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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo propor uma análise exploratória da interatividade dentro do 
ambiente da Internet, partindo do levantamento de que ferramentas os maiores anunciantes 
nacionais do segmento automobilísticos fazem uso em seus sites. Tal proposta procura expor, 
de maneira qualitativa, as ferramentas e o conteúdo abordado por esses concorrentes, 
objetivando a evidência de sua marca e de seus produtos na defesa do posicionamento. Foi 
definido um roteiro de avaliação a ser seguido na observação dos sites. Este roteiro foi 
aplicado entre os anunciantes de forma que as ferramentas utilizadas por eles sejam listadas e 
analisadas com mesmo critério, no caso quanto ao seu formato, seu nível de interatividade e 
objetivo. Após a análise, foi observada a importância que esses anunciantes dão à imagem de 
sua marca e a customização do conteúdo destinado ao público-alvo de um de seus produtos. 
Quanto aos objetivos, observa-se que as montadoras dão maior importância para o conteúdo 
transmitido e para a comunicação que visa gerar consciência de marca ou produto, fazendo 
uso de uma interatividade que gera um relacionamento e, conseqüentemente, uma 
identificação com o consumidor. 
 

Palavras-chave: Análise. Internet. Sites. Marca. Posicionamento. 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This work aims to propose a descriptive analysis and exploration of interactivity within the 
environment of the Internet, on the lifting of tools that the biggest segment of the domestic 
automobile advertisers make use on their sites. This proposal seeks outline of qualitative way, 
the tools and content addressed by these competitors, aiming to evidence of its brand and its 
products in the defense of the placement. It defined a roadmap for evaluation to be followed 
in the observation of the sites. This roadmap has been applied among advertisers so that the 
tools used by them to be listed and analyzed with same criterion in the case as to its format, its 
level of interactivity and goal. After the analysis, the significance was observed that these 
advertisers give the image of its brand and customization of the content for the target audience 
for one of its products. As for goals, it is observed that the automakers give greater 
importance to content sent and the communication aimed at generating awareness of brand or 
product, making use of an interactivity that generates a relationship and, consequently, an 
identification with the consumer. 
 
 
Keywords: Analysis. Internet. Sites. Mark. Positioning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O acelerado desenvolvimento tecnológico no meio industrial acarreta uma 

proximidade muito grande entre os produtos quanto a suas especificações, ou seja, deixa-os 

muito semelhantes quanto aos padrões de qualidade, eliminando diferenças físicas. Esse 

fenômeno continua quando se fala em canais de distribuição, preços e utilização de 

comunicação. Por outro lado, o consumidor, cada vez mais exigente, está em busca de 

produtos que lhe ofereçam qualidade com preço acessível. 

 A semelhança entre os produtos e a grande exigência do mercado tornam a marca 

especialmente valorizada e principal diferencial entre os concorrentes, transformando-a em 

um fator influente na hora da decisão de compra. Por isso, a marca é o bem maior da empresa 

e deve merecer todo o cuidado para que sua imagem sugira, sobretudo, qualidade e 

confiabilidade. Neste ponto, torna-se necessária a geração de uma consciência sobre ela, o que 

passa pelo processo de formulação da sua imagem perante o consumidor, sendo uma das 

etapas a comunicação através da mídia. 

 A Internet, por possuir variados formatos e possibilidade de interação, torna-se valiosa 

ferramenta na obtenção de sucesso na comunicação da imagem de uma marca forte e 

competitiva. Com a popularização da web, os publicitários ganharam mais um forte aliado 

para trabalhar a marca de seus clientes, recurso que pode ser explorado de inúmeras formas 

através da interatividade. Essa mídia, com uma linguagem própria, é capaz de atingir diversos 

segmentos de consumidores pelo seu poder de disseminar informações e pela facilidade de 

percepção que oferece, não ficando descartada a possibilidade de customizar a mensagem 

para determinado público. 

 Pelo fato de a Internet ser uma mídia em constante aprimoramento, torna-se necessário 

que os profissionais da comunicação, além do conhecimento sobre seus benefícios, saibam 

operar as ferramentas para sua utilização, pois, assim, terão condições de fazer um bom uso 

dos recursos que oferece. 

 Este trabalho objetiva analisar quais ferramentas interativas estão sendo mais 

utilizadas pelos grandes anunciantes nacionais. Como critério para análise, foi estipulado o 

segmento automobilístico como alvo da pesquisa. Dentro desse segmento, foram estudados os 

websites dos cinco maiores anunciantes nacionais. A análise foi composta de um 

levantamento para constatar de que ferramentas interativas essas empresas fazem uso em seus 

sites, objetivando a fixação da marca e a defesa do posicionamento. 
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 Ao final da análise, foram expostas as ferramentas mais utilizadas, juntamente com a 

importância que essas empresas estão dando para cada ação dentro do site. Também foram 

expostos o conteúdo fornecido e a forma de abordagem customizada, empregados de maneira 

que trabalhem a imagem da marca.  
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 – MARCA 

 

 A marca é quem distingue certo estabelecimento de seus concorrentes. Através dela, o 

consumidor consegue identificar um produto, uma instituição ou empresa. “Conceitua-se 

marca como uma representação simbólica de tal entidade ou empresa, um símbolo que possa 

representar a identidade do estabelecimento, serve como referência para distinguir tal empresa 

ou produto” (KAPFERER, 2003). Mas, segundo Pinho (2001), hoje, marca é mais bem 

definida e compreendida como a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais e 

estéticos nela presentes e desenvolvidos ao longo dos tempos. Esta constatação de Pinho 

ilustra que os consumidores estão cada vez mais exigentes e os produtos cada vez mais 

semelhantes, tornando a marca o principal elemento de diferenciação de produtos e serviços. 

Kapferer (2003) afirma que a marca forte elimina o risco e transmite confiança, 

criando certa fidelidade do consumidor e uma estabilidade de vendas projetadas. Resumindo: 

uma marca forte conquista a confiança do consumidor, virando referência de qualidade e 

satisfação garantida, levando vantagem competitiva em relação aos concorrentes.  Esta 

imagem de qualidade superior se torna uma barreira para a entrada de concorrentes, gerando 

superioridade em relação às demais marcas do segmento. Mas esta classificação de “marca 

forte” depende das percepções e reações que o consumidor tem quanto à marca. Pinho (2001) 

divide estas percepções e reações em quatro categorias: o conhecimento do nome da marca, a 

qualidade percebida, as associações com a marca e a fidelidade do consumidor, conforme 

descrito abaixo. 

Conhecimento do nome da marca: é a capacidade de o consumidor reconhecer ou 

lembrar que ela pertence à certa categoria de produto. 

Qualidade percebida: é uma construção global que expressa um sentimento mais geral 

a respeito de uma marca, sendo resultado da percepção dos consumidores. 

Associações com a marca: é a vinculação da marca a determinado aspecto que lhe 

acrescente valor e o diferencie dos concorrentes. As associações podem ser, por exemplo, por 

características do produto, preço ou celebridades. 

Fidelidade do consumidor: é quando o consumidor dá preferência à determinada 

marca por reconhecer valores substanciais no serviço ou objeto que representa. Com essa 

convicção, constrói sua lealdade, fidelizando-se a ela. 
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Para melhor conhecimento dos fatores ligados à marca, é importante diferenciar alguns 

conceitos, como valor de marca, consciência de marca e imagem de marca. 

 

1.1.1 - Valor de marca 

 

 “Uma marca passa a existir a partir do momento que algum produto, ponto de venda 

ou serviço recebe seu próprio nome, sinal, símbolo, desenho ou qualquer combinação destes 

elementos” (CZINKOTA. 2001, p.368). Este conceito abrange marcas mundialmente 

conhecidas e respeitadas, até as de menor expressão, o que confirma que todas as 

organizações e produtos podem ser considerados marca, entretanto uns com menos e outros 

com mais valor. Czinkota (2001) define valor de marca: 

 

Do ponto de vista do consumidor, uma marca possui valor até o ponto em que os 
clientes a conheçam e guardem na memória associações favoráveis, fortes e únicas 
a seu respeito. Isto é, do ponto de vista do consumidor, o valor de marca consiste 
em duas formas de conhecimento: consciência de marca e imagem de marca. 

 

1.1.2 - Consciência de Marca 

 

 “Consciência de marca é quando uma marca vem à mente quando os consumidores 

pensam a respeito de uma determinada categoria de produtos e a facilidade com a qual o 

nome da marca é lembrado” (CZINKOTA. 2001, p.368). Essa consciência, portanto, 

enquadra-se nos princípios básicos do valor de marca, pois uma marca não tem valor algum a 

menos que os consumidores saibam de sua existência e ela seja lembrada. Esta é a tarefa 

inicial das empresas novas e enfrentada constantemente pelas já existentes, para ser 

considerada um fator primordial para o conhecimento de marca. 

 

1.1.3 - Imagem de Marca 

 

 A imagem de marca, ou seja, “o conjunto de atributos e associações que os 

consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca” (PINHO. 2001, p.179), é 

constituída por variados caminhos como experiência de uso do produto, informações 

veiculadas nos meios de comunicação, publicidade, entre outros. Segundo Czinkota (2001), a 

associação de imagem de marca por parte dos consumidores é composta pelos pensamentos 

ou imagens que o consumidor tem a respeito de determinada marca, e estas associações 
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podem ser conceituadas no que se refere ao seu tipo, sua favorabilidade, força e 

singularidade. 

