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RESUMO 

  Este projeto de pesquisa pretende analisar as estratégias utilizadas no mercado 

publicitário especificamente para as montadoras automobilísticas, verificando quais são 

mais efetivas de cada uma delas. Para isso será realizado um levantamento bibliográfico 

do tema, entrevistas com profissionais e professores da área e, também, a análise de 

dois estudos de caso, o da Fiat e da BMW para auxiliar e delimitar o escopo desta análise. 

Atualmente as campanhas publicitárias tendem a ser cada vez mais diferenciais, 

pois a sociedade está repleta de informações e a absorção de uma mensagem fica cada 

vez mais difícil, por isso é importante determinar qual a melhor estratégia para que essa 

comunicação seja recebida e absorvida pelo receptor da mensagem, o chamado público-

alvo.  

Assim as entrevistas que pretendemos realizar com profissionais e professores da 

área de comunicação tem como objetivo verificar qual estratégia é mais eficaz na hora 

do consumidor fazer sua escolha, o chamado brand equity versus Marketing tradicional.   

1. INTRODUÇÃO 

O produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é comprado 
pelo consumidor: O produto pode ser copiado pelo concorrente; a marca 
é única. O produto pode ficar ultrapassado rapidamente; a marca bem-
sucedida é eterna (AAKER; DAVID, 1999, p. 1) 

Segundo a American Marketing Association1 a palavra marca é definida como um 

nome, sinal, termo, símbolo ou design, ou um conjunto de todas essas palavras, com o 

intuito de diferenciar um produto ou serviço de um grupo de fornecedores. 

O termo brand equity2 significa o valor adicional que se atribui a algum produto ou 

serviço. Esse valor influencia na forma como o consumidor pensa, sente e age em relação 

à marca, assim como, nos preços, na parcela de mercado e na lucratividade 

                                            
1 American Marketing Association. Disponível em: <https://www.ama.org/Pages/default.aspx>. Acessado: 
12.jan.2016 
2Segundo David A. Aaker em Brand equity gerenciando o valor da marca 
 

https://www.ama.org/Pages/default.aspx
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proporcionada pela marca à empresa. O brand equity representa um importante ativo 

intangível que corresponde a um valor psicológico e financeiro da organização. 

O marketing tradicional analisa estratégias voltadas aos 4P´s definidos na teoria 

de marketing do professor Philip Kotler (praça, preço, produto e promoção) e que 

delimitam estratégias de desenvolvimento de produtos ou serviços, marcas e 

embalagens, quais os melhores preços comparados ao mercado e a vontade de 

pagamento do cliente, quais os canais de distribuição, espaços físicos onde a técnica de 

venda e merchandising se apresentam uteis e trazem maior visibilidade do produto ao 

consumidor. 

Segundo David A. Aaker, em seu livro Marcas: Brand equity gerenciando o valor 

da marca, a sociedade é diariamente bombardeada com informações, entre elas as 

campanhas publicitárias, por isso é importante que para este mercado competitivo as 

marcas apresentem estratégias bem pensadas e certeiras, pois gastar altos valores e 

não ter retorno financeiro ou de reconhecimento pelo consumidor, é campanha 

desperdiçada. 

Utilizando neste trabalho acadêmico os exemplos de empresas automobilísticas, 

especificamente as peças publicitárias da Fiat, modelo Freemont - e da BMW, o X1, 

vinculadas a partir 2011, realizamos um estudo aprofundado sobre quais campanhas e 

metodologias foram mais eficazes em um mercado amplo e repleto de informações. A 

escolha dos veículos citados ocorreu porque ambos possuem a mesma faixa de preço e 

público-alvo semelhante. 

  As estratégias utilizadas no mercado publicitário especificamente para as 

montadoras automobilísticas devem ser comparadas para que haja um apontamento, ou 

uma solução sobre o que o consumidor absorve de informação mais rápida e por mais 

tempo, verificando quais são mais efetivas entre marketing tradicional e brand equity. 

