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Resumo
As ações de comunicação e de marketing de uma empresa podem ser elementos decisivos na
variação da participação de mercado de uma marca. Este fato vem sendo observado na
indústria automobilística brasileira, em virtude do número de montadoras aqui instaladas, as
quais oferecem ao consumidor diversas opções de carros com características semelhantes.
Através do estudo das ações de marketing e do sistema de comunicação de uma montadora
presente no Brasil com seus clientes, tendo sua rede de concessionários como canal
intermediador, foram obtidas as características dos processos realizados e a apresentação
dos canais de feedback, para o monitoramento da satisfação do cliente e a identificação dos
ruídos que afetam o sistema comunicacional. A comparação dos resultados obtidos com o
pensamento exposto por diversos autores e com as ações das empresas concorrentes,
forneceu subsídios para a elaboração de propostas de melhoria, visando o crescimento da
participação de mercado baseado na conquista da preferência do consumidor.
A satisfação do cliente pode ser incentivada com ações de comunicação e de marketing
direcionadas a suas necessidades e desejos. Para isso, é fundamental que o sistema
comunicacional funcione perfeitamente, maximizando as respostas positivas na forma de
compra de veículos desta marca.
Palavras chave: Marketing, Comunicação, Satisfação do cliente.
1 Introdução
A partir do ano de 2000, ocorreram mudanças no mapa da participação de marcas no mercado
automobilístico brasileiro, destacando a disputa acirrada entre a FIAT, General Motors
(GM/Chevrolet) e Volkswagen (VW) pela liderança do ranking de varejo, e a Ford, em seu
esforço para aumentar sua participação de mercado. Após 42 anos ocupando o 1º lugar, em
novembro de 2000 a VW viu a sua posição ser tomada pela FIAT. E em 2004, a GM chegou a
1ª colocação (computado o primeiro semestre deste ano), conforme descrito na Tabela 1:

Ranking

2000

1

%

2001 1

Ano / % de participação de mercado
2003 2
2002 2
%
%

%

20042

%

(1º sem.)

VW
26,32
FIAT
26,01
FIAT
24,30
VW
25,77
GM
22,09
GM
21,77
Ford
8,11
Ford
6,83
Renault 3,78 Renault 4,41
Outras
15,4
Outras 15,21
Fonte: 1Anfavea (2003); 2Fenabrave (2004).
1º
2º
3º
4º
5º

FIAT
VW
GM
Ford
Renault
Outras

25,67
24,63
24,17
9,30
4,35
11,8

FIAT
GM
VW
Ford
Renault
Outras

25,34
24,76
21,01
11,19
4,31
13,39

GM
FIAT
VW
Ford
Renault
Outras

25,17
23,26
22,19
10,85
3,84
14,69

Tabela 1- Ranking de participação de mercado brasileiro de automóveis e utilitários leves (varejo) das cinco
maiores montadoras instaladas no Brasil de 2000 à 2004 (1º semestre).