 

 

Modelo de valor de marca 

 

Para concluir, marca e imagem da marca são duas coisas bem distintas. Lancer (2006) 

afirma que “marca é só um nome. Sua imagem é a importância que ela tem na mente do 

consumidor.... O que sua marca representa na mente do consumidor é tão importante ou, em 

muitos casos, mais importante do que aquilo que você fabrica ou faz”.  Esta imagem de marca 

refere-se ao posicionamento dela frente ao consumidor, como, por exemplo, a Volvo é uma 

marca que tem como seu principal diferencial a segurança, ou a Mercedes, que se diferencia 

por todo seu prestígio e requinte. O posicionamento de marca é que define que imagem a 

empresa terá perante o consumidor. è a partir dele que se estruturam todas as ações da 

empresa que pregarão sua imagem. 
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1.2 – POSICIONAMENTO 

 

 Uma marca só é marca por se fixar na mente do consumidor de maneira que este a 

veja, a reconheça e a entenda e a veja de determinada forma. Essa maneira com que a marca 

se coloca na mente do consumidor e a imagem que ele tem dela se chama posicionamento. 

“Posicionamento é o que você faz na mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você 

posiciona o produto na mente do comprador em potencial” (RIES e TROUT. 1993, p.2), ou, 

em outras palavras, “é a forma como o produto é definido pelos consumidores quanto aos seus 

atributos mais importantes, é o lugar que ele ocupa na cabeça dos consumidores com relação 

aos produtos concorrentes” (KOTLER e ARMSTRONG. 1995, p.174). 

 O posicionamento tem como função garantir o espaço da marca na mente do 

consumidor, manipulando os conceitos que já estão na mente do prospect1. Devido à 

variedade de produtos e serviços disponíveis no mercado, os consumidores não conseguem 

reavaliar todas as possibilidades de compra no momento da aquisição. Nesta hora, a imagem 

do produto, que ele já tem em mente, serve como fator decisivo. 

 

Os consumidores vivem sobrecarregados de informações sobre produtos e serviços. 
Não conseguem reavaliar os produtos toda vez que têm que tomar uma decisão de 
compra, e para simplificar esse processo classificam-nos por categorias, isto é, 
‘posicionam’ na cabeça os produtos, os serviços e as empresas. A posição do 
produto é um complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos do 
consumidor sobre um produto com relação aos produtos concorrentes. (KOTLER e 
ARMSTRONG. 1995, p.174). 

 

 Devido à grande concorrência de mercado, não é recomendável que se deixe os 

consumidores criarem sua própria imagem da marca. É necessário que os profissionais de 

marketing elaborem um planejamento de forma que posicione o produto da maneira que 

desejam que ele seja visto pelos consumidores. Em caso de não elaboração deste 

planejamento por parte da empresa, há o risco dos concorrentes ocuparem o espaço que a 

marca almejava, ou que os consumidores não a enxerguem da maneira desejada. Para se obter  

um resultado satisfatório na hora da elaboração do posicionamento, Kotler e Armstrong 

(1995) enumeraram sete estratégias de posicionamento que podem ser seguidas pelos 

profissionais de marketing: 

 

 
                                                 
1 Cliente em perspectiva 
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ESTRATÉGIA DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Atributos específicos do 

Produto 

Valoriza a principal 

vantagem do  

produto em relação a  

concorrência 

A Honda faz propaganda dos 

baixos preços de seus carros,  

a BMW do desempenho de 

seus  

veículos 

Benefícios oferecidos 

Baseia-se em benefícios 

tangíveis ou abstratos do 

produto 

Creme dental Crest reduz as 

cáries, a Aim tem o sabor 

agradável 

Ocasiões de uso do produto 
Ressalta vantagens em algum 

uso ou aplicação específica 

Gatorade é uma bebida que 

repõe os líquidos corporais 

dos atletas 

Classes de usuários 
É o melhor para determinado 

grupo de usuários 

Xampu específico para  

pessoas que lavam o cabelo 

frequentemente e  

precisam de 

um xampu suave 

Contra um concorrente 

O produto é de alguma 

forma, 

melhor que o do concorrente 

Ipê posiciona-se com um 

detergente que não resseca  

as mãos 

Em contraste a um  

concorrente 

Diferença entre o produto e 

o do concorrente 

7-Up se posicionou como 

um refrigerante sem cola, 

oposto ao da Coca e Pepsi 

Classes de produtos 
Em relação à determinada 

classe de produtos 

Açúcar mascavo é mais 

Saudável que o açúcar 

refinado 

  

O processo de escolha e implementação da estratégia de posicionamento passa por três 

etapas: “identificação de um grupo de possíveis vantagens competitivas para estabelecer uma 

posição, seleção das vantagens competitivas certas, e comunicação e apresentação eficientes 

da posição escolhida para o mercado” (KOTLER e ARMSTRONG. 1995, p.174). 
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1.2.1 - Identificar as possíveis vantagens competitivas 

 

 Neste primeiro passo, deve-se diferenciar a oferta de marketing da empresa para que 

ela ofereça aos consumidores mais vantagens que a concorrência. Terá vantagem competitiva 

a partir do momento em que compreender as necessidades e o processo de compra dos 

consumidores antes da sua concorrência, podendo oferecer um serviço mais diferenciado. 

Segundo Kotler e Armstrong. (1995), as formas específicas de diferenciar as ofertas da 

empresa da concorrência são: por suas linhas de produtos, seus serviços, funcionários ou sua 

imagem, descritas abaixo. 

Diferenciação por linhas de produtos – Neste caso, existem linhas de produtos físicos 

que são altamente padronizados, como galinhas ou aspirinas, portanto sem muita variação. 

Mas, mesmo assim, existe diferenciação, como, no caso dos exemplos, uma empresa de 

aspirinas pode declarar que seus comprimidos têm efeito mais rápido que a concorrência, e, 

com isso, aumentar suas vendas. 

 Outra possibilidade neste tipo de diferenciação é com produtos de características 

altamente variáveis, como, por exemplo, móveis, automóveis ou edifícios, havendo uma 

diferenciação muito ampla de itens padronizados ou opcionais. Neste caso, as empresas 

podem afirmar que seus produtos são diferenciados por características como durabilidade, 

desempenho, confiabilidade, entre outros. 

Diferenciação por serviços – Esta diferenciação vai além do produto físico da 

empresa, engloba os serviços ligados a ele, atuando no momento da compra e na pós-venda. 

Como exemplo, as empresas podem obter vantagem competitiva desenvolvendo uma logística 

de entrega que seja rápida e confiável; pode, também, diferenciar-se pela instalação de seus 

produtos, ou por oferecer um treinamento para o cliente ou, até mesmo, por disponibilizar um 

serviço de reparos e manutenção do produto. 

Diferenciação por funcionários – As vantagens competitivas neste aspecto são 

alcançadas com um processo de seleção e treinamento dos funcionários, principalmente os 

dos setores que têm contato direto com o cliente. Devem receber um treinamento específico 

para fixar que imagem transmitir ao consumidor. Um exemplo é a postura dos atendentes do 

McDonald’s, por seus funcionários gentis e atenciosos. 

Diferenciação por imagem – É um fator fundamental para produtos muito 

semelhantes. É através da imagem da marca que o consumidor vai identificar e optar por uma 

empresa e não por outra. “A imagem de empresa ou de uma marca deve conter uma 

mensagem singular e distinta, comunicando os principais benefícios do produto e sua 
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posição” (KOTLER e ARMSTRONG. 1995, p.176). Outro modo de causar diferenciação da 

empresa é através de símbolos e logotipos que causam um reconhecimento instantâneo, 

associando-os a empresa em questão. A empresa também pode associar sua marca a pessoas 

famosas ou ao tipo de eventos que patrocina, vinculando sua personalidade a destes eventos 

ou pessoas. 

 

1.2.2 - Seleção das vantagens competitivas certas  

 

Uma das formas de selecionar a vantagem competitiva certa é posicionar-se como a 

“número um”, a melhor em determinado atributo. Esta escolha deve-se ao fato de o 

consumidor lembrar-se mais facilmente do melhor em determinado segmento. Segundo Kotler 

e Armstrong (1995), as posições utilizadas com maior freqüência para se postar como a 

número um são “melhor qualidade”, “melhor serviço”, “preço mais baixo”, “melhor valor” e 

“tecnologia mais avançada”. “A história mostra que a primeira marca a chegar ao cérebro, em 

média, pega uma fatia duas vezes maior do que a que chega em segundo, e outra vez, mais 

que o dobro da terceira colocada” (RIES e TROUT. 1993, p.32). Existem casos em que há 

necessidade de se posicionar sobre mais de um fator, isso é necessário quando mais de uma 

empresa se julga melhor no mesmo aspecto. Esta estratégia de posicionamento também é 

utilizada para ampliar os fragmentos de mercado que a empresa pretende atingir. 

 Considerando os atributos que devem ser promovidos como diferencial da empresa, 

Kotler e Armstrong (1995) classificam que a diferença merece ser estabelecida quando 

satisfaz os seguintes critérios: 

Importância – A diferença proporciona um benefício altamente valioso para os 

compradores alvo. 

Distinguibilidade – Os concorrentes não oferecem a diferença ou a empresa pode 

oferecê-la de um modo distinto. 

Superioridade – A empresa é superior a outras formas pelas quais o cliente poderia 

obter o benefício. 

Comunicabilidade – A diferença é comunicável e visível aos compradores. 

Antecipação – Os concorrentes não podem copiar a diferença com facilidade. 

Rentabilidade – A empresa pode introduzir a diferença com lucro. 

 A escolha das vantagens competitivas é crucial para a obtenção do sucesso da marca. 

