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Os mais de dois milhões de carros ven-
didos no primeiro semestre do ano co-

locaram o Brasil à frente da Alemanha e 
atrás apenas de China, Estados Unidos e 
Japão em número de veículos comercia-
lizados no período. Somente em julho — 
descrito pelo presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), Luiz Moan Yabiku 

automóveis

Para onde o consumidor quiser
Em um mercado cada vez mais disputado, montadoras se ajustam à diversificação dos perfis de compradores

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

Junior, como “o melhor julho da história” 
—, foram licenciados no País 342.306 no-
vos automóveis. Assumido junto ao Go-
verno Federal pelos membros da entida-
de, o compromisso em investir R$ 71 bi-
lhões em suas operações nacionais entre 
2013 e 2017 é um indicador da confian-
ça das montadoras em um potencial de 
crescimento ainda maior para a indústria. 

Conseguir se sobressair neste cenário 
de competição acirrada é um desafio ca-
da vez maior. Antes calcada fundamen-
talmente na credibilidade das marcas, a 
concorrência entre as montadoras é esti-
mulada cada vez mais pelas característi-
cas adicionadas aos produtos, com base 
no comportamento e demandas dos con-
sumidores. Muitas das marcas têm recor-
rido a diferenciações que vão da inova-
ção em design (componente que reflete a 
personalidade do dono) a tecnologias de 
bordo, essenciais na sociedade contem-

porânea, como interfaces touchscreens , 
sistemas de rádio ligados a aparelhos mó-
veis e conexão às redes sociais. 

Em sintonia com o momento do mer-
cado, a sul-coreana Hyundai conseguiu 
uma performance que surpreendeu a pró-
pria empresa com o lançamento do HB20. 
O modelo surfou a onda de prestígio que 
a marca conseguiu obter no Brasil, a par-
tir da introdução, via Caoa, de importa-
dos como o Tucson, Azeera e o i30. “Ti-
vemos a sorte estratégica de começar de 
cima para baixo e, depois, vieram a com-
petência em design e tecnologia, além da 
oferta de uma garantia de cinco anos”, afir-
ma Cassio Pagliarini, gerente de vendas 
e marketing da Hyundai Brasil. Até o fim 
de junho,  sete em cada dez carros ven-
didos pela montadora no Brasil eram do 
modelo HB20.  

No acumulado do ano até julho (ver ta-
bela), os licenciamentos da Hyundai, in-

cluindo os números dos modelos impor-
tados pela Caoa, superam os da Renault 
na disputa pelo quinto lugar do ranking 
da Anfavea — um posto de honra no mer-
cado brasileiro, historicamente dominado 
pelo “Clube dos 4”, formado por Volkswa-
gen, Fiat, General Motors e Ford. Mas se-
gundo o consultor Luis Carlos Mello, em 
uma briga desse porte, ganha quem tem 
o maior exército, que, por enquanto, ser-
ve à montadora francesa, especialmente 
depois do acordo estabelecido com a Nis-
san. “O portfólio da Renault é mais rico e 
ninguém ganha participação consisten-
te com apenas um produto, por mais re-
ceptivo que tenha sido o mercado”, ana-
lisa Mello, em alusão ao HB20. 

A própria Hyundai diz estar adorando 
seu lugar entre os Top 5, mas reconhe-
ce que está com sua fábrica em Piraci-
caba (SP) rodando em capacidade total. 
“Neste momento, estamos consolidan-
do a marca no Brasil e trabalhando em 
atendimento aos clientes. Nosso objeti-
vo é que a Hyundai seja interpretada co-
mo a marca mais amada do Brasil”, enfa-
tiza Pagliarini. 

Mello também lembra que cada mar-
ca tem um inimigo mais próximo. Além 
do racha entre Renault e Hyundai, há po-
laridade entre a líder Fiat e a vice-líder 
Volkswagen, que fará nesta terça-feira, 
13, uma “avant-première de um modelo 
que chegará ao mercado brasileiro para 
estabelecer novos níveis de tecnologia, 
inovação e qualidade em seu segmento”. 
Veículos especializados dão conta de que 
o compacto Up! deve chegar ao mercado 
em outubro (com motor de três cilindros, 
a exemplo do HB20 e do Fox Bluemotion).  