Esse fato deveu-se, além das transformações no cenário econômico mundial ocorridos a partir
de 1990, como o fortalecimento da globalização e a estruturação de blocos econômicos, à
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alterações no cenário automotivo brasileiro: o advento do carro popular, a abertura da
economia em 1992 (antes, as quatro marcas estabelecidas no Brasil, FIAT, Ford, GM e VW
disponibilizavam 25 modelos de veículos ao consumidor), e a modernização da indústria.
Com a entrada de novas marcas disputando a atenção do consumidor, garantiu-se ao
consumidor uma ampla gama de oferta, com cerca de 30 marcas e 400 modelos.
Nesse novo cenário, os consumidores mudaram seu comportamento, passando a exigir das
empresas uma nova posição de relacionamento. Com a rápida difusão de novos meios de
comunicação, especialmente a internet, os clientes passaram a exigir das empresas o respeito
como cidadão. Com cada vez mais opções ao seu alcance, eles facilmente podem abrir mão de
sua fidelidade a uma marca em busca de outra que lhe ofereça mais benefícios.
Assim, se faz necessário uma análise minuciosa do processo de comunicação empresa-canal
de distribuição-cliente, e das atuais ações de marketing de uma montadora que perdeu
participação nesse mercado, visando identificar problemas e apresentar soluções. Para discutir
essa temática, foram caracterizados os seguintes objetivos para este trabalho:
• Analisar as ações de comunicação de uma montadora de veículos estabelecida no Brasil (o
nome foi omitido por questões comerciais; a citação do mesmo não é relevante para o
andamento do estudo), que perdeu posições no ranking de participação de mercado a partir
do ano de 2000, identificando os ruídos (mensagens aleatórias e correspondentes que
podem interferir na comunicação pretendida) e as causas de insatisfação do cliente;
• Analisar as atuais ações de marketing e seus processos comunicacionais; e,
• Propor soluções visando à recuperação de participação de mercado, através da satisfação e
da fidelização do consumidor.
2 Revisão bibliográfica
2.1 A comunicação
Como componente vital no processo de interação empresa-consumidor, está a comunicação.
Através da eficácia ou não de ações comunicacionais emitidas ao cliente e também
recepcionadas dele, será traçado de forma decisiva a relação entre eles.
Pimenta (2002, p. 19) define comunicação como “troca de mensagens, deliberadas ou não,
entre sujeitos: pessoa x pessoa (mediada ou não por uma máquina: TV, computador), ou ainda
pessoa x animal etc.”. A origem etimológica da palavra comunicação é tornar comum. Se uma
pessoa consegue fazer com que sua idéia seja captada e compreendida por outra(s) pessoa(s),
neste momento ocorreria o fenômeno da comunicação, com sucesso.
2.1.1 Modelo de comunicação, ruído e feedback
Kotler (2000, p. 570), sob a lente do marketing, mostra um modelo de comunicação com nove
elementos. São apresentados as principais partes envolvidas na comunicação – o emissor e o
receptor, as principais ferramentas de comunicação - a mensagem e o meio, e as principais
funções da comunicação – codificação, decodificação, resposta e feedback. Também é
apresentado como elemento no sistema o ruído. Esse modelo enfatiza os principais fatores de
uma comunicação eficaz, e para isso, o emissor deve conhecer os públicos que deseja atingir e
as reações que pretende gerar, codificando a mensagem da maneira como o público-alvo
decodificaria a mesma.
2.1.2 Comunicação empresarial
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A comunicação empresarial, de acordo com Pimenta (2002, p. 99), caracteriza-se como “o
somatório de todas as atividades de comunicação da empresa, sendo uma atividade
multidisciplinar que envolve métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, acessória de
imprensa, lobby, propaganda, promoções, pesquisa, endomarketing e marketing”. (itálico da
autora).
Do Rego (1986, p. 16) traz o conceito de comunicação empresarial como o processo de
interação entre suas partes. Mencionando que a organização (empresarial) persegue um
equilíbrio entre as partes que a formam, resultante da disposição ordenada entre suas partes,
cuja integração é obtida graças ao processo comunicacional, podendo-se afirmar que quando
se organiza uma empresa, na verdade está-se organizando o processo de comunicação entre
suas partes.
Na década de 1970, os modelos comunicacionais das empresas tornaram-se mais complexos,
onde os setores de marketing se aproximaram da comunicação empresarial em função da
necessidade de conceber e executar programas e projetos comuns.
A comunicação empresarial é um item intrínseco do marketing, pois o mesmo direciona as
ações comunicacionais a serem tomadas, de forma a garantir o sucesso de seus produtos e
serviços no mercado consumidor.
2.2 Marketing
Kotler (2000, p. 30), sob o ponto de vista social, assim define: “Marketing é o processo social
por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtém aquilo de que necessitam e o que
desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”.
Drucker (sem data apud KOTLER, 2000, p. 30) expõe: “Pode-se presumir que sempre haverá
necessidade de algum esforço de venda, mas o objetivo do marketing é tornar a venda
supérflua. A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou o serviço se
adapte a ele e se venda por si só”. Já a American Marketing Association (sem data apud
CHURCHILL Jr. e PETER, 2000, p. 4), descreve marketing como “o processo de planejar e
executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, produtos
e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.