É através delas que o posicionamento vai ser elaborado e a imagem da marca vai se fixar na 

mente do consumidor. 
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1.2.3 - Comunicação da posição escolhida  

 

 Nesta última etapa, deve-se tornar conhecido o posicionamento da empresa frente ao 

consumidor, é o momento em que se comunica a posição escolhida. Esta etapa exige 

envolvimento e esforço de todo o mix de marketing – produto, preço, praça e promoção – 

visando desenvolver a posição escolhida.  Como no exemplo citado por Kotler e Armstrong 

(1995), se uma empresa decidir construir uma posição em termos de melhor qualidade ou 

serviço, deverá, primeiro, desenvolver essa posição. Deve elaborar os detalhes táticos da 

estratégia de posicionamento, tais como fabricar produtos de alta qualidade, oferecer produtos 

de alta qualidade, utilizar distribuidores de alta qualidade e fazer propaganda em mídias de 

alta qualidade. 

 Após construir a posição desejada, deve ter o cuidado de manter essa postura através 

de comunicação e desempenho adequados para a posição. Deve monitorar a postura do 

consumidor, mantendo-se atualizada quanto as suas necessidades e as ações da concorrência. 

Outro cuidado a ser tomado é o de evitar mudanças súbitas, que possam confundir os clientes. 

As mudanças devem ser tomadas de forma gradativa, à medida que os profissionais de 

marketing acharem adequadas. 

 

1.3 – MÍDIA 

 

Dentro da comunicação, a palavra mídia pode ser entendida de diversas maneiras. 

Pode ser um meio de comunicação, um setor da agência especializado na seleção de espaços 

publicitários nos veículos ou, por fim, o profissional que trabalha neste setor. Mas o conceito 

considerado neste projeto é a definição de Magda Muniz (2004), “Mídia é associada a meios 

de comunicação de massa, pois a expressão deriva do latim médium, que significa meios. Por 

isso, é usada para designar o conjunto de veículos de comunicação”. São três os tipos de 

mídia: a impressa, que envolve tudo que é impresso, como jornais ou outdoor; a eletrônica, 

como a Internet e a televisão, e a alternativa, que abrange outras formas opcionais de aparição 

da marca, como busdoor ou painéis de metrô. 

Para a eficácia da divulgação da campanha é necessária escolha adequada do meio 

utilizado, preocupando-se em visar o público-alvo, posicionamento da empresa e a estratégia 

de marketing a ser seguida pela agência. Para essa escolha, é necessário se observar, além dos 

objetivos do cliente, as particularidades de cada meio, como, por exemplo, a Internet tem 

como vantagens seu grande poder de disseminar e armazenar informação, seus inúmeros 
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formatos e baixo custo; mas não é tão eficiente se for levado em conta que nem toda a 

população tem acesso a ela. 

 

Cada meio de comunicação, cada veículo, tem suas características positivas e 
negativas. As veiculações de mídia são realizadas sempre em função do objetivo do 
cliente, seja para um produto, serviço ou instituição; mas, principalmente, em 
função da verba disponível para a campanha publicitária. (MUNIZ. 2004, p.73) 

 

 Uma ferramenta que auxilia na escolha do meio mais adequado para veiculação da 

mensagem é a pesquisa. São normalmente realizadas por institutos especializados capazes de 

traçar o perfil da audiência, detectar tendências de comportamento, hábitos e atitudes de 

variados públicos quando estão frente aos meios de comunicação. Mas a sua maior vantagem 

é determinar formas de reduzir gastos e atingir, com mais eficiência, o público-alvo.  

 

A pesquisa é o ‘alimento’ que mantém o departamento de mídia. Sua finalidade é 
informar a audiência de um ou mais veículos, para que os profissionais possam 
planejar o melhor aproveitamento de cada um na campanha e cumprir os objetivos 
de marketing e de comunicação dos anunciantes (MUNIZ. 2004, p.65). 
 
 

  Manter-se na mídia aumenta a visibilidade do anunciante e gera maior memorização 

da sua marca por parte do consumidor. A mídia é quem torna a marca conhecida, quem 

transmite sua imagem e posicionamento; é ela quem dissemina a mensagem que estimula o 

consumidor a conhecer ou experimentar determinado produto ou serviço. O anunciante que 

souber escolher a mídia correta e com a linguagem adequada obterá maior sucesso no seu 

objetivo mercadológico por atingir seu público mais diretamente, sem desperdício de verba e 

audiência. A escolha do local correto para anunciar se faz cada dia mais importante, 

considerando a infinidade de anúncios publicitários encontrados por todos os lugares. Uma 

empresa que resolve instalar sua marca em todos os veículos que achar conveniente irá elevar 

desnecessariamente os custos desnecessários da campanha e correr o risco de passar 

despercebida pelos olhos dos consumidores, não alcançando, portanto, seus objetivos. A 

Internet oferece grande possibilidade de segmentação de mídia, disponibilizando diversos 

formatos e a possibilidade de direcionar a mensagem a quem interessa, tornando-se, uma 

opção eficaz para manter a marca em evidência sem desperdício de verba e audiência. 
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1.4 – INTERNET 

 

A seguinte conceituação de Internet ilustra a escala que este meio alcança, abrindo um 

leque de possibilidades, tanto no campo da comunicação como no do conhecimento. “A 

Internet é um meio e não um fim de si mesmo. Fisicamente, ela é uma estrada de informação, 

um mecanismo de transporte que conduz por um caminho de milhões de computadores 

interligados, no qual se pode viajar para receber e enviar informações de um site para o outro” 

(PINHO, 2000, p.38). 

Além desse conceito, Pinho ainda a posiciona como uma mídia que não está sob 

controle de ninguém, não pratica discriminação de raça, cor, classe social ou de qualquer 

natureza, estando concentrada em pessoas e não em governos. Isso significa dizer que está 

disponível a todos. “A Internet é aberta no sentido de que todas as especificações necessárias 

para usá-la estão disponíveis ao público: qualquer pessoa que siga certos protocolos pode 

acessá-la e percorrê-la” (SHETH, ESHGHI e KRISHNAN. 2002, p.111). 

  Para este trabalho, considerar-se-á Internet como meio de comunicação. Conforme 

Pinho (2000), “a Internet é um novo meio de comunicação de massa que rivaliza com a 

televisão, rádio e outros veículos de troca e difusão da informação”.  Este meio também pode 

ser considerado como uma agremiação de todas as mídias ao invés de uma rival. Ela 

possibilita aos usuários todas as opções oferecidas nos outros meios com mais dinamismo e 

economia. Veronezzi (2002) justifica essa afirmação, enumerando as diversas características 

que o faz considerar a Internet como uma união dos demais meios: 

 

 Talvez a Internet não seja um novo meio, e sim, a convergência de todos os meios, 
na verdade basta acessá-la para podermos ler jornais e revistas, ouvir rádio, ver TV 
e assistir filmes.... E ainda nos oferece vários benefícios integrados: mala-direta, 
correio, conversas entre duas ou mais pessoas, transmissão de dados, banco de 
dados, biblioteca, guia, lista telefônica, arquivo etc. 

 

Mesmo oferecendo todos os recursos disponíveis nas demais mídias, a Internet tem 

sua linguagem própria e, para isso, deve-se tomar o mesmo cuidado que se dispensa às demais 

mídias quanto à adequação da mensagem divulgada. “E como toda mídia tem linguagem 

própria, é preciso divulgar a logomarca certa, na hora certa e com o tipo certo, respeitando a 

identidade visual. E manter a personalidade da marca, traduzida onde ela vai aparecer” 

(VACCARO. 2007). Mesmo sendo uma hipermídia, a Internet sofre com a segmentação, 

como qualquer mídia usual. É necessário o mesmo planejamento das outras mídias para 

utilizá-la de forma que produza retorno, observando a segmentação de público e conseguindo 
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um direcionamento correto para o alvo desejado, considerando formatos e técnicas de 

abordagem sem permitir que a marca perca sua identidade. 

 

1.4.1 - Breve história 

 

 Segundo Sheth, Eshgui e Krishnan (2002), a Internet teve começo, em meados da 

década de 60, com fins militares. Foi iniciada pelo Departamento de Defesa Americano, 

através de seu Advanced Research Projects Agency (ARPA)2, com a intenção de interligar 

redes de computadores que, até o momento, eram incompatíveis, e de direcionar informações 

da rede defeituosa ou fora de funcionamento. Tornou-se disponível comercialmente a partir de 

1992, quando surgiu uma rede backbone3, muito mais veloz que as redes usadas até o 

momento. 

A Web é a forma de organização da Internet utilizada para navegar nos sites. Baseia-se 

no esquema cliente/servidor, onde alguém disponibiliza certa informação e os interessados a 

acessam de forma a receber a mensagem transmitida, do que resulta mais uma opção para se 

veicular mensagens publicitárias e divulgar marcas. “Uma das conseqüências foi o 

aparecimento da Word Wide Web (Web ou WWW), um serviço da Internet que organiza 

informações usando hipermídia4 e, no momento, parece ter um grande potencial para 

marketing” (SHETH, ESHGHI e KRISHNAN. 2002, p.112).  

Dos primórdios da Internet até hoje, muita tecnologia voltada à rede foi desenvolvida, 

e não está sendo diferente nos dias atuais. As empresas interessadas e seus cientistas 

continuam pesquisando formas de aprimora-la, cada vez, gerando maneiras mais eficientes de 

transmissão de dados. Algumas destas iniciativas que estão em andamento são os projetos da 

Internet2 e a Next Generation Internet. 