  Entende-se também que a realização de pesquisa com consumidores, professores 

e profissionais da área irá auxiliar ainda mais na compreensão deste estudo. E que o 
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comparativo de dois carros, um de cada marca, que buscam o mesmo público alvo e 

estão na mesma categoria de valores, facilitará o entendimento sobre as estratégias.  

2.  OBJETIVO  

Ao propor este projeto, o objetivo principal é distinguir e categorizar sobre qual 

atualmente é a estratégia mais eficiente de comunicação e marketing, o brand equity ou 

o marketing tradicional. Utilizando como exemplo o mercado automobilístico, as 

características e abordagens que são mais reconhecidas e eficazes neste ramo. 

Ao final, o esperado é poder apontar qual a melhor estratégia para desenvolver 

campanhas na atualidade para esse determinado mercado. 

2.1 Objetivo geral 

O propósito desta iniciação é determinar dentre as estratégias de comunicação 

existentes, qual se apresenta melhor e mais eficaz no mercado automobilístico. 

2.2 Objetivos específicos 

Através da análise de campanhas publicitárias das marcas Volkswagen e Mercedes-

Benz, deseja-se caracterizar ambas as metodologias, marketing tradicional e brand 

equity, e verificar qual apresenta maior eficácia. 

3. METODOLOGIA 

Por ser um trabalho conceitual a metodologia utilizada será pesquisas bibliográficas, 

estudar mais a fundo as estratégias de marketing visando as duas modalidades: o 

marketing tradicional e o brand equity. Os principais autores a serem utilizados serão Al 

Ries Jack Trout, David A. Aaker, Richard Saul Wurman e Michael E. Porter. A meta ao 

fazer a pesquisa bibliográfica é encontrar pontos mais objetivos e diretos sobre os 

determinados assuntos.  

 Também realizaremos entrevistas com profissionais da área de publicidade, 

propaganda e marketing para falar sobre as estratégias de campanhas. Estes 

profissionais serão selecionados por sua graduação e por serem profissionais ainda 

ativos nas devidas áreas, devem acompanhar a sociedade e o mercado atual. 
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Após os encontros e a pesquisa bibliográfica será feita uma análise para acoplar as 

informações e desenvolver a fim de finalizar o projeto. 

A análise de dois estudos de caso, o da Fiat e da BMW também faz-se necessária 

no auxilio e delimitação do escopo deste estudo. 

4. DESENVOLVIMENTO (ANÁLISE DAS CAMPANHAS) 

3.1 Campanhas Fiat | Freemont 

Em 2011, os veículos Freemont (modelo 2012 e X1) foram lançados no Brasil, e 

para apresentá-los ao público, ambos vieram com uma campanha em formato de vídeo. 

 Na mesma época foi divulgada a campanha de lançamento do novo Fiat Freemont 

2012. A campanha apresenta as características do veículo estacionado, como número 

de assentos, design do farol, lanterna, detalhamento de lataria, estilo de rodas e 

funcionalidades do computador de bordo.  

Segundo Arens e Bovée (1994), em seu livro Contemporary Advertising, os apelos 

nas mensagens publicitárias podem ser objetivos ou, subjetivos, os apelos objetivos 

focalizam informações reais que não causam interpretação individual. Já os apelos 

subjetivos podem ocasionar compreensões diferentes entre os consumidores por 

possuírem um certo grau de subjetividade, fazendo que a interpretação final seja livre.  

No vídeo de lançamento do Freemont o apelo objetivo prevalece, de foco em informações 

reais que não deixam espaço para interpretações individuais, é um apelo de ordem 

racional, que apresenta os benefícios lógicos para a escolha do produto. 

 

Figura 1 - Fiat Freemont 2012: Comercial de Lançamento no Brasil 
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Fonte: YouTube3 

 

O vídeo não possui narração nem textos descritivos, fora o nome do veículo, há 

uma trilha sonora com tom sofisticado. No ano do lançamento foram emplacadas 11333 

unidades do veículo segundo o RENAVAN (Registro Nacional de Veículos Automóveis). 