Novos caminhos
Mostrar-se uma empresa atualizada 

virou ordem do dia em um mercado que 
nas últimas duas décadas evoluiu de pra-
ticamente quatro players para mais de 60. 
A Chevrolet, que recentemente anunciou 
o colombiano Santiago Chamorro como 
novo presidente para o Brasil, lançou o 
posicionamento global “Find New Roa-
ds”, que tem apelo especial no País, ter-
ceira maior operação da montadora no 

VoLKsWaGen FiaT FiaT hYUnDaY ForD GM

Gol Uno Palio HB 20 New Fiesta Onix

Vendas**: 143.373 Vendas: 112.381 Vendas: 107.455 Vendas: 72.264 Vendas: 68.985 Vendas: 68. 716

Preço***: R$ 27.920 Preço: R$ 22.230 Preço: R$ 24.270 Preço: R$ 33.295 Preço: R$ 39.890 Preço: R$ 31.290

Lançamento: 1976 Lançamento: 1984 Lançamento: 1996 Lançamento: 2012 Lançamento: 2010**** Lançamento: 2012

*Licenciamento de veículos leves — jan. a jul. 2013  ** Em unidades  *** Preço mínimo, relativo ao modelo mais barato  **** As versões New Fiesta Sedã e Hatch foram lançadas, respectivamente, em 2010 e 2011
Fonte: Fenabrave e montadoras

Os campeões de venda e os novos desafiantes...*

No embalo do Onix, oitavo modelo mais vendido no País entre janeiro e julho, a GM tem disputado a vice-liderança do mercado com a Volkswagen

Ranking das montadoras*
Montadora Ranking

Fiat 355.432

Volkswagen 313.270

General Motors 306.352

Ford 130.492

Hyundai** 95.801

Renault 92.407
*Licenciamento de veículos leves — Jan. a jul. 2013 (em unidades)
** Inclui as vendas da Caoa Hyundai, que distribui os importados da marca 
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mundo, respondendo por 15% das ven-
das globais. Criada pela Commonwealth, 
a campanha ressalta o esforço de renova-
ção total de portfólio, com o lançamento 
de dez marcas em um curto período de 
tempo com destaque para o sucesso do 
Onix. No Brasil, a montadora é atendida 
em varejo pela Salles Chemistry. 

Segundo Hermann Mahnke, diretor de 
marketing da Chevrolet Brasil, o desejo da 
marca é mostrar toda sua engenhosidade, 
que passa pela forma de apresentar um 
carro e pelos equipamentos que oferecem 
— ele destaca o sistema de som Mylink do 
Sonic, com rádio, controles de função e 
aplicativos que “conversam” com smar-
tphones. Tudo com base nos pilares tec-
nologia, performance e design. De janei-
ro a julho, a participação da GM (19,4%) 
rivalizou carro a carro com a da Volkswa-
gen (19,9%), segundo dados da Fenabrave. 

Na etapa atual da ação Find New Roads, 
cinco modelos estão em evidência: S10, 
Cruze, Camaro, Sonic e  Tracker, que che-
gará ao mercado em outubro, para con-
correr com Renault Duster e Ford EcoS-
port (cogita-se também que a Hyundai 
planeja uma versão família do HB20 pa-
ra concorrer nesta categoria; a empresa 
de origem sul-coreana nega). 

Lançado ano passado, o modelo re-
paginado de SUV garantiu à Ford a li-
derança no segmento utilitário esporti-
vo e tem como peculiaridade o fato de 
ser o primeiro desenvolvido no Brasil e 
lançado internacionalmente. Também 
parte da plataforma global da montado-
ra, a nova geração do New Fiesta, com 
design arrojado para o seu segmento, 
contribui efetivamente para que a Ford 
mantenha intacta a quarta posição en-
tre as maiores fabricantes do País. Roge-
lio Golfarb,  vice-presidente de Assuntos 
Corporativos da Ford, revela que a preo-
cupação da empresa é com a inovação e 
as posições de vendas vêm em consequ-
ência disso — o faturamento da Ford na 
América do Sul em 2012 foi de US$ 10,1 
bilhões. “Temos uma linha muito forte, 
com design renovado e personalidade, 
porque o brasileiro, mais que outros, gos-
ta de comprar o que é bonito, tem qua-
lidade e tecnologia. Ele se acostumou a 
facilidades e tecnologias dos tablets e es-
pera encontrá-las no carro agora”, afir-
ma o executivo. 