 

1.4.2 - No Brasil 

 

 “No Brasil foram formados em 1988, alguns embriões independentes de redes, 

interligando grandes universidades e centros de pesquisas do Rio de Janeiro, São Paulo e de 

Porto Alegre, aos Estados Unidos” (PINHO. 2000, p.28). Este foi o primeiro passo brasileiro 

para se incluir no mundo das redes. Um ano depois, surge oficialmente o projeto de uma rede 

                                                 
2 Agência de pesquisas avançadas. 
3 Designa o esquema de ligações centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado débito 
relativamente à periferia. 
4 É a reunião de várias mídias num suporte computacional. 



 19 

brasileira de pesquisa, a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), com a intenção de coordenar uma 

iniciativa nacional em redes de âmbito acadêmico. 

 O Brasil passou a conectar-se com a rede mundial de computadores em 1990, junto 

com Argentina, Áustria, Bélgica, Chile Grécia Índia, Irlanda, Coréia, Espanha e Suíça. Mas a 

abertura comercial da Internet no Brasil só veio cinco anos mais tarde, quando redefiniram 

seu papel, deixando de ser restrita ao meio acadêmico e se estendendo aos diversos setores de 

serviços, tornando-se um dos maiores fenômenos mercadológicos de todos os tempos. “Em 

apenas três anos, o número de pessoas que acessaram a rede mundial em suas casas e no 

trabalho cresceu mais de 4.000%” (PINHO. 2000, p.74). E este crescimento tende a ser cada 

vez maior, como justifica Pinho (2000): 

 

Podemos prever para 2010 que a Internet estará atingindo cerca de 40% dos 
domicílios brasileiros, já em 2020 este número terá subido para 60%, propiciando 
uma presença majoritária. Se adicionarmos a isso as possibilidades oferecidas pela 
Internet na televisão, essa penetração poderá ser sensivelmente ampliada, vindo a 
atingir os mesmos padrões do rádio, hoje o meio de maior penetração no panorama 
da mídia brasileira. 

 

1.4.3 - Características e recursos 

 

 A Internet, como todas as demais mídias, possui características próprias e em comum 

com os outros meios, porém se destaca, principalmente, pela sua capacidade de disseminar e 

armazenar informações, além dos seus numerosos formatos. Considerando a Internet como 

canal de marketing, Sheth, Eshgui e Krishnan (2002) citam como suas principais 

características: 

 - Capacidade de armazenar enormes quantidades de informações em localizações 

virtuais deferentes e baratas; 

 - Disponibilidade de meios poderosos e econômicos de buscar, organizar e disseminar 

essas informações; 

 - Interatividade e capacidade de fornecer informações mediante pedido; 

 - Capacidade de fornecer experiências perceptuais que são muito superiores a um 

catálogo impresso, embora não tão completas quanto à inspeção pessoal; 

 - Capacidade de funcionar como veículo para transações; 

 - Capacidade de funcionar como meio de distribuição física para alguns bens (por 

exemplo, softwares); 

 - Custos relativamente baixos de entrada e de estabelecimento para vendedores. 
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1.4.4 - A Internet como ferramenta publicitária 

 

 Conforme Pinho (2000), no princípio, a publicidade on-line era utilizada apenas nos 

próprios sites das empresas, com a intenção de repassar algumas informações a respeito dos 

produtos e serviços da marca. Logo em seguida, começaram a aparecer os banners e 

patrocínios em sites dos provedores. Hoje em dia, a publicidade on-line está presente em 

praticamente todos os serviços da rede, indo desde a Web até as mensagens do correio 

eletrônico. Esta amplitude de fontes de anúncio possibilita aos investidores uma ampla gama 

de formatos e possibilidade de entrar em contato com seu prospect através da rede, podendo 

direcionar, de forma eficaz, a mensagem.  

 

A publicidade na Internet apresenta uma dupla face. Além de a Web atingir 
enormes mercados nacionais e internacionais, condição para uma divulgação ampla 
e massiva, ela permite que esforços de publicidade sejam focados, com muita 
precisão, para segmentos de mercados específicos. (PINHO. 2000, p.107) 

 

 Como ferramenta midiática, a Web possibilita uma interação instantânea com o 

público, tornando possível fazer com que o consumidor participe com a empresa através do 

anúncio. Este direcionamento de mensagem é tão preciso que, através de uma customização 

do anúncio, pode atingir o cliente no momento mais oportuno, direcionando-o até o menor 

dos segmentos. A customização atinge um grau de importância tão elevado que o índice de 

memorização da marca e efetividade da mensagem estão ligados diretamente a ela. “O nível 

de resposta que os anunciantes recebem depende em grande parte do foco preciso e oportuno 

das mensagens, o mesmo acontecendo com o número de translações e o grau de fidelidade 

que geram”. (SHETH, ESHGHI e KRISHNAN. 2002, p.250). O conteúdo customizado será 

enviado para os usuários que se enquadrem no perfil desejado. Segundo Sheth, Eshghi e 

Krishnan (2002), as informações do perfil do usuário podem ser traçadas de duas formas: 

uma, a partir de informações inferidas sobre os usuários, por exemplo, armazenadas em um 

banco de dados que memoriza os assuntos mais pesquisados em certo site de busca. Com isso, 

já se tem informações que indicam o assunto que a pessoa procura. A outra forma de se traçar 

o perfil do usuário é com informações fornecidas voluntariamente por ele, que podem ser 

estimuladas com troca de recompensas pela informação, como descontos ou brindes. 

 A possibilidade de traçar o perfil do usuário permite que se transmita a mensagem de 

modo mais eficaz, alcançando-se os objetivos da propaganda na Internet, que, conforme 

(SHETH, ESHGHI e KRISHNAN. 2002, p251) são os seguintes: 
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Formar atitudes Comunicação unidirecional. 

Criar consciência de marca ou produto. 

Transmitir conteúdo Informações detalhadas sobre produto ou serviço. 

A comunicação é geralmente “puxada” pelo 

receptor. 

Solicitar resposta Comunicação bidirecional. 

Resposta pode variar de clique para intercâmbio 

de informações e até compra. 

Possibilitar transação Interação bidirecional. 

Venda on-line. 

Incentivar retenção Interação bidirecional contínua. 

Customizada para o receptor. 

 

 Essas características podem gerar a idéia de que a Internet está se desenhando como 

uma mídia que pode se sobrepor às demais. Os objetivos mercadológicos ficam mais 

próximos de serem alcançados com a eficácia da publicidade on-line. 

 

Estudos revelam que a Internet é razoavelmente boa para atingir objetivos padrão 
de propaganda, como formar atitude. Entretanto, também tem capacidades que a 
mídia tradicional não possui. As características que fazem da Internet um veículo 
superior incluem a sua possibilidade de direcionamento, interatividade e 
customização. Os anunciantes podem fazer coisas na Internet que são impossíveis 
em mídias tradicionais: identificar usuários individuais, focar e falar com um de 
cada vez e engajar-se em um genuíno dialogo bidirecional. (SHETH, ESHGHI e 
KRISHNAN, 2002, p252) 

 

 Somando as características próprias da Internet e as encontradas nos outros meios, mas 

disponíveis também na Internet, Pinho (2000) enumera as principais vantagens da publicidade 

on-line para os anunciantes e para o consumidor. Para os anunciantes, as vantagens são as 

seguintes: 

Dirigibilidade: possibilidade de direcionar a mensagem a públicos específicos, 

voltando a campanha a certas regiões ou prospects de certa empresa ou marca. 

Rastreamento: rastreio do modo como o usuário interage com sua marca, localizando o 

que é do interesse dos consumidores. Feedback5 da aceitação e preferência do prospect 

quanto ao conteúdo presente no site da empresa. 

Acessibilidade: disponibilidade do conteúdo em tempo integral. 

                                                 
5 Retorno de determinado anúncio, campanha, ou pesquisa. 



 22 

Flexibilidade: possibilidade de alterar o conteúdo veiculado a qualquer momento. 

Interatividade: possibilidade de o consumidor interagir com a marca ou produto, testar 

ou obter informações. É uma ferramenta capaz de engajar e envolver o prospect com a marca 

e fixar a marca na sua mente. 

Já, como vantagem para o consumidor, Pinho (2000) posiciona como principal o 

“acesso à grande quantidade de informações oferecida de maneira altamente dinâmica pela 

natureza interativa”, o que permite que o consumidor tire todas as suas dúvidas quanto ao 

produto ou serviço, fazendo comparações e pesquisando preços. A facilidade de 

levantamento, da análise, do controle de dados do produto e de comparação também são 

citadas como vantagens para o consumidor, o que comprova que a Internet, além de viável, é 

uma mídia benéfica, tanto para o anunciante quanto para o consumidor. 

 

1.4.5 - Formatos disponíveis 

 

 Os anunciantes que resolvem marcar presença na Internet têm disponíveis alguns 

formatos para se inserir nesse meio, uns mais comuns, como sites de destinação, micro-sites e 

banners de patrocínio, e outros menos usuais, como classificados, página intercalada, push 

advertising e editoriais pagos. 

Sites de destinação: “Os sites de destinação combinam informações, entretenimento e 

recursos tecnológicos que agregam valor ao produto, serviço ou marca que está sendo 

divulgada na Web” (PINHO. 2000, p.116). Servem, principalmente, para aumentar o 

conhecimento da marca, permitir a comparação de produtos similares e oferecer serviços pós-

venda. O site deve ser uma extensão da empresa, sendo encarado como uma ferramenta de 

marketing, que precisa ser gerenciada e receber apoio para corresponder à resposta interativa 

dos consumidores, como os e-mails respondidos. Faz-se necessária divulgação do site de 

destinação para que seu endereço se torne conhecido e alcance as dimensões desejadas. 