Aprofundando esse estudo, apresenta-se a seguir a associação entre a comunicação e
marketing.
2.3 Comunicação e marketing
Associando comunicação e marketing, Ribeiro (2001) menciona que historicamente o
processo da comunicação empresarial com o cliente, através da publicidade, tem sido somente
de emissão. O receptor era visto como um elemento fixo, estando obrigatoriamente na outra
ponta, recebendo a mensagem e reagindo a partir deste impulso. Posteriormente, descobriu-se
que o receptor da mensagem é mutável, ou seja, ele é a grande variedade do processo. Dessa
forma, a comunicação empresarial deve ser um processo orgânico com o receptor, adaptandose a seus desejos e suas necessidades.
2.3.1 Comunicação integrada de marketing
A American Association of Advertising Agencies (sem data apud KOTLER, 2000, p. 589),
define comunicação integrada de marketing como “um conceito de planejamento de
comunicação de marketing que reconhece o valor agregado de um plano abrangente que
avalie os papéis estratégicos de uma série de disciplinas da comunicação – por exemplo,
propaganda geral, resposta direta, promoção de vendas e relações públicas – e combine-as
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para oferecer clareza, coerência e impacto máximo nas comunicações por meio de mensagens
discretas integradas de maneira coesa”.
2.4 A mudança do poder de fazer marketing
Ribeiro (2001) afirma que com a globalização, o poder de fazer marketing mudou de mãos,
passando do fabricante para o distribuidor, sendo que este se fortaleceu.
Surgiu então uma grande mudança no marketing: as empresas distribuidoras tornaram-se mais
modernas do que as empresas fabricantes, passando a fazer banco de dados, a analisar o perfil
do consumidor e a monitorar comportamentos de compra, investindo em aquisição de
informações e de tecnologia para utilizá-las.
Dessa forma, é necessário aprofundar o conceito de Ribeiro (2001), estudando-se as
características dos canais de distribuição, e a função destes no processo comunicacional
empresa-cliente.
2.5 Análise da cadeia de distribuição e sua participação no processo comunicacional
empresa-cliente
Hammer (2001) afirma que a maioria dos produtos e serviços chegam ao destino final depois
de passar por um ou mais intermediários (cadeias ou canais de distribuição), que compram e
vendem sucessivas vezes.
No mercado consumidor de automóveis, Hammer (2001) analisa que a compra pode-se
resumir em um processo de três fases: a primeira se refere à pesquisa do tipo de veículo
desejado, e a preparação de uma lista das marcas e modelos a serem examinados mais de
perto. Em seguida, faz-se o teste de direção dos veículos e toma-se a decisão de compra.
Finalmente, negociam-se as condições de compra, transfere-se o dinheiro e retira-se o veículo
do revendedor.
Dessa forma, as montadoras de automóveis estão reformulando os processos de fabricação,
produzindo carros sob encomenda, conforme as especificações dos clientes. Os revendedores
de automóveis tornar-se-ão nada mais que show-rooms com poucos modelos para exibição e
postos de assistência técnica.
No século XXI, não se pode discutir comunicação, marketing, canais de produção e
distribuição de bens e serviços, e o próprio consumidor sem a presença da internet. Ela
instaurou um novo padrão de comportamento das empresas e dos consumidores.
2.6 Os negócios via internet
Gates (1999) diz que a nova regra fundamental dos negócios é que a internet muda tudo. A
tecnologia está mudando o modo como as empresas relacionam-se com seus empregados,
parceiros, fornecedores e clientes.
Associando internet e marketing, Kotler (2000, p. 669) diz que as formas mais recentes para o
marketing direto são os canais eletrônicos, citando um novo conceito, o e-marketing, ou
marketing eletrônico.
Segundo Hammer (2001), atualmente os consumidores já podem acessar os sites dos
fabricantes, realizar suas pesquisas e ir ao revendedor somente para o teste de direção. Em
seguida, voltará à internet para encomendar o veículo no site do fabricante.
Com esta transação consumidor-fabricante, as concessionárias de automóveis recebem
comissão de vendas por cada carro encomendado, e boa parte de suas receitas resultará da
prestação de serviços de manutenção aos carros dos clientes. Assim, o intermediário não mais
será um revendedor, mas um agregador de valor. As atividades tradicionais que agregam valor
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para o cliente continuarão no portfólio do intermediário; aquelas que apenas adicionam custos
serão eliminadas.
2.7 O panorama atual da indústria automobilística brasileira
O mercado automobilístico brasileiro apresentou retração em 2002 e 2003. Esse panorama,
segundo Lorenzi (2003), gerou nos fabricantes e concessionários uma pressão por resultados,
que resultou em um foco no curto prazo, ou seja, na preocupação em realizar esforços
comerciais e promocionais para alavancar vendas.
Essa dinâmica de obter resultados traduziu-se em investimentos em comunicação para
promover “choques de reanimação” no consumidor: feirões, bônus, opcionais grátis,
descontos, promoções; estas ações passaram a ser prática comum do mercado, as quais
deveriam ser exceções esporádicas.
Em 2004, devido ao lançamento de novos produtos pelas montadoras e de estratégias de
comunicação e marketing, o volume de vendas cresceu em relação a 2003 – demonstrando
uma recuperação, mas ainda não atingiu os patamares de 2002 e anos anteriores.
Essas afirmações podem ser verificadas através dos dados publicados no site da Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE, 2004), com os quais se
confeccionou a Tabela 2:

Período

Automóveis
(A)
(unidades)

1.126.084
2000
1.232.849
2001
1.150.568
2002
1.002.702
2003
575.956
2004 (1º sem.)
Fonte: FENABRAVE (2004).

Comerciais
Leves (B)
(unidades)

Total
(A+B)
(unidades)

Média
Mensal
(unidades)

Variação da média
mensal em relação ao
ano anterior (%)

249.263
273.842
240.634
187.909
99.731

1.375.347
1.506.691
1.391.202
1.190.611
675.687

114.612
125.558
115.934
99.218
112.615

+9,55%
-7,67%
-14,42%
+13,50%

Tabela 2- Vendas no varejo de automóveis e veículos comerciais leves (Brasil).

Ressaltando a importância da rede de distribuição, já enfatizado por Hammer (2001), Lorenzi
(2003) diz que as maiores oportunidades de crescimento de vendas de uma marca estão nos
trabalhos de dentro da revenda. Os concessionários, por sua própria função no sistema,
deveriam ser o maior foco de preocupação das montadoras, pois é nele que está a maior
oportunidade de controlar a experiência das pessoas ao se relacionarem com a marca.
3 Desenvolvimento
3.1 Descrição do ambiente de estudo
O ambiente deste estudo de caso sobre o processo de comunicação e de marketing empresacliente, com a participação ativa de um canal de distribuição, tem como cenário:
• A empresa: uma montadora de automóveis e utilitários leves, multinacional, estabelecida
no Brasil desde a década de 1950;
• O canal de distribuição: a rede de concessionários autorizados desta marca, presente em
todos os Estados do Brasil, atuantes no segmento de automóveis e utilitários leves. Sua
função é ser o elo entre a montadora e o cliente final, oferecendo a esse os produtos e
serviços relativos à venda e pós-venda. Cabe também a estas empresas realizarem
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trabalhos na mídia, mantendo os padrões de direitos, deveres e ética estabelecidos pela
montadora e pela legislação em vigor; e,
• Os clientes: são os consumidores finais de produtos e serviços oferecidos pela montadora,
tendo como canal de acesso a rede de concessionários autorizados. São conhecedores do
produto que deseja adquirir bem como das opções oferecidas pela concorrência, e possuem
baixo índice de fidelidade.
Caracterizados os participantes do sistema, será apresentado o processo de comunicação entre
as três partes envolvidas (empresa-canal de distribuição-cliente), com o intuito de relacionar
as atividades comunicacionais existentes e identificar os ruídos que ocorrem no sistema.
3.2 O sistema de comunicação empresa-canal de distribuição-cliente da montadora em
estudo
Pode-se caracterizar os elementos participantes no sistema de comunicação empresa-canal de
distribuição-cliente da montadora em estudo conforme a Figura 1:

Figura 1- Elementos do processo de comunicação empresa-concessionário-cliente da montadora em estudo.