Tais movimentos se refletem na comu-
nicação da companhia. Hoje a Ford inves-
te fortemente em mídias voltadas para li-
festyle e tecnologia (que abordem o uni-

verso de tablets, smartphones e TVs inte-
ligentes) e aumentou sua presença digital, 
pois é este o ambiente onde “a juventude 
se informa”, avalia Golfarb. 

 Desafios para 2014
Considerando que a Anfavea prevê 

2014 como um ano “desafiador”,  com o 
retorno do IPI a níveis anteriores à con-
cessão de incentivos pelo Governo, além 
de eleição e Copa do Mundo, provocan-
do feriados em várias cidades, às marcas 
caberá um esforço ainda maior para es-
tar em sintonia com as demandas do con-
sumidor. De toda forma, o presidente da 
entidade foge do pessimismo. “Pode ser 
um ano difícil, mas não necessariamen-
te negativo. Haverá crescimento de ven-
das e na produção; nas exportações, tal-
vez redução ou estabilidade. Mas a Anfa-

Uma liderança abençoada
Líder de mercado há 11 anos  e “indo 

para o 12º”, de acordo com a gerente de 
publicidade da companhia, Maria Lúcia 
Antônio, a Fiat teve participação de 
22,64% do mercado, no acumulado do 
ano até julho. Segundo a Fenabrave, a 
montadora vendeu 355 mil carros, 40 mil 
a mais do que a vice-líder Volkswagen.  No 
quesito comunicação, a marca italiana 
estabeleceu uma dianteira ainda maior, 
graças à mídia espontânea conquistada 
durante os dois grandes eventos realizados 
no País. 

Criada para comemorar o grande 
momento do Brasil, como sede da Copa 
do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, 
e a liderança absoluta do mercado, a 
campanha “Vem pra Rua” teve seu refrão 
adaptado e transformado em hit nos 
protestos que ganharam as ruas do País 
em junho, simultaneamente à disputa da 
Copa das Confederações. Houve boatos de 
que a campanha seria até retirada do ar, o 
que não aconteceu. O desafio da marca é 
saber como continuar com a plataforma, 
elaborada para ser utilizada até o Mundial 
do ano que vem. 

Antes que a concorrência assimilasse 
o golpe, a Fiat protagonizou um 
segundo fenômeno de marketing, este, 
sim, devidamente coordenado entre 
suas equipes de relações públicas e o 
Comissariado do Vaticano: o uso de um 
singelo Idea pelo papa Francisco em sua 
primeira visita ao País. Na ocasião, toda a 
frota da Fiat foi colocada à disposição do 
pontífice e o Comissariado fez uma pré-
seleção, seguindo orientações como: nada 
de carro blindado, nem sedã ou modelos 
grandes. Apesar de esta ter sido uma ação 
planejada, Maria Lúcia ressalta o fato 
de a Fiat ser historicamente uma marca 
conectada ao momento do brasileiro. Ela 
cita iniciativas como o Clube Mille Online, 
da década de 1990, quando as pessoas 
podiam comprar o carro sem ágio, em 
um momento da economia em que a 
cobrança era uma prática. Depois o carro-
conceito Mio, feito de forma totalmente 
colaborativa. “O consumidor estar no 
centro sempre foi premissa nossa”, 
diz a executiva. A empresa anunciou 
investimentos totais de R$ 15 bilhões no 
Brasil, entre 2013 e 2016.

Cassio Pagliarini, da Hyundai: vendas do HB20 representam quase 90% do total da montadora

vea não está na onda do mau humor vi-
gente”, diz Moan.

Nem a Anfavea nem a Honda. Na sema-
na passada, a montadora japonesa anun-
ciou investimento de R$ 1 bilhão em uma 
nova fábrica em Itirapina (SP), com capa-
cidade para produzir 120 mil carros por 
ano. A planta dobrará a capacidade pro-
dutiva da companhia, hoje concentrada 
na estrutura de Sumaré (SP), que rece-
berá um centro de pesquisa e desenvol-
vimento. Na nova fábrica, a Honda pro-
duzirá um veículo compacto. 

O investimento anunciado é conside-
rado alto, especialmente para uma mon-
tadora japonesa. As marcas do país orien-
tal, segundo fontes ouvidas por Meio & 
Mensagem, costumam ser mais come-
didas nestas investidas. Outro bom sinal: 
elas só investem naquilo que acreditam.  
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 22-23, 12 ago. 2013.
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