Micro-sites: São também chamados de hot sites e promo-pages, possuem um tamanho 

menor que o próprio site, “têm geralmente menos de dez páginas de navegação, poucos 

subníveis, navegação intuitiva e faz uso intensivo de tecnologia (como plug-ins6, animação e 

janelas pop-ups7 que se destacam do browser8)“ (PINHO. 2000, p.117). Caracterizam-se por 

                                                 
6 Programa de computador que adiciona funções a outros programas maiores. Ele que permite o navegador rodar 
animações em flash. 
7 Janela que aparece sem o pedido do usuário e exibindo uma propaganda. 
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ficarem disponíveis na rede por menos tempo e têm um caráter promocional com linguagem 

publicitária. Permitem, ainda, comunicar os benefícios do produto e prestar informações para 

o consumidor. 

Banners e patrocínios: “Os banners devem ser também interativos, permitindo aos 

usuários solicitar amostras grátis, registrar-se para participar de um concurso ou concorrer a 

prêmios e encomendar o produto” (PINHO. 2000, p.118). São usados, também, para 

direcionar o usuário para um Micro-site de interesse, servindo como canal para tal. Os 

patrocínios são destinados a áreas de conteúdo apropriado, onde a empresa contate o prospect 

relacionado a sua área de interesse. 

Classificados: aproximam-se dos tradicionais anúncios de venda, compra e aluguel de 

produtos, que eram disponíveis principalmente nos jornais. É um serviço original de outra 

mídia, agora disponível na Internet. Além de disponíveis nos sites de alguns jornais, existem 

sites especializados em classificados on-line, como o mercadolivre.com.br e submarino.com. 

Página intercalada: “A página intercalada (ou anúncios intersticiais) aparece 

temporariamente após um clique e pode ocupar toda a tela no browser, sem que os usuários 

tenham controle sobre ela” (PINHO. 2000, p.115). Apresenta como vantagem o fato de não 

competir com outro elemento no momento de sua aparição, sendo única na tela do monitor, 

aparecendo e desaparecendo automaticamente. 

Push advertising: Consiste no envio de anúncios diretamente ao usuário, sem seu 

pedido prévio, visando suas áreas de interesses anteriormente descobertas através do 

preenchimento de um formulário com assuntos de interesse e dados demográficos. 

Geralmente remetem anúncios comerciais e institucionais, além das informações atualizadas. 

Editoriais pagos: “são, na verdade, propaganda com roupagem de notícia. O formato 

tem como modelo a publireportagem presente em certos jornais e revistas, um texto 

publicitário que assume a forma editorial pela semelhança visual e gráfica com os demais 

elementos” (PINHO. 2000, p.115). Considerando que grande parte dos internautas acessa a 

Internet para buscar informações sobre determinado assunto, tornar anúncios parecidos com 

material editorial pode ser uma boa forma de atrair sua atenção para a peça. 

 Esses formatos só estão disponíveis na Internet pela sua possibilidade de interação, 

que permite que os usuários possam interagir dando continuidade às informações e ações 

oferecidas pela página. A mídia Internet é caracterizada, principalmente, pela sua 

                                                                                                                                                         
8 É um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor 
Web, de acesso à Internet 
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interatividade; nela, o usuário participa da maioria das ações disponíveis no site e tem 

liberdade para decidir que caminho seguir e que informações visualizar. 

 

1.5 – INTERATIVIDADE 

 

A necessidade de se consolidar uma marca no mercado leva a maioria das empresas a 

buscar alternativas para mantê-la em evidência e firmar sua identidade na mente do 

consumidor. Essa busca passa por processos em são trabalhados o valor do produto físico e o 

do ativo mais precioso da empresa: sua marca. No intuito de desenvolver o valor-agregado da 

marca, as empresas estão buscando se relacionar com os prospects de maneira cada vez mais 

dinâmica e eficaz, e mídia que oferece esse dinamismo, com uma grande variação de formas, 

é a Internet. Pela Internet, é possível se dirigir diretamente ao cliente e obter retorno imediato, 

medindo seu índice de satisfação ou interesse. Este retorno só é possível pelo poder de 

interação que a Internet tem com seus usuários. 

 A interatividade é considerada o principal artifício da Internet para conhecer e cativar 

seus usuários. Trabalha de forma que, tanto o emissor como o receptor troquem conteúdo, 

gerando uma relação de troca de informações entre ambos. Desta forma, é possível que uma 

empresa que utilize a interatividade conheça os interesses e hábitos do seu cliente, além de 

gerar maior identificação do cliente com sua marca. Correa (2006) define interatividade e seus 

atributos como: 

 

Interatividade é o elemento que define o valor da relação homem – máquina, 
individualizando a importância de cada sujeito neste processo de comunicação 
sinérgica entre a pessoa e o meio. Para se desenvolver qualquer tipo de 
interatividade, necessita-se utilizar tecnologias avançadas. Por meio disto, há a 
possibilidade de um maior controle do receptor pelo emissor, proporcionando, nesta 
troca de conteúdo, um maior conhecimento das partes interessadas, fazendo com 
que a interatividade seja benéfica, por exemplo, a uma empresa e para seus clientes, 
à medida que cada um vai interagindo e conhecendo um pouco mais de suas 
particularidades. 
 

1.5.1 – Níveis de interatividade 

 

Dentro da comunicação, a interatividade transforma o receptor em co-autor da 

mensagem, pois ele tem o poder de manipula-la e transforma-la, diferindo-se do tradicional 

modelo emissor – mensagem – receptor. “A interatividade implica também estabelecer 

diálogo com o cliente” (PINHO. 2000, p.139), e, para estabelecer esse diálogo, Correa (2006) 

subdivide a interatividade em três níveis: 
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Nível 1: Possibilidade de estabelecer um contato entre o usuário e o responsável pelo 

site. Ex.: solicitação de informações sobre os serviços disponíveis no site de determinada 

empresa. 

Nível 2: Permite a interferência do usuário, a utilização de recursos multimídia ou de 

produtos eletrônicos digitais, fazendo alterações no resultado final. Ex.: participação do 

recurso on-line, de listas de discussões e salas de chats. 

Nível 3: Estabelece o diálogo entre elementos envolvidos no processo de comunicação 

on-line na navegação. A exigência, neste nível, é a possibilidade de interferência no seu 

conteúdo. Ex.: partilhar arquivos on-line, nos quais os usuários possam fazer qualquer 

alteração no conteúdo, sendo, ao mesmo tempo, receptor e autor, com uma conexão on-line. 

 Esses níveis são relacionados com a intensidade da relação de trocas de mensagens 

entre homem e meio, sendo que as empresas que alcançam o nível 3 desenvolvem com mais 

eficiência a troca de informações com o usuário e, conseqüentemente, aumentam seu tempo 

de permanência nesse processo de troca de conteúdo. Como nem todas as empresas que 

utilizam a interatividade visam o mesmo objetivo, existem diferentes tipos de sites com 

variadas intensidades de interatividade, subdivididas por Correa (2006) em quatro níveis: 

Nível 0: Quando o receptor não estabelece uma relação com a máquina, fica apenas 

contemplativo. 

Nível 1: O receptor estabelece uma relação a partir da utilização de comandos do meio 

tecnológico. 

Nível 2: O receptor já pode “recorrer às imagens tomando decisões e dando respostas 

nos pontos de ramificação que o programa de controle oferece”. 

Nível 3: O receptor “é co-produtor, alimentando o aparelho reprodutor com seu 

próprio banco de informações, ou seja, o equipamento como um sistema aberto”. 

 Para satisfazer às necessidades dos usuários quanto ao nível de interatividade, é 

necessário alcançar o nível três, em que o receptor troca informações de forma aberta. É nesse 

nível que se interage mais diretamente com o usuário e se obtém uma resposta mais 

satisfatória quanto ao seu índice de memorização da marca e ao grau de informações que ele 

obteve. É através desse nível que o processo de consolidação da marca pela Internet vai ser 

alcançado com maior dinamismo. 

“O sucesso da interação no processo de comunicação depende da sensação que o usuário tem 

ao manipular diretamente os objetos e os dados de um determinado website” (CORREA. 

2006, p.37). Esses níveis de interatividade geram uma possibilidade de planejamento quanto à 
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maneira de se comunicar com o consumidor, a fim de alcançar os objetivos previamente 

traçados, possibilitando a construção de uma imagem referente à marca ou ao produto.  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

 Para alcançar o objetivo a que se propôs, esta pesquisa, de caráter exploratório, fez uso 

de um método qualitativo, que, segundo Minayo (1999): 

 

Se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Segundo Gil (2006) “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Para este 

trabalho, foi elaborado, primeiramente, um levantamento bibliográfico dos conceitos 

desejados, que são: marca, posicionamento, mídia, Internet e interatividade; e, também, das 

possibilidades interativas que a Internet oferece, em relação ao objetivo de manter a imagem 

da marca em evidência, suas variáveis e finalidades. 

Para melhor análise dos fatos, procedeu-se à escolha de segmento, no caso, o 

automobilístico. Para esta escolha, tomou-se por base um segmento em constante crescimento 

e aperfeiçoamento do produto de venda, que também é um grande investidor em tecnologia e 

imagem da marca. São anunciantes de peso que não podem se afastar da mídia devido ao alto 

nível dos seus concorrentes diretos e às exigências do mercado.  Segundo o IBOPE, o buget 

de comunicação movimentado pelas montadoras automotivas em 2003 foi de R$970 milhões. 

Visualizando o levantamento elaborado pelo IBOPE dos principais anunciantes nacionais no 

primeiro semestre de 2007, anexado à pesquisa em forma de tabela, constatou-se que existem 

seis montadoras entre os vinte principais anunciantes no cenário nacional neste período de 

tempo, e que, no total, já investiram quase um milhão de reais em ações publicitárias somente 

neste semestre.  