Em janeiro de 2012 lançaram a campanha Open Car Freemont, com um tom mais 

jovial, a campanha apresenta a ativação em redes sociais, e exige a criatividade dos 

participantes. Está campanha diferente da primeira, é dinâmica, com narração, trilha 

animada, e descrição completa da campanha. Já não mais do veículo. 

Atualmente não há campanhas específicas sobre a Freemont, apenas campanhas 

da marca Fiat, como a lançada em maio de 2015, com o apresentador Pedro Bial, 

apontando os benefícios econômicos de se ter um Fiat. A campanha tem um apelo bem 

forte focado em precificação, e vantagens competitivas na revenda do veículo. Com 

influência apenas de campanhas da marca e não mais do veículo em si, os 

emplacamentos passaram de 11333 para 3707 veículos. 

3.2 Campanhas BMW | X1 

A campanha de lançamento da BMW X1, mostra as funcionalidades do veículo em 

movimento, com paisagens internacionais, efeitos de imagem com o movimento da X1, 

                                            
3 Youtube. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=btr-YedwpDg> Acesso em 12.jan.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=btr-YedwpDg
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não há narração, e a campanha é encerrada com a apresentação “Prazer é o novo BMW 

X1”. A trilha sonora utilizada um tom animado, jovial e dinâmico. 

Na campanha é percebido o apelo emocional, por trabalhar com a estrutura de família 

com os personagens, e o contínuo movimento do veículo, passando por diversas 

paisagens, apresentando uma viagem sem limites. 

Figura 2 - BMW X1: Comercial de Lançamento no Brasil 

 

Fonte: YouTube4 

 

A BMW não realiza campanhas da BMW X1 no Brasil, e com a nova fábrica trazida 

em 2014, lançaram apenas uma campanha para anunciar a chegada ao Brasil, 

apresentando um pouco os comparativos da língua alemã e a brasileira. 

Atualmente, a última campanha localizada para o Brasil, foi a campanha conceito, 

que traz diversos modelos da montadora, e destaca a novidade sobre a BMW Série 7. O 

Vídeo faz parte de uma sequência de 3 vídeos que apresentam o lançamento do Série 

7, que apresenta um apelo emocional bem destacado pelo fundo sonoro, paisagens e 

narração do apresentador, Chris Brow. 

                                            
4 Youtube. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=Qa-E6V3P-Xw> Acesso em 12.jan.2015. 
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Ao longo do vídeo é possível ver as novas funcionalidades do veículo. Entender o 

foco da montadora, e ao mesmo tempo, criar um vínculo com a marca, que faz questão 

de “conversar” com seus clientes, traze-los para mais perto do que é ter um BMW, e como 

o veículo é projetado e produzido aos mínimos detalhes. 

No caso da BMW, as vendas no ano do lançamento, com o vídeo específico sobre a 

BMW X1, foram de 2646 veículos. Depois, com seus consumidores tendo efeito apenas 

sobre campanhas da marca, as vendas passaram no ano de 2014 para 2181 veículos. 

5. CONCLUSÃO 

Como o projeto de iniciação científica foi possível verificar que cada montadora 

apresenta uma estratégia publicitária que atinge diferentes metas. 

Com um mercado em crise, as vendas de veículos no Brasil tiveram uma queda 

significativa de 7% em março, comparado com o ano de 2014. Segundo a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA, a crise afetou o 

mercado automotivo a ponto de ser necessária uma redução de 8,8% de postos de 

trabalho no setor automotivo e esse número tem previsão de continuar caindo ao longo 

dos próximos anos. 

As vendas do Fiat Freemont apresentam valores mais significativos (11333 em 2012) 

se comparados as vendas da BMW X1 (2646 em 2012), por tanto as campanhas de 

marketing tradicional, que apresentam características do veículo e no caso da Fiat, um 

forte apelo a precificação, trazem resultados fortes em volume de vendas. 

