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automóveis

Brasil, força global
Número recorde de fabricantes acirra disputa pelo 
mercado, amplia oferta de modelos e torna mais 
complexo o trabalho de marketing das montadoras

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br e jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

Se o setor automotivo fosse o mundo 
do futebol, o mercado brasileiro seria 

uma espécie de Copa do Mundo, com as 
principais seleções na disputa pelo ma-
rket  share dos sonhos. Apesar de apre-
sentar queda de 1,9% nas vendas no acu-
mulado entre os meses de janeiro e agos-
to deste ano, a indústria automobilística 
brasileira vem de um período de resulta-
dos muito positivos que ensejou uma sé-
rie de investimentos das principais mon-
tadoras do oriente e do ocidente.

Desde janeiro, quando entrou em vigor 
o Programa de Incentivo à Inovação Tec-
nológica e Adensamento da Cadeia Pro-
dutiva de Veículos Automotores, ou sim-
plesmente Inovar-Auto, nove multinacio-
nais anunciaram a instalação de plantas 
no Brasil. A mais recente foi a Audi, que 
em setembro confirmou aporte de R$ 500 
milhões para montar uma fábrica em São 
José dos Pinhais (PR) para produzir dois 
modelos de luxo.

A marca se junta às também alemãs 

Licenciamento total de automóveis — janeiro a setembro de 2013
Montadora Unidades Variação (%)

Fiat 455.298 -7,8

Volkswagen 402.199 -16,1

General Motors 397.732 0,3

Ford 173.247 -12,2

Renault 123.147 -11,8

Hyundai 111.630 -

Honda 94.238 11,5

Toyota 86.308 110,1

Nissan 47.018 -34,1

Citroën 45.722 -14,2

Peugeot 40.053 -20,6

Hyundai (Caoa) 12.428 -62,2

Mercedes-Benz 6.247 59,2

Mitsubishi 4.502 -8,5

Audi 3.485 21,5

Subaru (Caoa) 223 -32,8

Lexus 89 345

Outras empresas 37.603 -21,6

Total 2.041.169 -2,8
Fonte: Renavam/Denatran

BMW e Mercedes-Benz, às japonesas Nis-
san e Mitsubishi, às chinesas JAC Motors e 
Chery, à Caoa, e à DAF Caminhões e Me-
tro-Schacman, no grupo de caminhões 
pesados. Já a Kia Motors, que teve deci-
são favorável do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e não é mais responsabilizada 
por antigas dívidas da Asia Motors com 
o governo baiano, estuda junto à matriz 
um plano para, finalmente, erguer sua fá-
brica aqui. A Land Rover também teria a 
intenção de construir uma planta. Com 
elas, 21 multinacionais estarão produzin-
do no  País, o que poderá tornar o Brasil o 
terceiro maior mercado do mundo.

De acordo com o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, os nove projetos já anunciados en-
volvem investimentos da ordem de R$ 7,3 
bilhões. O Inovar-Auto pretende incenti-
var a produção de carros mais econômi-
cos e seguros, o investimento na cadeia 
de fornecedores e em engenharia, tecno-
logia industrial básica, pesquisa e desen-

volvimento e capacitação de fornecedo-
res. As montadoras no regime poderão 
ter a desoneração de até 30% do Impos-
to sobre Produtos Industrializados (IPI).

Concorrência em alta
Com esses bilhões somados aos mui-

tos outros bilhões que as marcas já esta-
belecidas no País prometem desembol-
sar, o horizonte anuncia um grande em-
bate pela participação no mercado que é, 
historicamente, dominado pelas pionei-
ras Fiat, Ford, General Motors e Volkswa-
gen — que responderam por pouco mais 
de 68% das vendas de automóveis e co-
merciais leves nos primeiros nove meses 
do ano, segundo dados Renavam/Dena-
tran. Historicamente, esse percentual es-
teve acima de 70%.

“Todos os mercados maduros têm cer-
ca de dez marcas principais. Duas brigan-
do pela liderança, duas logo atrás e as de-
mais querendo subir. O que deve mudar 
é a distância do primeiro para o décimo 
lugar, que deve diminuir”, analisa Oswal-
do Ramos, gerente-geral de  marketing da 

Ford. Ele ressalta que a onda de aportes 
no setor tem três tipos de investimentos: 
os das marcas premium, que estão che-
gando para viabilizar o segmento; os das 
companhias com proposta de baixo cus-
to, que, segundo o executivo, ainda não 
se provaram viáveis em termos de volu-
me; e os das empresas com estratégias 
globais, que disputam o bloco do meio.