Dentro desse seguimento, foram escolhidas as cinco montadoras mais bem colocadas 

neste ranking do IBOPE, que serviu de critério para a escolha das marcas. As marcas 

selecionadas são a General Motors, Ford, Fiat, Volkswagen e Peugeot. Estas foram alvo de 

uma análise que teve como objetivo elaborar um levantamento dos artifícios interativos que 

fazem uso em seus websites. No decorrer da análise, que foi desenvolvida durante o mês de 

outubro de 2007, procedeu-se um percurso de reconhecimento das ferramentas utilizadas, 

expostas de maneira associativa juntamente com os objetivos específicos de cada ação. Para a 
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execução desta pesquisa, foi elaborado um roteiro de análise que foi aplicado igualmente 

entre os anunciantes. Este roteiro é composto por considerações sobre a marca e seu 

posicionamento, a linguagem utilizada na Internet, os objetivos de suas propagandas no site, 

os formatos utilizados e os níveis de interatividade encontrados. Através desta linha de 

raciocínio, foi possível aplicar uma análise por igual e atingir o resultado esperado. 
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CAPÍTULO III - ANÁLISES DOS WEBSITES  

 

3.1 - GENERAL MOTORS 

 

 A General Motors é considerada a maior fabricante mundial de veículos. No Brasil 

tem como visão ser a número um em participações de mercado, atingindo acima de 1% de 

margem de lucro líquido. Segundo informações disponíveis em seu site, considera que pode 

atingir seus objetivos com a filosofia dos 5 Ps: (1) Performance: participação no mercado, 

resultados financeiros e qualidade; (2) Produto: excelência no produto; (3) Processo: ser o 

melhor / melhor do que o melhor; (4) Pessoas: as pessoas certas e motivadas nos lugares 

certos; (5) Paixão: Liderar, agir, contagiar. 

 A GM deseja transparecer uma imagem de confiança e preocupação com a satisfação 

do cliente em primeiro lugar. Baseia-se, na hora de posicionar-se, em uma estratégia que 

enfatize seus atributos específicos, diferenciando-se pelas características de suas linhas de 

produtos, por funcionários e pela imagem da empresa. O slogan da montadora ilustra a 

posição da empresa: “Chevrolet: conte comigo”. Utiliza uma linguagem própria quando o 

visitante se encontra no perfil de cada automóvel da empresa, cada um abordando de forma 

adequada o público de interesse do veículo. 

 A homepage da Chevrolet é um site de destinação, que tem como principal objetivo 

informar o consumidor sobre as principais novidades da empresa, promoções e direcioná-los 

para os micro-sites, que reúnem o conteúdo específico de cada veículo da montadora. Utiliza 

ferramentas multimídias no centro da página, onde uma tela veicula animações semelhantes 

aos comerciais de televisão, diferenciando-se por possibilitar ao visitante interagir, 

escolhendo que animação deseja ver. Esta ferramenta, ao receber um clique, direciona o 

usuário a outra tela do site de destinação, que contém as informações do anúncio. Outra 

interatividade presente na homepage é o aparecimento da imagem de cada veículo da 

montadora, à medida que o usuário passa o mouse sobre seu nome. Ainda na página principal, 

é possível verificar a presença de editoriais pagos, onde o nome da empresa é citado em 

diversas notícias. Há, também, um direcionamento para as concessionárias autorizadas, 

objetivando uma solicitação de resposta do usuário. 
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Página principal do site da Chevrolet 

 

 Na seção de veículos, ao selecionar o automóvel “Celta”, abre-se um micro-site. Esse 

micro-site é utilizado para a campanha de lançamento da nova geração do Celta. Ele trabalha 

de forma interativa com o navegador, enfatizando, com imagens, animações e textos, o slogan 

“Celta nova geração. Encara qualquer parada”. Interage de forma que o consumidor pode ver 

o carro em atividade selecionando uma das características disponíveis: seguro, valente, estável 

e confiável. Feita a seleção, a tela se altera e abrem-se novas possibilidades para o usuário. 

Neste momento, o micro-site disponibiliza uma visão interna e externa do veículo, um giro de 

360º, e a personalização ao gosto do consumidor. Esse micro-site atinge o nível 1, pois o 

receptor toma as decisões de “onde ir” e “o que fazer”. Tem como objetivos formar atitudes e 

transmitir conteúdo, para o que oferece informações detalhadas do produto, e criar uma 

consciência da marca para o consumidor. 

 

   
Página específica do automóvel Celta 
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 Na seleção dos demais veículos, o site de destinação é mantido, sendo apenas alterada 

a página para a específica de cada produto. Na abertura desta nova página, surge um banner 

da própria montadora, utilizado para divulgar a promoção “viagem dos sonhos”. Ao clicar na 

ferramenta, o consumidor é direcionado à página da promoção, devendo, nela, preencher 

quesitos com seus dados para concorrer ao prêmio em questão. Os dados fornecidos 

possibilitam que a empresa monte um cadastro de clientes, traçando o perfil individual do seu 

visitante para, mais tarde, poder utilizar o push advertising que, como já foi visto, é o envio 

de anúncios customizados diretamente ao usuário. Voltando à página dos automóveis, com 

exceção do Celta, as demais são muito semelhantes. Mantêm a mesma posição dos objetos, 

sendo diferenciadas apenas pelo conteúdo, pelas imagens e pela linguagem de abordagem, 

moldada de acordo com a imagem que o veículo pretende transmitir ao prospect. Estas 

páginas possuem uma barra deslizante com miniaturas de fotos de cada carro, o que permite 

ao usuário selecionar o que deseja visualizar. Neste setor, é possível conhecer todas as versões 

do automóvel, seus itens de série e adicionais. Possui, também, uma sessão com editoriais 

pagos, em que é apresentada uma série de reportagens falando de cada veículo 

especificamente e da montadora como um todo. Oferece, ainda, a sessão interativa “monte seu 

carro”, uma combinação de informações, entretenimento e conhecimento de marca. Nesta 

mesma sessão, o carro é configurado ao gosto do usuário e, ao concluir o processo, o próprio 

site indica o valor final do veículo de acordo com a região em que o comprador reside. Este 

setor do site preza por formar atitudes e, principalmente, transmitir conteúdo. Atinge o nível 1 

de interatividade por deixar o usuário guiar o caminho que pretende seguir dentro do site. 

 

   
Página especifica do automóvel Corsa, com e sem banner 
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 É aberto um novo micro-site quando se deseja obter informações sobre o motor 

“Flexpower”. Essa nova janela aparece com uma animação em multimídia, com o auxílio de 

sons, simulando o carro em movimento. Seu intuito é desenvolver a imagem desse motor, 

fixando seus benefícios na mente do consumidor, trabalhando com a imagem de economia e 

potência. Disponibiliza uma série de informações sobre o item, uma sessão de perguntas e 

respostas em que mitos são desmentidos, um simulador de consumo de combustível, deixando 

livre para o usuário escolher com qual veículo deseja fazer os testes. Atinge o nível 1 de 

interação a partir do momento em que ultrapassa a introdução e libera o usuário para tomar as 

decisões de que lado seguir. 

 

   
Página do motor FlexPower 

 

 Outro objetivo encontrado no site da General Motors é a possibilidade de transação, 

pelo fato de a montadora disponibilizar um link para contato direto com concessionárias de 

todo o Brasil, oferecendo informações de quais automóveis estão disponíveis para pronta 

entrega e possibilitando agendamento de test drive. 

 Pelo resultado da análise, constata-se que o website da Chevrolet utiliza os atributos da 

Internet de modo a fixar sua marca e produtos na mente do consumidor, principalmente 

através de imagens, multimídia e informações em abundância. Utiliza linguagem e 

ferramentas adequadas para se dirigir ao seu público-alvo. Faz uso do seu site, dentre os 

objetivos da propaganda na Internet, para formar atitudes, transmitir conteúdo, solicitar 

resposta e possibilitar a transação. Desenvolve, em sua maioria, o nível 1 de interatividade, 

deixando o usuário livre para escolher que caminho tomar na obtenção de informações do seu 

interesse. 
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3.2 - FORD 

 

 A Ford tem como slogan “viva o novo”, trabalha com uma imagem de inovação e altas 

tecnologias. O conceito defendido é que a montadora está em constante atualização 

tecnológica e sempre buscando oferecer aos seus clientes os produtos mais qualificados do 

mercado. Quanto a seu posicionamento, baseia-se em uma estratégia que visa enfatizar os 

atributos específicos de seus produtos, diferenciando-se pela imagem da marca e pelas suas 

linhas de produtos. Cada um dos seus veículos tem um posicionamento individual e público 

específico traçado. Para tanto, a empresa tem o cuidado de abordar cada segmento de maneira 

adequada, de acordo com seu perfil. 

