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Portfólio que inclui ainda Dodge e Jeep ganha propaganda para manter embalo de 
crescimento. As marcas da divisão Chrysler da DaimlerChrysler - Chrysler, Jeep e 
Dodge - pretendem mostrar, a partir da próxima quinta-feira (25), que crise é mesmo 
assunto ultrapassado dentro da companhia. Depois de terem enfrentado um período 
rateado de lançamentos e até mesmo de a Dodge ter parado de fabricar por aqui a sua 
Dakota, agora as marcas vêm com campanha chamar o comprador a comparecer em 
seus pontos-de-venda. Os produtos são novos e a linha está se ampliando. Tudo para 
vender mais.  
 
As mudanças dentro da empresa ficaram mais latentes a partir do ano passado, 
quando as três marcas (Dodge, Jeep e Chrysler) tiveram um salto de quase 300% nas 
vendas. Foram vendidos 1.732 veículos, em comparação com 588 unidades de 2004. 
"Para este ano devemos obter o mesmo crescimento", avisa a diretora de marketing e 
desenvolvimento de rede da DaimlerChrysler, Tânia Silvestri.  
 
A executiva conta que nesta nova fase da empresa não é a primeira campanha a ser 
feita no Brasil, porque no ano passado foram preparadas ações pontuais, de acordo 
com os lançamentos apresentados. "As campanhas, no entanto, foram todas 
impressas", adiciona.  
 
Agora, uma das novidades é o uso da TV paga para divulgar as marcas. Segundo 
Tânia, trata-se de uma ação que mescla varejo com institucional e divulga três 
produtos que chegam ao mercado com algumas novidades. Um deles é o Chrysler PT 
Cruiser Classic, uma versão que tem preço menor que o da Limited - de R$ 96,5 mil 
para R$ 75 mil. O outro produto a ser mostrado é a Dodge Ram cabine simples (R$ 
115 mil) - até então, o modelo vendido tinha cabine dupla. O terceiro veículo a ser 
trabalhado pelo marketing da DaimlerChrysler é o utilitário-esportivo Jeep Cherokee 
Sport (R$ 115 mil).  
 
A campanha - que leva a assinatura da Y&R, agência que atende os automóveis 
DaimlerChrysler no Brasil, incluindo Mercedes-Benz - é nacional e tem peças 
específicas para cada um dos produtos. Os filmes, por exemplo, têm 30 segundos 
cada. "Em mídia impressa, desta vez, nosso foco serão os jornais, principalmente por 
ter também característica de varejo", explica Tânia Silvestri.  
 
Em 2005, as três marcas trouxeram para o Brasil seis novos produtos. Tudo o que a 
DaimlerChrysler vende hoje no Brasil é importado. Os lançamentos e o aumento do 
número de pontos-de-venda são apontados como os responsáveis pelo salto nas 
vendas. São 25 concessionárias pelo Brasil, onde o cliente pode encontrar Mercedes-
Benz, Chrysler, Jeep e Dodge.  
 
Tânia diz que a campanha terá duração de dois meses e, apesar de serem carros 
diferentes, as peças publicitárias têm todas conceitos parecidos, sendo que em Dodge 
o enfoque é força e potência, com Jeep, liberdade, enquanto Chrylser se baseia mais 
em design.  
 
O Chrysler PT Cruiser Classic tem motor de 2.4 litros de 143 cv e transmissão 
automática. A Ram conta com motor turbodiesel 5.9 litros de 330 cv. O Jeep Cherokee 
Sport, por sua vez, acelera com tração 4x4 e motor V6 3.7 litros de 211 cv.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


