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Audi faz campanha para divulgar novo A8, carro de quase R$ 500 mil. Começa a safra 
de lançamentos 2003 da indústria automobilística e as montadoras não deixam de lado 
suas ferramentas de marketing para convencer o consumidor A gastar. Gastar muito. 
A Audi, por exemplo, apresenta no Brasil a versão reestilizada de seu A8, um 
automóvel luxuoso de quase meio milhão de reais. Além de muitos equipamentos de 
sofisticação e conforto, o A8 vem, é claro, com nova campanha. O produto da Peugeot, 
por sua vez, não está posicionado num segmento para consumidores tão privilegiados, 
mas a marca francesa também adotou nova publicidade para mostrar aos brasileiros a 
versão 2.0 e a station wagon de seu carro médio 307.  
 
A campanha do Audi A8, criada pela AlmapBBDO, será veiculada na mídia impressa 
durante todo o mês de maio. "O modelo estará nas concessionárias em três semanas", 
fala Leonardo Senna, diretor da Audi Senna, a importadora da marca no Brasil e 
responsável pela distribuição dos carros. O empresário conta que durante três 
semanas a Audi fará um programa de relacionamento de marketing direto com os seus 
clientes.  
 
Ou seja, quatro unidades do A8 serão usadas para programas de test drive nas cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. "O cliente ficará com o veículo durante um tempo para 
poder avaliar toda a tecnologia presente", diz Senna. "A idéia é que o automóvel vá 
até seus potenciais compradores." Vale ressaltar que o novo A8 é vendido na Europa 
há cinco meses e que o Brasil é o primeiro país, fora daquele continente, a recebê-lo. 
  
Os anúncios do novo A8, para revistas, são de duas páginas duplas seqüenciais. "Nas 
duas primeiras páginas procuramos destacar o design, que tem linhas esportivas, e 
nas outras os vários recursos tecnológicos", conta a diretora da conta da Audi na 
AlmapBBDO, Martha Pereira de Almeida. O anúncio fala sobre itens como o botão de 
partida com leitor de impressão digital e um Multi Media Interface, com joystick e 
check control, que permite ao ocupante interagir com toda a tecnologia do carro e, 
ainda, assistir à TV. Para fazer toda a adaptação da melhor posição em relação a 
espelhos, volante e quanto à temperatura do ar-condicionado e à estação de rádio, o 
A8 reconhece as impressões digitais do motorista (já devidamente gravadas na 
memória, é claro) e deixa tudo em ordem, automaticamente.  
 
Martha conta que por se tratar de uma faixa de consumidor muito segmentada, a 
Almap adotou uma linguagem diferenciada nessa campanha. "Uma peça publicitária 
precisa surpreender e divertir; nesse caso o bom humor tem de ser bem mais 
apurado." Por especificamente R$ 475,4 mil, o cliente Audi leva para casa um 
automóvel com motor V8 4.2 litros de 335 cv de potência e que acelera de 0 a 100 
km/h em 6,3 segundos, segundo dados técnicos da montadora.  
 
Peugeot e seus 307  
 
Para o lançamento, no mercado brasileiro, de mais duas versões do Peugeot 307, a 
montadora francesa encomendou à Carillo, Pastore Euro RSCG uma campanha 
publicitária que estará presente em revistas, jornais e canais de TV durante todo o mês 
de maio. O modelo hatchback com motor 2.0 litros, no entanto, tem papel coadjuvante 
na estratégia da fabricante. Sua divulgação estará limitada aos anúncios em mídia 



impressa. A estrela da campanha é mesmo o Peugeot 307 SW, com motor 2.0, 16 
válvulas, potência de 138 cv e preço médio de R$ 54.550.  
Os anúncios serão veiculados nas principais revistas e jornais de circulação nacional. 
Mas os filmes para TV estarão restritos a 13 canais fechados, entre os quais 
GloboNews, Warner, Fox e HBO. "Optamos por restringir os comerciais para canais a 
cabo porque, assim, estaremos falando com o público ao qual nosso produto se 
destina", explica o diretor de comunicação da Peugeot do Brasil, Luiz Sérgio Mesquita.  
 
As peças publicitárias enfocam, primordialmente, duas características do 307 SW: o 
teto de vidro panorâmico e a área interna do veículo, que oferece uma maior 
modularidade dos bancos traseiros. "A linha 307 conquistou visibilidade no mercado 
brasileiro em função do design. Agora, queremos falar mais de tecnologia", diz 
Mesquita. "Além de dispor de 3/4 do teto em vidro, o modelo conta com bancos 
traseiros individuais que permitem ao usuário modular o automóvel de acordo com o 
tipo de carga. São mais de 22 posições de configuração no ambiente interno."  
 
A linha 307 está presente no mercado brasileiro, com o modelo de motor 1.6, desde o 
início ano passado -quando foram comercializados 2,5 mil unidades. Com a oferta de 
mais duas versões, a expectativa é de que a montadora comece a vender cerca de 300 
unidades/mês, segundo informa o presidente da Peugeot do Brasil, Bruno Grundeler. A 
partir de 2004, quando os modelos hatch (motores 1.6 e 2.0) passam a ser produzidos 
na Argentina, a expectativa é de que as vendas no mercado interno cheguem a mil 
unidades/mês até dezembro de 2004, número que inclui a versão SW, a qual 
continuará sendo importada da França.  
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