
Indústria automobilística entra no clima da Copa  
Cleide Silva  
 
Ações vão de patrocínio da transmissão de jogos a criação de versões especiais e 
campanhas  
 
Carro e futebol são duas das maiores paixões dos brasileiros. As montadoras, que 
há décadas gostam de ligar sua imagem ao mundo do esporte, pegam novamente 
carona na Copa com patrocínio da transmissão de jogos, lançamento de versões 
especiais com alusão ao tema e campanhas de varejo. Este ano, até fabricante de 
ônibus vai entrar no clima da Copa.  
 
Nesta semana, a Scania apresenta em São Paulo seu "Time dos Sonhos", uma linha 
renovada de ônibus urbanos que passam a ser equipados com motor eletrônico. A 
empresa realizará eventos especiais em cinco Estados para apresentar os veículos, 
que ela chama de craques. A idéia é mostrar que cada um dos produtos é o melhor 
no segmento em que atua, a exemplo dos jogadores selecionados para o 
campeonato mundial, considerados os melhores na posição em que jogam.  
 
A Ford adquiriu, pela primeira vez, cota de patrocínio da transmissão dos jogos da 
Seleção, a um custo calculado pelo meio publicitário em quase R$ 60 milhões. A 
montadora, que teve crescimento de 14,2% nas vendas no ano passado, busca 
visibilidade e rentabilidade. "A Copa do Mundo representa a plataforma de 
comunicação mais forte de 2006 e a Ford a utilizará para o fortalecimento da 
imagem da marca e o crescimento da empresa no Brasil", diz o gerente geral de 
Marketing, Luis Salem.  
 
A General Motors lançou, no início do mês, campanha de varejo usando o famoso 
hit "Pra frente, Brasil" para mostrar sua linha de produtos. A campanha apresenta 
nova versão para a música-tema da Copa de 70. O filme mostra pessoas correndo 
para ver a passagem da "Seleção Chevrolet", uma carreata com os carros da 
marca.  
 
A Volkswagen volta a reeditar o Gol Copa, uma série especial do modelo com 
pacote especial de equipamentos e slogan relacionado ao tema. A primeira edição 
comemorativa foi lançada na Copa de 1982, dois anos após a chegada do Gol ao 
mercado. Nova edição foi produzida em 1994. Na última competição, em 2002, a 
montadora optou pela versão chamada de Gol Sport e, este ano, volta o Gol Copa. 
O lançamento deve ocorrer pouco antes do início dos jogos na Alemanha, em julho.  
 
Ação mais direta relacionada à Copa não está nos planos da GM, informa o diretor 
de Marketing, Samuel Russell. Segundo ele, há outras ações previstas para o 
segundo semestre, mas os patrocínios de eventos esportivos serão limitados à 
Fórmula 1 e à Stock Car.  
 
A Stock Car, principal categoria do automobilismo de competição nacional, também 
ganha este ano a participação da Volkswagen, que colocará cinco equipes para 
competir com modelos Bora. A corrida foi a estratégia encontrada pela montadora 
para dar destaque ao relançamento do sedã.  
 
O Bora é importado do México e, beneficiado pelo câmbio, terá as vendas 
ampliadas no País este ano. "A projeção é de vender 5 mil unidades ante 200 no 
ano passado", informa o gerente de Propaganda e Marketing, Marcelo Olival. O 
carro será vendido na faixa de R$ 60 mil, com equipamentos como ar condicionado 
e freio ABS.  
 



Além de manter dez modelos Bora para as equipes de competição, a Volks sorteará 
clientes e concessionários para assistirem as corridas, que começam em abril, e 
realizará exposições e feirão de vendas nos locais. A verba para eventos e 
promoções este ano é 10% maior que a do anterior, diz Olival.  
 
Outra aposta da Volks, em ano de destaque para o futebol, é a volta do patrocínio 
da transmissão pela TV de campeonatos como Brasileiro, Paulista e Libertadores da 
América. A marca estava fora desse marketing há dois anos. Já o patrocínio do 
Super Surf será mantido pelo quinto ano.  
 
BIG BROTHER  
 
A Fiat também não tem qualquer ação prevista que envolva diretamente a Copa. 
"Precisamos usar nossa verba publicitária com muita seletividade. Já estamos no 
Big Brother Brasil, na Fórmula 1 e no Campeonato Brasileiro; não dá para fazer 
mais que isso", afirma o diretor comercial Lélio Ramos. Segundo ele, a inflação da 
mídia é de 12% a 13% ao ano. "Nós conseguimos ampliar nossa receita anual em 
5%, em média", por isso a necessidade de critérios para patrocínio.  
 
A montadora banca, pelo sexto ano, o reality show Big Brother, da TV Globo. A Fiat 
não divulga o valor do contrato, mas o mercado publicitário calcula em R$ 7,7 
milhões o investimento de cada uma das quatro patrocinadoras. "O retorno é 
excepcional", limita-se a dizer Ramos. A marca, diz, se identifica com o BBB "pela 
ousadia e transparência do programa." 
 
Leia mais 
 
Marketing também no carnaval  
 
Antes da Copa, tem carnaval. Desde que se instalou na Bahia, há cinco anos, a 
Ford participa da festa com patrocínio do Bloco Camaleão, da Banda Chiclete com 
Banana e do trio elétrico Dodô & Osmar. Também transfere a folia para os carros. 
Vai colocar no mercado as séries especiais Fiesta e EcoSport Camaleão. Os veículos 
recebem kit estético de personalização com emblema do Camaleão, que são as 
patas no porta-malas, colunas, soleiras das portas e carpetes. O kit inclui CD Player 
e alto-falantes e custa R$ 793 para o EcoSport e R$ 754 para o Fiesta. Se o 
consumidor adquirir o carro em Salvador, leva o kit gratuitamente. 
 
A Fiat patrocina em Salvador o camarote Expresso 2222, do cantor e ministro da 
Cultura Gilberto Gil. No Rio, fornecerá carros para suporte das escolas de samba 
durante os desfiles. Outra estratégia de marketing da Fiat foi a criação de um 
ícone, um ursinho chamado Gino Passione (Gino Paixão), distribuído para clientes 
que levam os carros às oficinas das revendas para a revisão. “Criamos um blog na 
internet e as pessoas enviam fotos com o boneco”, conta o diretor comercial Lélio 
Ramos. Em dezembro foram distribuídas mais de 50 mil unidades do urso. “A 
campanha fez tanto sucesso que vamos estendê-la até fevereiro.” 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 jan. 2006, Mídia e Publicidade, 
p. B12. 