3.3 Tipos de comunicação realizadas pela montadora
O departamento de propaganda da montadora em estudo é responsável pela comunicação da
marca e de seus produtos no país.
Para isso, as informações relevantes na empresa são reunidas, e, em parceria com uma agência
de publicidade, desenvolve-se o conceito da campanha. Esse conceito, mais tarde criado e
trabalhado pela agência, é aperfeiçoado e aprovado para que, finalmente, as campanhas de
comunicação possam ser elaboradas.
Os principais tipos de ações ou campanhas comunicacionais produzidas pela montadora são:
• Comunicação institucional: seu principal objetivo é implantar na mente do público um
conceito ou uma idéia;
• Comunicação de produto: visam estimular um desejo pré-existente no consumidor,
divulgando um novo produto (ou algum já conhecido), suas características e vantagens, e
salientando e firmando a marca como a mais apta a satisfazer plenamente as necessidades
do consumidor; e,
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• Comunicação de varejo: criam o senso de oportunidade e enfatizam as vantagens
representadas pelas ofertas, e mostram ao consumidor as condições de comercialização
e/ou ofertas do produto.
Uma eventual liderança no ranking da participação de mercado pode causar a falsa impressão
de um cenário cômodo, onde não são necessários grandes esforços para conquistar e manter
seus clientes. Mas, com o despertar da concorrência e a aplicação de suas ações ágeis e
direcionadas, o sistema deve ser repensado, de forma a serem identificadas falhas no processo
de conhecimento do perfil do consumidor (através de canais de feedback) ou no processo
comunicacional com os mesmos.
Dessa forma, a seguir será abordada a análise das ações de comunicação da montadora em
estudo, bem como da identificação das necessidades e exigências de seus consumidores, com
o objetivo de apresentar acertos, falhas e ruídos no processo.
3.4 Canais de comunicação utilizados pela montadora e seus concessionários
A montadora em estudo e seus concessionários, praticando a comunicação integrada de
marketing, utilizam os seguintes meios de comunicação de massa para que suas mensagens
sejam disseminadas e atinjam o público-alvo: televisão, rádio, jornais, revistas e outdoors.
Como meios de comunicação e marketing direto, os mesmos utilizam-se de materiais
promocionais no ponto de venda, mala direta, panfletos e vendas pessoais.
3.4.1 A internet como meio de comunicação da montadora
Conforme Gates (1999), a internet mudou o perfil dos clientes. Mais informados do que antes,
os mesmos aspiram por sites na internet ricos em conteúdo, fáceis e rápidos de se navegar, e
com design atraente. Esses fatores podem influenciar a decisão de compra.
A montadora em estudo possui um departamento destinado para a comunicação via internet,
cujo principal objetivo é proporcionar uma experiência positiva aos clientes, desde o
momento em que ele acessa o site pela primeira vez, até o fechamento da venda.
Além disso, esse departamento busca conhecer a fundo cada cliente para realizar contatos
personalizados e atender cada dia mais as suas necessidades, fidelizando-os à marca.
Apresentados os meios de comunicação que a montadora utiliza para transmitir suas
mensagens a seus clientes, faz-se necessário o estudo de canais de feedback, a fim de avaliarse a eficácia da comunicação e dessa forma, monitorar a satisfação do cliente.
3.5 Canais de feedback para o conhecimento e medição da satisfação do cliente da
montadora
3.5.1 O concessionário
O concessionário é a principal fonte de informação das necessidades, expectativas e respostas
do cliente à montadora.
Através do contato direto, há a facilidade de captação de reclamações, elogios e necessidades
dos clientes. A imagem da marca que ele representa funciona como ponto referencial, fazendo
com que o distribuidor seja o meio de relacionamento mais forte entre empresa-cliente.
Como um dos emissores das ações comunicacionais, as ações de resposta são por eles mais
facilmente recebidas do que pela montadora, de forma que ações corretivas possam ser
