lança-
dos na rede social antes de che-
gar aos canais tradicionais. Foi o
caso do Novo Uno, da Fiat.

A TV não perdeu, no entanto,
a “sua grandiosidade”, como diz
Ciaco. “Vale lembrar que não se
consegue mobilizar um país do
tamanho do Brasil apenas com
a internet”, destaca. “A TV aber-
ta é muito importante para ven-
der determinados veículos”,
destaca Greif, da Citroen.

As equipes de marketing das
montadoras sabem hoje que o su-
cesso de um objeto de desejo como
o automóvel é resultado não só do
impacto da propaganda tradicio-
nal e do que vai para as redes so-
ciais como também dos comentá-
rios de outros consumidores, que
chegam no provável comprador
por meio da própria internet.

O site da Fiat recebe sete mi-
lhões de visitantes por mês e
muito do que eles indicam quan-
do, por exemplo, montam o car-
ro virtualmente, é usado pela
montadora como valiosa ferra-
menta de pesquisa. “Consegui -
mos identificar até entre o tipo
de consumidor que está prestes a
escolher um veículo e o que entra
no site de forma lúdica, só para
sonhar ”, afirma Ciaco.

Multiplicar a publicidade de
acordo com o perfil dos meios de
comunicação não é, no entanto,
suficiente, para chamar a aten-
ção num mercado cada vez mais
competitivo, no qual cada dia
aparece uma nova marca. Hoje é
preciso “gritar mais alto”, como
diz a maioria dos executivos que
cuida da área de propaganda no
setor automotivo. Por isso, as
montadoras continuam a apare-
cer entre os maiores anuncian-
tes do país. Empresas como Fiat
e Volkswagen estão no topo da
lista de empresas que mais gas-
tam com anúncios. Seus gastos
em publicidade passam dos R$
300 milhões por ano, segundo o
projeto Inter-Meios, coordena-
do por Meio & Mensagem.

Foi a necessidade de “falar al-
t o” e chamar a atenção para o
lançamento do modelo 208, no
qual deposita grande expectati-
va, que a Pe u g e o t inseriu o mode-
lo como protagonista numa ver-
são da “Corrida Maluca”. No fil-
me publicitário, os personagens
do desenho produzido por Han-
na-Barbera nos anos 60 são de
carne e osso. E engana-se quem
pensa que a ideia atraiu apenas

saudosistas com mais de 30 anos.
Criado pela Young & Rubicam, o
comercial se sustentou em pes-
quisa com prováveis comprado-
res do modelo. “Até os mais jo-
vens, de 18 ou 19 anos, conhe-
ciam os personagens mesmo
sem lembrar o nome do dese-
n h o”, afirma Frederico Bataglia,
diretor de marketing.

O apelo ao saudosismo também
foi usado pela Volks na campanha
do novo Fusca. Personagens como
o jogador Rivelino e o comediante
Mussum aparecem no filme em
que o carro recém-lançado surge
em paisagens do passado.

No filme publicitário da Peu-
geot, logo após a largada, o mo-
torista do 208, enfrenta as trapa-
ças dos demais “pilotos”. Mas,
graças ao câmbio no volante, ele
logo se desvencilha da bomba
que os gangsters da Quadrilha da
Morte tentam jogar. O teto pano-
râmico também lhe permite avis-
tar com facilidade a lata voadora
do Barão Vermelho. Recursos
multimídia do carro o ajudam a
desviar caminhos e a escapar do
plano de Dick Vigarista para eli-
miná-lo da prova. Por fim, o mo-
torista do Peugeot estaciona à

beira da estrada para dar carona
à bela Penélope Charmosa, cujo
carro cor de rosa quebrou.

No caso da Peugeot, essa cam-
panha conseguiu juntar mais de
um meio de comunicação. O fil-
me que foi para a televisão tam-
bém atraiu as mídias sociais.
Desde que foi ao ar, já foi visto
na internet por 3,8 milhões de
pessoas, segundo a empresa. O
resultado surpreendeu os exe-
cutivos da montadora. “A c h áv a-
mos que chegaríamos a 2 mi-
lhões”, afirma Bataglia.

Mas nessa nova fase da comu-
nicação com o comprador de car-
ros não basta fazer barulho. O
efeito pode ser perverso. “É preci-
so que numa ação de grande im-
pacto, o consumidor consiga vin-
cular a peça publicitária ao pro-
d u t o”, destaca Bataglia. Caso con-
trário, corre-se o risco de a bela
música que embala uma campa-
nha se transformar na única lem-
brança que o consumidor vai
guardar daquela propaganda.

Leia neste espaço às terças-feiras:
21 de maio, Moda; 28 de maio,
Tecnópolis; 4 de junho, Moda; 11 de
junho, Em Movimento

Novos apelos de
comunicação embalam as
peças publicitárias das
montadoras. Num apelo
saudosista, o
apresentador Cazé
entrevista gente do
passado sobre o novo
Fusca. Recursos como o
monstro em forma de
cobra, que ameaça o
motorista que saiu da
picape buscam o
inusitado para substituir
a propaganda tradicional.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D6.