No entanto, abrir a fábrica não é garan-
tia de sucesso. “Na década de 1990 hou-
ve uma invasão de marcas, e umas tive-
ram de sair por falta de competitividade , 
de produto ou outra razão”, recorda Pau-
lo Roberto Garbossa, diretor da consul-
toria ADK Automotive, que não acredita 
que em curto e médio prazo a hegemo-
nia das quatro líderes será ameaçada. “O 
Brasil é um continente. Para ter venda, é 
preciso ter rede de atendimento em vá-
rias localidades. Quem está conseguindo 
ter isso agora é quem chegou na década 
de 1990 (Honda e Renault, por exemplo). 
A Fiat, entrou em 1975, e foi assumir a li-
derança 25 anos depois”, pontua.

Se a pulverização do bolo ainda é uma 
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Fábrica da Toyota, em 
Sorocaba, e pátio da Hyundai, 
em São Paulo: Brasil pode ter 
plantas de 21 marcas

tro de casa, investir em desenvolvimento 
de produto”, analisa Alexander Greif, ge-
rente de publicidade e propaganda Ci-
troën. “O orçamento para publicidade 
precisa ser alocado de forma mais asser-
tiva. Escolhe-se os best sellers para inves-
tir mais e alavancar a imagem da marca, 
e aproveitar essa imagem para trabalhar 
transversalmente outros modelos e atri-
butos, como preço, pós-venda e a expe-
riência do cliente”, complementa. 

E o aumento da concorrência não ne-
cessariamente reflete no aumento de in-
vestimento em publicidade. Na verdade, 
a verba dos departamentos de marketing 
pode até perder poder de compra. “A gran-
de equação é que a inflação do preço do 
carro é menor que a inflação da mídia que 
é, às vezes, maior que a própria inflação. 
O investimento em comunicação segue 
um percentual fixo sobre o faturamento. 
Temos um pouco mais de dinheiro, mas 
temos mais anunciantes comprando mí-
dia. Com isso temos de buscar eficiência 
e novos canais”, conta Ramos, que aponta 
o digital como um bom caminho.

Fonte: Renavam/Denatran

Licenciamento total de comerciais leves — janeiro a setembro de 2013
Montadora Unidades Variação (%)

Fiat 121.198 3

Volkswagen 94.242 9,6

General Motors 78.564 2,2

Ford 74.316 79,1

Renault 44.984 10,9

Toyota 41.504 25,3

Mitsubishi 37.857 -3,7

Hyundai (Caoa) 28.032 -17,6

Nissan 11.733 -11,3

Mercedes-Benz 6.736 74,9

Honda 4.964 -65,1

Peugeot 3.166 -34

Iveco 3.025 -18,7

Citroën 2.106 29,6

Audi 1.519 159,2

Mahindra 482 89,8

Subaru (Caoa) 340 -48,7

Agrale 26 -40,9

Outras empresas 45.291 -15,7

Total 600.085 6,1

Evolução do investimento em mídia do setor de veículos, peças e acessórios
Ano Valor (em R$ 000) Variação (%)

2008 1.810.663 49

2009 1.787.122 -1

2010 2.439.952 37

2011 2.642.682 8

2012 2.465.591 -7
Fonte: Ibope Media – Agências e Anunciantes
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incógnita, o aumento das opções de com-
pra é uma certeza. Mais maduro, o consu-
midor brasileiro está exigente e deman-
da modelos com benefícios embarcados 
— ar-condicionado, direção hidráulica, 
trio elétrico, som, ABS e airbag se tor-
nando itens de série não é um acaso. “A 
briga de preço já está ferrenha. Mas não 
só preço, como qualidade, e o conjunto 
de opcionais que se tornaram de série. 
O nosso básico é supercompleto. As pes-
soas passam mais tempo no carro e que-
rem mais conforto”, diz Luis Curi, CEO e 
vice-presidente da Chery Brasil. A meta 
da empresa é elevar de 0,48% para 3% 
sua fatia até 2018.

Marketing no limite
A chegada dos novos fabricantes não 

será sentida apenas no ponto de venda. 
As montadoras terão de abusar da cria-
tividade para chamar a atenção com um 
número maior de anunciantes na mídia. 
“Quando há muita concorrência no mer-
cado automobilístico, as empresas preci-
sam também voltar as atenções para den-
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 30-31, 21 out. 2013.
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