Sua homepage é um site de destinação que apresenta diversas informações sobre a 

empresa, seus serviços e novidades. Sua página principal guia o usuário para os diversos 

caminhos que pode seguir dentro do site na busca da informação de seu interesse. Nesta 

página principal, são encontrados três anúncios multimídias da própria empresa: um 

apresentando a promoção “Fábrica de ofertas Ford”, outro oferecendo os serviços de revisão 

da empresa e o último trabalhando a imagem da camionete Ford Ranger. Estes três anúncios 

têm um caráter promocional e o intuito de formar atitudes e consciência da marca, produto e 

serviços oferecidos. No topo desta página, a empresa faz uso de uma ferramenta multimídia 

com animação, apresentando seus automóveis. Neste local, é possível visualizar os comerciais 

veiculados, na televisão, do automóvel anunciado. O usuário tem a liberdade de passar os 

anúncios de um carro para outro, conforme achar mais cômodo. Ao clicar no anúncio de 

algum veículo, é aberto um micro-site específico, apresentando informações sobre o 

automóvel. Passando o cursor sobre uma das categorias de veículos expostas no topo da 

página, aparece a imagem dos automóveis que compõem categoria. Ao selecionar um deles, 

sua página específica é aberta. Ainda na página principal, encontra-se uma série de editoriais 

pagos, mostrando as vantagens e o reconhecimento de alguns veículos da marca. 
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Página inicial do site da Ford 

 

Ao selecionar um dos veículos da montadora, é aberto um micro-site com um 

showroom deste, cada um com layout e linguagem apropriada para seu público-alvo. Estas 

páginas contêm informações e imagens que exaltam a tecnologia da Ford, o design interno e 

externo dos automóveis e seus acessórios. A Ford utiliza esse micro-site para, formando 

atitudes e transmitindo conteúdo, alcançar seu objetivo. Apresenta as informações de forma 

interativa, possibilitando que usuário comande as ações do site. Este tipo de ação gera um 

relacionamento da marca com o consumidor, criando uma identidade entre ambos. Esta 

página oferece ao usuário a possibilidade de visualizar fotos detalhadas do interior do veículo. 

A parte externa do carro é apresentada com um giro de 360º, podendo o consumidor parar a 

hora que achar necessário, possibilitando-lhes também, observá-lo em todas as cores 

disponíveis. Disponibiliza aos clientes papéis de parede com imagens do carro e visualização 

dos anúncios veiculados pela empresa, tanto os multimídia como os impressos. Cada micro-

site objetiva fixar na mente do consumidor o posicionamento e o diferencial de cada 

automóvel, como, por exemplo, o do Ford Fusion, que utiliza imagens e linguagem com 

requinte, defende seu slogan “Quem dirige um Ford Fusion fez por merecer”. Neste micro-

site é atingido o nível 1 de interatividade, pois ao o receptor é possibilitado tomar as decisões 

sobre o que deseja visualizar. 
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Página específica do automóvel Ford Fusion 

 

 Dentre os sites específicos, o do Ford Fusion oferece uma ferramenta interativa a mais 

que os outros: o test drive virtual. Esta tela test drive utiliza o auxílio de animações para 

apresentar os itens do automóvel. Ao clicar em um dos pontos pré-definidos, é dado um zoom 

no item, que apresenta detalhes escritos. Ao mandar iniciar o test drive, a tela é posicionada 

de acordo com o local em que o usuário estaria, se realmente estivesse pilotando o carro. 

Nesta posição, o visitante é informado por uma voz que pode selecionar um dos itens do 

painel, como espelho e airbag, para obter maiores informações. Ao clicar na chave, o veículo 

começa a andar, dando a sensação de se estar pilotando o Fusion. Esta ferramenta é utilizada 

para fixar a marca do automóvel na mente do consumidor, criando um relacionamento. Atinge 

uma interatividade de nível 1 até começar a “dirigir” o automóvel; depois, vai para o nível 

zero por, estar somente observando as ações. 

 

   
Test drive virtual do Ford Fusion 
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 Referente aos três anúncios multimídia presentes na primeira página, ao selecioná-los, 

o usuário é direcionado para diferentes caminhos. Na seleção do anúncio “Fábrica de ofertas”, 

o visitante é mantido no site de destinação com um layout alterado, sendo customizado para a 

promoção. Nesta nova página, o nível de interatividade é zero, pois o usuário fica apenas 

contemplativo, tendo como única ação a de retornar à página inicial. Ao selecionar o segundo 

anúncio, que oferece serviços de manutenção, uma nova janela é aberta. Este micro-site é de 

caráter promocional e informativo, pois apresenta os produtos e valores de forma que instigue 

o consumidor a utilizá-los. Possui interatividade de nível 1 enquanto o consumidor seleciona 

quais peças e automóvel deseja orçar.  Por último, ao selecionar o anúncio da Ford Ranger, 

seu micro-site, tratado anteriormente, é aberto e atinge nível 1. 

 

   
Página específica da promoção Fábrica de ofertas 

 

 Com a intenção de familiarizar sua marca, a Ford disponibiliza um histórico de 

acontecimentos marcantes da empresa, desde sua criação até os dias atuais. Esta linha do 

tempo é exposta, sob a forma de fichário virtual, dividida em três assuntos: história da 

empresa, evolução dos produtos e história de seu fundador, Henry Ford. Outra preocupação 

da montadora é trabalhar sua imagem junto às crianças. Para isso, desenvolveu o espaço 

“Ford Kids”. Segundo a empresa, os principais objetivos deste espaço são despertar nas 

crianças questões de cidadania e valorização do aprendizado pela prática, utilizando jogos, 

quadrinhos, e apresentar a interatividade como principal fonte de informação. Nesse espaço, a 

Ford lhes oferece jogos, quadrinhos, papéis de parede, informações sobre as leis de trânsito, 

um passeio virtual pela fábrica, onde conhecem os processos de fabricação dos automóveis e, 

até mesmo, um test drive para elas. 
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Histórico da empresa e Ford Kids 

 

 Para finalizar, a Ford oferece um serviço de transação on-line para frotistas. 

Utilizando-o, proprietários de empresas incluem seus dados em um formulário e requisitam 

orçamentos. Depois de tê-los cadastrados, a montadora oferece vantagens a seus prováveis 

clientes. Através deste banco de dados, a Ford pode utilizar o push advertising e enviar 

informações e promoções aos cadastrados. Ainda no setor de transação, a empresa possui, em 

sua página principal, um item que direciona o usuário a um micro-site específico para 

localizar concessionárias autorizadas na região em que reside. 

 No website, a presença de interatividade é mais visível no showroom de seus veículos, 

espaço que preza pela informação e defesa da identidade do automóvel. Como um todo, o site 

prioriza formar atitudes, transmitir conteúdo e possibilitar transação. Faz uso, em sua maioria, 

de uma interatividade de nível 1 e utiliza a dirigibilidade em todos os sites de veículos, 

transmitindo, de forma customizada, as informações para o segmento de interesse. 
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3.3 – FIAT 

 

 Segundo seu site, a Fiat possui, no Brasil, a sua maior empresa fora da Itália, país 

matriz da montadora. Aqui, obteve liderança nas vendas de automóveis leves nos anos de 

2001 a 2003 e 2005, com constante crescimento da sua participação no mercado. Sua 

definição quanto a perfil e posicionamento e muito abrangente, declara-se uma empresa que 

tem como características marcantes o comprometimento com o Brasil, com pioneirismo e 

inovação, alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e 

responsabilidade social. Tem como slogan “Movidos pela paixão”, uma referência que a 

empresa trabalha no ramo automobilístico por amar carros e, por este motivo, produz 

automóveis diferenciados e de alta qualidade. Este posicionamento da empresa é de uma 

estratégia que valoriza os atributos específicos de seus produtos e se diferencia pelas linhas de 

produtos, serviços e imagem. 

 Antes de chegar à homepage da Fiat, há uma pré-home. Nela a empresa indaga o 

usuário sobre seu estado e sua cidade. A intenção é poder customizar o conteúdo de acordo 

com a região em que o visitante reside.  Na abertura da tela inicial do website surge um 

banner da própria empresa, convidando o usuário a visitar uma exposição da qual a 

montadora vai participar. Este anúncio tem caráter promocional, pois é veiculado somente 

antes e durante o período do evento. Ao clicar no banner, o usuário é direcionado a um site 

fora dos domínios da montadora, com mais informações referentes ao evento. Analisando a 

homepage, encontram-se três animações, em multimídia, no centro da página, e mais três 

alinhadas horizontalmente. Essas imagens referem-se aos automóveis que a montadora deseja 

destacar, no caso o Punto, Pálio, Stilo, Siena Tetrafuel, Ideia Adventure e da linha Original 

Adventure. Ao clicar em um desses itens, o usuário é direcionado a um novo micro-site 

específico para cada um destes veículos. Estes novos sites vão ser comentados em seguida. 

No topo da página, é possível visualizar todos os modelos de veículos oferecidos pela 

empresa. Em uma caixa de texto, estão seus nomes, ao passar o cursor sobre determinado 

nome, sua imagem é centralizada para que o usuário possa identificá-lo. Neste ponto, é 

alcançada uma interatividade de nível 1. Esta página objetiva transmitir conteúdo e criar 

consistência da marca na mente do consumidor, expõe as informações e imagens de maneira 

que justifique seu posicionamento frente ao visitante. 

 Ainda na página principal, é possível visualizar uma série de editoriais produzidos 

pela empresa, fazendo referência a prêmios recebidos por alguns de seus veículos, a 

lançamentos e emitindo comunicados. Nesta mesma tela, é encontrado um selo do Ibama com 



 39 

informações sobre valores de opacidade e ruídos. Esta ferramenta expressa a preocupação 

sócio-ambiental da Fiat. Ao clicar no selo, a empresa disponibiliza ao consumidor um arquivo 

para download com as informações prometidas. Aberto o arquivo, o nível de interatividade 

alcançado é zero, pois o usuário fica apenas contemplativo em relação às informações. 

 Para traçar o perfil dos seus visitantes e criar uma lista de contatos para envio de push 

advertising, a Fiat disponibiliza, em seu site, um cadastro de usuários. Para estimular o uso 

dessa ferramenta, a montadora oferece vantagens, novidades e serviços da empresa. 

