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Consumidor nascido entre 1980 e 1994, vai comprar, em 2010, um em cada quatro carros 
vendidos nos EUA 
 
"A boa notícia é que nós os atraímos. A má notícia é que eles são poucos." Jim Farley está falando 
de seus clientes. Eles são o que os marqueteiros chamam de geração Y, um grupo nascido entre 
1980 e 1994. Eles já transformaram algumas marcas de roupas, bebidas e produtos eletrônicos 
em sucessos e fracassos. 
 
Agora eles começam a comprar automóveis. Cresceram com mais opções de escolha do que 
qualquer outra geração. Eles são ocupados e sabem como fazer compras, tanto on-line como off-
line. Eles fazem 40% mais reclamações sobre um mesmo carro do que seus pais. E, quando uma 
coisa quebra, eles não deixam passar. 
 
Não é que sejam compradores do Lexus, o mais bem sucedido automóvel de luxo da Toyota que 
pode custar US$ 50 mil ou mais. Farley comanda uma divisão da Lexus cuja marca, a Scion, foi 
lançada em junho de 2003 - é voltada para compradores de primeira viagem que a montadora 
japonesa lançou em junho de 2003. Os preços começam na faixa de US$ 13 mil. 
 
Farley se viu lançado num turbilhão de novas regras, mas acredita que as lições estão sendo 
extremamente úteis. Lições que poderão dar uma vantagem à Toyota sobre seus concorrentes, 
uma vez que em 2010 a geração Y estará comprando um em cada quatro automóveis vendidos 
nos EUA. 
 
O posicionamento de marketing da Scion foi deliberadamente escolhido para que ela ficasse fora 
do "padrão". Sua linha de automóveis, dois pequenos sedãs e uma pequena van sempre vistos 
pelas ruas estreitas de Tóquio, certamente não é a que os pais da geração Y iriam dirigir; e nem 
esses pais ouvem hip-hop, o tipo de música que agrada os clientes da Scion. 
 
Para conseguir uma conexão com os mais jovens, a Scion leva seu marketing onde eles estão: 
cinemas, clubes noturnos e determinados programas de rádios. 
 
Mas a Scion também ajusta seu marketing a elementos mais "undergrounds". Quando patrocina 
eventos em casas noturnas, contrata artistas locais, e não os de renome nacional; e promove 
sessões de "test drive" do lado de fora da loja beneficente local, ao invés da porta da Virgin 
Records. 
 
Mas não importa o quanto você é cuidadoso, pois a coisa ainda pode não dar certo. No que se 
acreditava ser uma boa compra de espaço publicitário, a Scion veiculou um comercial durante o 
programa de TV americano "The Bachelor", um reality show no qual homens solteiros são 
colocados juntos com potenciais namoradas. 
 
Apesar dos altos níveis de audiência, o programa mostrou-se fraco para os clientes da Scion. 
"Recebemos centenas de reclamações por e- mail dos proprietários", diz Farley. "Ficaram bravos 
porque no entender deles, nós contaminamos a marca". Agora Farley prefere investir no 
desenvolvimento de clubes de donos dos veículos. 
 
Tudo isso mostra que as pesquisas de mercado podem ser pouco confiáveis. Muitas empresas 
deixaram de tentar tirar conclusões de grupos concentrados porque eles podem ser distorcidos 
por uma ou duas personalidades fortes. Quando a alemã BMW decidiu lançar o novo Mini Cooper 
nos Estados Unidos, ela se deparou com uma pilha de números que mostravam que os 
americanos não queriam um carro pequeno - e o Mini seria o menor do mercado. As vendas dos 



veículos utilitários esportivos (SUVs) e das picapes haviam ultrapassado a dos automóveis e os 
SUVs estavam ficando maiores. 
 
Mas a montadora alemã achou que conseguiria achar alguns compradores. "Nossa intuição, e 
parte de nossas pesquisas, nos levaram a acreditar que essas seriam pessoas interessantes", diz 
Jack Pitney, que preside a Mini USA. Seus clientes não viriam de nenhum grupo demográfico em 
particular, mas poderiam compartilhar de uma "maneira de pensar parecida". Eles teriam idades 
diferentes, com consciência de marca, mas não interessados no status. E, provavelmente, 
viajavam e liam bastante. "Nós também pensamos que esses clientes não reagiriam bem a um 
marketing agressivo", diz Pitney. Essas pessoas gostam de descobrir as coisas, concluiu a BMW. 
Mas como você os coloca na direção certa? O Mini original da década de 60 foi um grande sucesso 
na Europa e no Japão, mas pouquíssimos foram vendidos nos EUA, de modo que apenas 2% dos 
americanos conheciam o modelo. 
 
Para fazer com que eles começassem a pensar, a companhia escolheu alguns dos maiores SUVs 
que conseguiu encontrar e colocou Minis em cima deles. Esses utilitários circularam pelas maiores 
cidades americanas, distribuindo pequenos cartões de apresentação a potenciais compradores. 
 
De um lado estava uma foto do Mini e do outro os dizeres: "Chegando à América". Abaixo, o 
endereço do site na internet da Mini USA. Esse tipo de campanha é uma exemplo do "marketing 
de guerrilha", elaborado para intrigar as pessoas e encaminhá-las para um site da internet para 
que elas descubram o que está acontecendo. 
 
Uma vez no site, elas encontram informações detalhadas e elementos do "marketing viral". Por 
exemplo, você podia encomendar um Mini Cooper personalizado pela internet e passar um e-mail 
para os amigos com as especificações.  
 
Segundo a Mini USA, três de cada dez pessoas que configuram um modelo on-line acabam 
passando as especificações para um revendedor e comprando o carro. Clientes que usam 
regularmente o site da companhia representam 86% dos compradores. 
 
Como eles podem encomendar uma variedade de itens adaptados na fábrica, como cores e 
desenhos, e acessórios ajustados nos revendedores, como iluminação alternativa, sistemas de 
áudio e rodas diferentes, poucos Minis são exatamente iguais uns aos outros. Compradores dos 
Minis e dos modelos da Scion parecem gostar da personalização, mas apenas a preços de 
produção em massa. "Isso vai ter um impacto fundamental sobre o planejamento de produtos das 
fabricantes dos EUA", afirma Farley. 
 
Tanto a Scion como a Mini são relativamente insignificantes. O número de Minis vendidos nos EUA 
em 2004 foi de cerca de 36 mil, uma gota no oceano de 16,9 milhões de veículos vendidos. 
Mesmo assim, é mais do que três vezes o número de Minis vendidos nos oito anos em que o carro 
esteve à venda nos EUA. A fábrica do Mini, em Oxford, no Reino Unido, está trabalhando no limite 
e se tornou a mais produtiva da BMW. 
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