implementadas com maior velocidade.
3.5.2 Questionários enviados aos clientes
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Os proprietários de veículos da marca são consultados através de formulários enviados via
Correio após a aquisição de um veículo zero quilômetro, e tem a oportunidade de se
manifestarem após a compra do veículo novo e também sobre a qualidade dos serviços
executados em seu veículo pelas oficinas da rede de concessionários.
Esse questionário possibilita a avaliação pela montadora das condições operacionais,
organizacionais e de pessoal do concessionário, destinadas à prestação de serviços e que
influem diretamente na qualidade da assistência técnica e na satisfação do cliente.
3.5.3 Central de satisfação do cliente
A montadora mantém uma central de satisfação do cliente, cujo objetivo principal é
maximizar a fidelização dos seus clientes, através de um elevado padrão de relacionamento,
respeitando e valorizando seus anseios, superando suas expectativas, na busca de seu
encantamento.
Para atingir-se este objetivo, este departamento funciona como elo direto entre o cliente e a
montadora, quando esta é solicitada. Dessa forma, são funções da central de satisfação do
cliente: reverter a insatisfação dos clientes, reconquistar a confiança e credibilidade no
produto e na marca, administrar conflitos e informar aos setores internos as reivindicações,
necessidades e anseios de nossos clientes, funcionando assim como canal de feedback.
4 Análises e resultados
Como hipóteses dos motivos de queda de participação no mercado estudado, os objetivos
estabelecidos para este trabalho foram:
• Análise das atuais ações de marketing da montadora, apresentada no item 4.1; e,
• Análise das ações de comunicação, identificação dos ruídos e as causas de insatisfação do
cliente, apresentados no item 4.2.
Dessa forma, serão propostas soluções visando a recuperação de participação de mercado,
através da satisfação e a fidelização do consumidor.
4.1 Análise das atuais ações de marketing da montadora e propostas de melhoria
Identificados pelo autor deste trabalho, a seguir serão detalhadas três ações de marketing
realizadas pela montadora, bem como suas formas de interação e comunicação com o cliente.
4.1.1 Marketing de produto
Antecipando-se a tendência de um sistema baseado na economia do cliente, conforme
Hammer (2001), e da importância do canal de distribuição nas ações de marketing apontado
por Ribeiro (2001), a montadora, percebendo a necessidade de aproximar-se de seus clientes
finais, instituiu no ano de 2000 um processo de coleta de pedidos de fabricação de veículos,
feito pelo concessionário através do sistema computacional on-line com a montadora. Esses
pedidos são baseado nas intenções e necessidades de seu mercado regional, ou
especificamente de acordo com o desejado por alguns clientes.
Através dos questionários enviados e da central de satisfação do cliente, podem ser
identificados problemas que afetam os produtos e serviços, e também colhidas informações
sobre os anseios e necessidades dos clientes, os quais poderão resultar na adaptação ou
criação de um novo produto o qual possa oferecer maior satisfação e comodidade.
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Pelo exposto, a montadora, baseada em seu atual sistema de marketing, está preparada para o
crescimento de sua participação no mercado, pois:
• Está direcionando seu sistema de produção nas bases do sistema de economia do cliente;
• Identifica as necessidades dos consumidores; e,
• Age ressaltando a importância do concessionário em suas ações de marketing; e,
Como ação de melhoria, a empresa poderia:
• Oferecer aos clientes novos produtos que não fazem parte do seu mix, como veículos tipo
van e mini-van, atingindo dessa forma um público que hoje só encontra essas opções de
outras marcas; e,
• Desenvolver um produto de entrada (veículo mais barato de seu leque de ofertas) de
qualidade, mas com preços reduzidos.
4.1.2 O test-drive