Já campanhas que trabalham a imagem da marca, o brand equity, mesmo não 

rendendo um volume de vendas nas mesmas proporções rendeu uma fidelização do 

consumidor pela marca. Com a crise e não mais divulgação específica de campanhas de 

cada veículo, a queda nas vendas do Freemont foram mais radicais do que a queda de 

vendas da BMX X1. O Fiat Freemont teve uma queda de 67.3% de 2012 a 2014 no 

volume de vendas, enquanto a BMW X1 caiu uma média de 17.6% no mesmo período. 
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Para o professor do Centro Universitário FECAP e gerente de mídia na W/McCann:, 

Filipe Crespo, em entrevista concedida para a autora deste trabalho no dia XX do mês e 

ano, o bom produto precisa de uma marca forte para vender:  

“Um bom produto aliado à uma marca de credibilidade certamente vende 
mais, porém no caso da indústria automobilística, cada vez mais o produto 
tem se tornado mais relevante, pois a 10 anos, ninguém queria comprar 
um Hyundai, por exemplo. Mas os produtos se mostraram bons e as 
pessoas compraram. O mesmo ocorre hoje com Nissan, Kia.” 

 

Para Crespo, não é possível afirmar qual estratégia publicitária é a melhor, mas, é 

preciso entender qual a necessidade e meta de cada cliente para só então avaliar qual a 

melhor estratégia a ser utilizada. Cada montadora alcança seu objetivo, a Fiat de vendas 

em volume e a BMW com seu título de marca Premium. 

Mesmo que o brasileiro entre em fase de crise econômica e seja caracterizado pela 

sensibilidade a precificação, quando se fala de marcas preferencias, a fidelização é muito 

forte e presente. Antigamente era comum o uso unicamente dos 4 P`s para demanda de 

campanhas. Com o tempo foi possível perceber a preferência do público em ser 

diferenciado, em ter uma marca que o represente. 

Segundo o professor Eric de Carvalho, coordenador do curso de comunicação social da escola 

superior Belas Artes, a melhor abordagem para esse público alvo de classe alta, seria o filtro por 

banco de dados e comunicação customizada. O consumidor deve pensar que é o único e que é 

tratado com valor e distinção. Assim, pode tomar sua atitude de compra baseado em percepções 

de valores intangíveis como a distinção e a exclusividade. 

Em entrevista concedida à autora deste projeto no dia 26 de março de 2016, o 

gerente de pesquisa automotiva da Ipsos, Fernando Deotti, quando questionado sobre o 

que mais atrai o consumidor no mercado quatro rodas, produto ou marca, respondeu: 

“Produto! Infelizmente, vejo o valor da marca se deteriorando na mente do consumidor. 
Lealdade à marca é uma característica cada vez mais rara, o consumidor está muito aberto 
a experimentações. Em particular, o mercado brasileiro de automóveis vem de um histórico 
de extrema concentração das vendas em apenas 4 montadoras, quebrada recentemente 
com o fortalecimento de entrantes como Renault, Hyundai e as japonesas de maneira 
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geral. Esta dispersão trouxe o benefício da concorrência, com consequente aprimoramento 
do produto e melhora da oferta ao consumidor. Mas, por outro lado, também fragilizou o 
quesito de Marca como critério de escolha e de fidelidade. A oferta de equipamento, o 
design, e principalmente preço e negociação, são fatores que ganharam um peso muito 
grande, e detrimento dos atributos típicos da marca.” 

Conclu-se que estamos numa fase que as duas estratégias são importantes. E que 

para marcas com amplo público alvo, a estratégia está no resultado das vendas, e marcas 

Premium, cujo público é direcionado, a Marca garante a vantagem competitiva. Por tanto, 

mesmo vendendo veículos de preços semelhantes, o cliente que irá determinar qual ação 

será mais eficaz. Se a marca favorita, ou a marca que entende sua realidade. 
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