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Montadora faz anúncios discretos e avisa concessionários para aguardar o final das provas na 
China. 
 
A partir do instante em que faltavam 10 voltas para o final, ele sentou diante de um televisor e só 
desviou os olhos do monitor quando o terceiro colocado se aproximava da reta da chegada. 
Pegou, então, uma garrafa de champanhe e, assim que o carro azul e amarelo passou pela 
bandeira quadriculada, Pierre Poupel, presidente da Renault no Brasil e Mercosul, imitando o gesto 
dos pilotos que chegam ao pódio, espalhou champanhe em quem estava por perto. 
 
O tamanho da força de marketing que a vitória antecipada em um campeonato de Fórmula 1 pode 
representar na venda de carros parecia ainda desconhecida para a direção da Renault quando o 
Fernando Alonso garantiu o título da temporada de 2005, domingo, em Interlagos. 
 
Afinal, em toda a história de 50 anos da Fórmula 1 esta será a primeira vez em que um fabricante 
de carros de massa vence o campeonato. Até aqui o primeiro lugar ficou nas mãos de Ferrari e 
outras marcas inacessíveis para a maior parte dos mortais. 
 
Pouco antes de a corrida começar, Poupel, o executivo que ergueu a fábrica no Brasil em 1998 e 
que agora voltou para reerguer a marca, disse que o desempenho da escuderia nas pistas 
certamente vai ajudar nas vendas. 
 
Uma pesquisa da Renault indicou que 50% dos brasileiros não sabem que a montadora fabrica 
carros no país. Poupel lembrou a decepção do presidente mundial do grupo, Carlos Ghosn, ao 
saber da estatística, há dois meses. E disse que a montadora vai lançar ações de marketing para 
informar ao consumidor que a maior parte dos veículos da marca vendidos no país não é 
importada. 
 
Poupel acompanhou o fim da corrida que poderia definir sua estratégia de marketing calado, 
sério, ao lado das bandeiras do Brasil e da Espanha, erguidas em um centro que a Renault 
instalou em Interlagos. A cautela do piloto Fernando Alonso, que parecia se poupar por não dispor 
do carro mais rápido, chegou a preocupar os franceses da Renault. 
 
O desempenho na F 1 também definirá os futuros investimentos da companhia na escuderia. O 
presidente mundial, Carlos Ghosn, está prestes a anunciar um plano global de reestruturação da 
montadora. Ao ser questionado sobre o futuro da escuderia no plano de investimentos da Renault, 
o presidente da Renault F1, Patrick Faure, disse: "o senhor Ghosn está lendo os jornais". 
 
Foi com a mesma cautela com que Fernando Alonso agiu ao longo das 61 voltas do GP para 
garantir o terceiro lugar e, assim, conquistar o título mundial, que a direção da Renault preparou 
a campanha de marketing. O título está sujeito a publicação oficial de resultados da Federação 
Internacional de Automobilismo (FIA). É preciso aguardar as provas no Japão, dia 9, e China, dia 
16, para que Fernando Alonso seja consagrado campeão do mundo. 
 
A empresa publicou anúncios discretos nos jornais ontem, mas não fez alarde em torno da vitória. 
Os concessionários receberam cartas da montadora alertando para que o campeonato antecipado 
não seja usado como instrumento de marketing. 
 
Poupel reconhece também que não basta o marketing para a marca se reerguer. A Renault ocupa 
o oitavo lugar no mercado brasileiro. Peugeot, Honda e Toyota passaram à frente nos últimos 
meses graças ao lançamento de novos modelos. 
 



Em 2006, a empresa começará a vender o novo Mégane, carro de médio luxo . Mas a grande 
arrancada depende do novo carro pequeno, o Logan, modelo já fabricado no Leste Europeu e que 
será produzido no Brasil em 2007. 

 
 
Leia Mais 
 
Área comercial ganha sotaque brasileiro 
De São Paulo   
 
O novo vice-presidente comercial da Renault do Brasil nasceu em Paris, mas conhece o Brasil 
como poucos estrangeiros. Inclusive a música. Na década de 70, Christian Pouillaude chegou até a 
entrevistar cantores como João Bosco e Paulinho da Viola, para o programa de rádio que ele 
comandava na França. 
 
Há pouco mais de 30 anos, Pouillaude visitou o Brasil. Foi a partir daí que ele se transformou em 
um apaixonado pela cultura do país. Decidiu, então, montar em Paris um programa de rádio 
voltado à música e à cultura brasileira. Foi um sucesso. "O francês adora as coisas do Brasil", diz. 
 
Com formação na área de administração de empresas, casou-se com uma carioca e há mais de 30 
anos fala português com muita facilidade. Funcionário da Renault há 30 anos, Pouillaude 
trabalhou nas fábricas da companhia na França, Itália e Portugal. O executivo mal consegue 
descrever a alegria que sentiu ao receber a notícia de que viria ao Brasil. 
 
No dia 1º de setembro, Pouillaude assumiu o cargo de vice-presidente comercial da Renault do 
Brasil, em substituição a Dominique Maciet, que esteve no cargo por cinco anos. Maciet vai, 
agora, para a subsidiária da montadora na Argentina. 
 
O novo vice-presidente comercial já esteve visitando os concessionários da marca, que somam 60 
grupos empresariais em todo o país. A sua missão não será fácil. O aumento de vendas no 
mercado interno e externo é uma das bases de sustentação que a empresa precisa para reverter 
os resultados negativos na América do Sul. 
 
No ano passado, a Renault registrou prejuízo de R$ 284,3 milhões. Foi mais um ano no vermelho, 
resultado que vem se repetindo desde que o grupo francês decidiu construir uma fábrica em São 
José dos Pinhais (PR), em 1998.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 set. 2005, Tendências & Consumo, p. B5. 