Uma das formas de mostrar as qualidades de um produto e cativar o cliente, direcionando sua
preferência de compra é o test-drive. O mesmo é muito explorado pelas marcas concorrentes.
Como proposta de incremento de vendas e de melhor apresentação de seus veículos ao
consumidor, a montadora poderia:
• Desenvolver em parceria com sua rede de concessionários uma ação focando o test-drive
de seus produtos, bem como uma ampla divulgação nos meios de comunicação, de forma
que os clientes possam ter satisfeitas suas necessidades de evidência física do produto; e,
• Oferecer aos vendedores e demais membros do corpo de vendas do concessionário um
treinamento abrangendo as características de seus produtos, enfatizando seus pontos
positivos, e também formas de cativar o cliente durante o test-drive.
4.1.3 O recall
O recall consiste na convocação dos proprietários de determinados veículos pertencentes
a um lote de produção, os quais possam apresentar algum defeito de fabricação, identificados
no decorrer de sua utilização, a comparecer a um concessionário para a inspeção do carro.
Constatado o problema, o serviço de reparo é realizado gratuitamente.
Essa situação contribui tanto para o enfraquecimento (noção de produtos defeituosos) quanto
para o fortalecimento da marca, nos aspectos do respeito ao cliente, de forma a minimizar o
efeito negativo causado pela constatação de um defeito em seu produto.
De acordo com o apresentado, a montadora mostra-se preparada para o crescimento de sua
participação no mercado, pois:
• Aplica ações que visam diminuir o número de clientes perdidos, e aumentar o número de
clientes novos e freqüentes; e,
• Aumenta seu compromisso social de promover segurança e bem estar a seus clientes,
fortalecendo a imagem institucional da empresa, conforme um dos objetivos da comunicação
empresarial, mencionado por Pimenta (2002).
4.2 Análise das ações de comunicação, seus ruídos e causas de insatisfação do cliente
A montadora, utilizando-se de uma comunicação integrada de marketing, está presente em
todos os meios de comunicação, de massa ou não. Para que ocorra a recuperação e o aumento
na participação de mercado, a montadora deve direcionar suas campanhas de forma a
abranger a eficácia do processo comunicacional.
4.2.1 Comunicação institucional
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Visando implantar na mente do público um conceito ou uma idéia, e promovendo a boa
relação entre a empresa e o consumidor, a montadora, no papel de emissor principal, realiza
campanhas como o patrocínio de eventos.
Quando um anúncio institucional é feito pelo concessionário, o emissor secundário, podem
ocorrer erros. Um efeito no cliente, o receptor da mensagem, pode ser a confusão no momento
da decodificação da mesma, sobre a real colocação da comunicação institucional da marca,
gerando desconfiança e podendo até resultar em uma resposta negativa à intenção da
mensagem. Dessa forma, a fim de evitar-se problemas em mensagens de comunicação
institucional realizadas pelos concessionários, é necessário:
• Salientar junto à rede de concessionários os direitos e deveres relativos às ações de
comunicação.
Outra proposta é a inserção de anúncios demonstrando a seriedade e o compromisso da
empresa com seus produtos e clientes, a fim de transmitir confiança e tranqüilidade.
Incentivadas pela obrigatoriedade de cumprimento das normas sancionadas pelos órgãos de
controle do meio ambiente, as montadoras de automóveis passaram a inserir em seus anúncios
publicitários o selo de homologação do IBAMA (Instituto brasileiro do meio ambiente) –
PROCONVE (Programa de controle da poluição do ar por veículos automotores).
Este selo, mostrado na Figura 2, garante que os veículos disponibilizados ao consumidor estão
de acordo com a legislação vigente, não contribuindo para a poluição excessiva do meio
ambiente. Dessa forma, transmitem ao cliente a sensação de conforto por utilizar um produto
que não agride demasiadamente o meio em que vivem, servindo também de reforço para a
comunicação institucional da empresa.

Fonte: IBAMA (2003).
Figura 2- Selo de homologação de um veículo no IBAMA-PROCONVE.

4.2.2 Comunicação de produto
A comunicação de produto deve obedecer a uma seqüência de emissão, transmissão e
recepção de forma que sejam reunidos o maior número possível de qualidades de um produto,
numa linguagem clara e objetiva. Para isso a montadora, como emissor principal, e o
concessionário, como emissor secundário, devem adotar as seguintes medidas:
• Estudo minucioso da mensagem a ser emitida;
• Identificação de possíveis ruídos antes que os mesmos possam afetar a mensagem; e,
• Linguagem técnica e legal com conteúdo que possa ser bem entendido pelo cliente, e que
evitem futuros processos por propaganda enganosa.
A sintonia entre o emissor principal e o secundário deve ser total. A troca contínua de
informações deve ser realizada de forma que os ruídos no sistema seja tendentes a zero.
Outra vantagem na comunicação do produto é levar antes que a concorrência inovações que
tragam benefícios aos clientes. Os anúncios em primeira mão causam ao consumidor a
sensação de agilidade e avanço tecno e mercadológico da empresa.
Inicialmente como meio de comunicação institucional, a internet hoje é usada como meio de
comunicação completo, contendo elementos de produto, de varejo e canais de feedback.
Assim, é de fundamental importância manter a internet como um dos mais importantes meios
de comunicação da empresa com o cliente.
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Como importante ferramenta de feedback, o número de acessos ao site pode fornecer dados:
• Para identificar qual é o produto mais solicitado; e,
• Para demonstrar a época que os clientes mais acessam o site, com o intuito de que nestas
fossem intensificadas as ações de varejo.
4.2.3 Comunicação de varejo
É de fundamental importância que todos os dados apresentados nas mensagens desta natureza
sejam claros e verdadeiros, de forma a não criarem nos clientes falsas expectativas que
poderiam causar como resposta negativa a perda de clientes novos e freqüentes, bem como a
sujeição da empresa a processos junto aos órgãos de defesa do consumidor.
Ao emissor secundário, o mesmo deve atender requisitos e ações pré-definidas e autorizadas
pela montadora, de forma que não sejam exploradas mensagens que possa colocar em risco a
última, nem provocar a concorrência desleal interna, ou seja, a disputa pelo mesmo cliente
entre dois concessionários da mesma marca pelo oferecimento de vantagens que tragam
prejuízo financeiro na venda.
A fim de evitar este tipo de ação, as montadoras devem:
• Aplicar regras rígidas nas autorizações de ações de comunicação de varejo por parte de
seus concessionários, advertindo e penalizando os que não respeitassem estas regras.
Os resultados obtidos durante as análises das ações de marketing da montadora, e de seu
processo comunicacional com os clientes, submetidos à visão do autor deste trabalho,
forneceram as conclusões do estudo, apresentadas a seguir.
5 CONCLUSÕES
O estudo do sistema de comunicação empresa-canal de distribuição-cliente, e das ações de
marketing da montadora apresentadas neste trabalho, permitiram atingir os objetivos
propostos no início do mesmo.
Foram levantados os aspectos positivos e negativos dos itens examinados, com apresentação
de propostas de melhorias, visando à satisfação do cliente com a superação de suas
expectativas e necessidades. Pelas informações obtidas, pode-se afirmar que a montadora
possui a estrutura necessária para a implantação dos planos propostos, e, conseqüentemente,
aumentar sua participação no mercado brasileiro de veículos automotores.
Dessa forma, para o sistema de comunicação empresa-canal de distribuição-cliente codificar e
transmitir as mensagens da montadora e do concessionário com a maior clareza possível,
proporcionado a decodificação pelo consumidor da forma intencionada, o mesmo tem que
apresentar as seguintes características:
• O emissor principal, a montadora, deve deter todo o poder nas ações de comunicação
institucional, de produto e de varejo, e estabelecer todas as regras para que o emissor
secundário, o concessionário, realize campanhas comunicacionais de produto e de varejo;
• O emissor secundário, o concessionário, deve submeter suas ações de comunicação de
produto e de varejo às regras estabelecidas pela montadora, de forma que sejam mantidos
os padrões de política de isonomia e de ética;
• Como promotores da comunicação integrada de marketing, estão as agências de
publicidade, responsáveis pela difusão das mensagens nos meios de comunicação. É de
fundamental importância que as ações comunicacionais sejam realizadas de uma maneira
clara e transparente, assim facilitando a decodificação e interpretação das mesmas pelo
receptor, o cliente, a fim de proporcionar respostas positivas;
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• Para uma perfeita recepção e decodificação da mensagem pelo cliente, é necessário que a
linguagem utilizada venha de encontro às necessidades e expectativas do receptor,
proporcionando mecanismos de convencimento e de segurança;
• A resposta do cliente deve ser monitorada através dos canais de feedback, que fornecerão
dados sobre o sucesso ou não da ação comunicacional. A partir destes dados, podem ser
elaboradas novas estratégias para o desenvolvimento de outras ações comunicacionais,
identificados os erros a serem eliminados e intensificados os acertos;
• O concessionário deve funcionar como um canal de feedback de alta confiança,
fornecendo, através de um sistema de troca contínua de informações com a montadora, as
necessidades e expectativas dos clientes, com informações precisas e detalhadas; e,
• Os ruídos que agem no sistema devem ser identificados e eliminados, para que o sistema
comunicacional funcione em sua plenitude, e que resultados positivos sejam alcançados.
Sobre as ações de marketing da montadora, pôde-se concluir que a satisfação do cliente pode
ser atingida com ações que atendam e superem suas necessidades e desejos.
À montadora cabe pesquisar e oferecer aos clientes produtos que se adaptem a ele. Ao
concessionário, lembrar que o mesmo é o local da realização de um sonho do consumidor.
Para que isso ocorra, é fundamental que o sistema comunicacional funcione perfeitamente, de
modo a levar de forma clara, objetiva e responsável as mensagens da montadora e do
concessionário ao cliente.
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