 

 
Página principal do site da Fiat 

 

 Ao selecionar um dos veículos, o usuário é mantido no site de destinação, cujo título é 

“monte seu carro”. Esta nova página tem como intenção transmitir conteúdo e possibilitar 

transação. Ao contrário das outras montadoras já analisadas, todas as páginas dos veículos da 

Fiat possuem uma mesma linguagem de abordagem, o que caracteriza seu site como 

transmissor de conteúdo. Esta página possibilita que o consumidor customize o veículo 

quando ao seu gosto, apresenta todos os itens de série e adicionais oferecidos por automóvel. 

À medida que o usuário vai configurando o veículo, o site vai informando o valor que um 

produto com aquelas características custaria ao consumidor. Inclui, nesse valor, até o frete 

para a cidade indicada no pré-home. Esta ferramenta é caracterizada por ter uma interação 

bidirecional e possibilitar a transação, direcionando o usuário a uma concessionária autorizada 

através do item “solicitar proposta”. Para melhor visualização do produto, o site oferece uma 

série de imagens internas e externas do automóvel. A amostragem dessas imagens é feita em 

um micro-site paralelo. O usuário interage de forma que tenha total controle do que deseja 

ver, podendo escolher entre duas galerias de fotos, uma do interior do veículo e outra 

ambiental.  
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Página “monte seu carro” 

 

 Voltando à análise dos micro-sites específicos dos veículos em destaque, constata-se 

que eles têm um formato de conteúdo em comum, diferenciando-se pelas particularidades de 

cada automóvel e da linguagem para seu público-alvo. Apresentam os veículos de acordo com 

a imagem que desejam ocupar na mente do consumidor. Por exemplo, o Punto tem como 

slogan “Você no comando”, e, no seu site, disponibiliza um test drive virtual, onde o usuário 

tem a sensação de estar pilotando realmente o veículo. É auxiliado com animações, sons e 

vídeos, com a câmera na posição que o usuário estaria ocupando, se estivesse realmente 

pilotando o automóvel. Relaciona-se diretamente com o navegante pelo nome, perguntado no 

momento que ingressa no test drive. Esta relação individual gera uma identificação maior do 

usuário com o site, motivando uma identificação com a marca. As outras ferramentas 

utilizadas objetivam transmitir conteúdo, de maneira interativa, de modo a ressaltar todas as 

particularidades dos veículos. Para a apresentação dessas características, o usuário escolhe a 

posição em que deseja ver o veículo. A cada posição de câmera, fica disponível sobre os 

objetos visíveis, um ícone que, ao ser clicado, abre sua imagem ampliada, acompanhada de 

informações sobre o item. Ainda nessa página, encontram-se um local para cadastro, um link 

para concessionárias, uma opção para “montar seu carro”, que irá direcionar o visitante para o 

site de destinação inicial, e o item “fale conosco”, através do qual o consumidor pode enviar 

perguntas ou comentários à Fiat. 
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Test drive virtual do Fiat Punto 

 

 O micro-site da linha Adventure pretende formar atitudes e fixar a imagem de 

produtos aventureiros, utilizando uma série de imagens que retratam lugares e atitudes que se 

enquadrem no perfil do segmento almejado. Ele é basicamente formado por animações que 

exploram as características visuais do segmento, utilizando os principais atributos da Internet, 

interatividade, flexibilidade e dirigibilidade, de modo a obter sucesso na sua estratégia 

mercadológica. Mesmo sendo um site de uma linha de veículos, ele não se difere dos demais 

no conteúdo, oferecendo conhecimentos sobre desempenho e design dos automóveis. O nível 

de interatividade alcançado, na maioria nos micro-sites da montadora, é 1, por oferecer as 

informações deixando que o usuário tome a iniciativa de buscá-las. O único momento em que 

o nível de interatividade atingido é zero é quando se requisita o test drive do Fiat Punto. Neste 

momento, o consumidor fica contemplativo, observando e escutando a mensagem transmitida. 

 

   
Página da linha Adventure 

 

 O website da montadora Fiat trabalha a imagem da empresa como um todo, 

segmentando seu público entre os veículos oferecidos. Cada um dos automóveis possui 

imagem própria exposta, em sua maioria, utilizando animações e interatividade em seus 

micro-sites. Dentre os objetivos da propaganda na Internet, os mais visados pela Fiat são a 

possibilidade de formar atitudes, de transmitir conteúdo e possibilitar transação, e, em menor 
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intensidade, o incentivo à retenção. Como nas análises anteriores, a interatividade mais 

utilizada é a do nível 1. 
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3.4 – VOLKSWAGEN 

 

 Segundo informações fornecidas pela empresa, a Volkswagen se posiciona como a 

montadora líder em cumprimento de prazos, com produtos de alta qualidade e preocupada 

com a satisfação do cliente. Uma prova desta preocupação está no seu slogan “Perfeito para 

sua vida”, que também pode ser interpretado como se os automóveis da montadora 

“completem” seus usuários. Tem como princípios básicos a qualidade de seus funcionários e a 

confiabilidade que transparece a seus clientes, fornecedores e distribuidores, além de ser 

socialmente responsável. Enquadra como valores fundamentais da empresa a proximidade 

com o cliente, a alta performance, o agregar valor, a renovação, o respeito, a responsabilidade 

e a sustentabilidade. Para chegar a este posicionamento, baseou-se em uma estratégia que 

prioriza os atributos específicos de seus produtos, diferenciando-se, principalmente, por suas 

linhas de produtos, pela imagem da empresa e pelos serviços oferecidos. 

 Como os outros já analisados, a página principal da montadora Volkswagen é 

considerada um site de destinação voltado à transmissão de conteúdo e formulação de 

atitudes. Tem como intuito reforçar o posicionamento da marca e trabalhar sua imagem e de 

seus produtos, além de direcionar o usuário aos micro-sites. Analisando a homepage, percebe-

se que existe um espaço destinado a animações em multimídia. Tendo quatro anúncios 

veiculados por certo intervalo de tempo. Estes anúncios levam o usuário a outra janela com 

material promocional. Os conteúdos são as promoções “Verdades sobre o Gol”, “Gol na ponta 

da língua”, “A história perfeita” e “CrossFox Ágil”. Estes micro-sites serão abordados mais 

adiante. São encontrados, também, dois anúncios menores, um direcionado para o micro-site 

do novo Golf e o outro para a revista V, pertencente à marca. 

 Ainda na homepage, são encontrados editoriais, utilizados para trabalhar a imagem da 

empresa de um modo mais jornalístico, e serviço de previsão do tempo. Outro item 

encontrado é um espaço em que são citados todos os carros da Volkswagen, possibilitando 

que o usuário selecione o de seu interesse. Ao clicar, aparece uma imagem do veículo junto 

com editoriais pagos, tratando a seu respeito e vídeos mostrando seu desempenho. No topo da 

página, são encontradas opções que direcionam o consumidor ao item “monte seu carro”, a 

concessionárias e ao banco de financiamentos da montadora. 

 Ao selecionar a opção “monte seu carro”, o usuário é direcionado à página referente ao 

assunto, ficando à vontade para customizar o veículo a seu gosto. Nesta mesma página, a 

empresa disponibiliza informações sobre manutenção do automóvel e oferece um curso de 

mecânica para amadores, brinde que sai do virtual e vai para a prática. 
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Página inicial da Volkswagen e tela de configuração de veículos 

 

 Analisando o site promocional “Verdades sobre o Gol”, encontra-se uma 

interatividade de nível 2 pelo fato de o usuário ter a liberdade de expor seu comentário e 

participar da promoção. Este micro-site é uma promoção da montadora visando popularizar 

ainda mais seu automóvel. Nesta página, há um espaço para os usuários deixarem sua 

participação e serem votados, visando melhorar sua posição no ranking do site. Já o site da 

promoção “Gol na ponta da língua” visa criar uma identificação da marca Volkswagen com o 

consumidor. Para isso criou, um bolão on-line, através do qual o usuário dá seu palpite quanto 

à rodada do campeonato brasileiro de futebol e concorre a um Gol 0 km. Além da intenção de 

proliferar a imagem da marca, as duas promoções visam arrecadar cadastros para aumentar o 

banco de dados de informações de clientes. Neste banco, constam informações que 

possibilitam à montadora utilizar push advertising para os cadastrados. Outro micro-site que 

visa trabalhar a imagem da empresa é o “História perfeita”, mas, neste caso, para um público 

infantil. Neste site, são oferecidos filmes infantis, desenhos para colorir, cartões virtuais, 

download de emoticons e papéis de parede, tudo com o intuito de identificá-los com a 

marca desde cedo. Atinge interatividade de nível 1, considerando que compartilha material 

com os visitantes. 

   
Página verdades sobre o Gol e Gol da ponta da língua 



 45 

 Os micro-sites específicos de automóveis possuem conteúdo e formato visual 

semelhantes, diferenciando-se pelas particularidades de cada automóvel e linguagem 

específica. O micro-site do Golf será tomado como exemplo por possuir mais interatividade 

que os demais. Ele tem o objetivo de trabalhar sua imagem quanto ao slogan “Prazer de 

dirigir”, para isso oferece ao usuário essa possibilidade. Através de uma animação, permite 

que o consumidor dirija um Golf. À medida que o carro vai andando, uma melodia vai o 

acompanhando ao fundo e um rastro vai ficando por onde o veículo passa. Esta ferramenta 

serve para criar uma identidade do consumidor com o produto, gerando relacionamento e 

identificação entre ambos. Nesta mesma janela, o usuário pode obter informações sobre o 

automóvel, bem como sua fixa técnica, tendo imagens em 360º. Nesta ferramenta, pode-se 

interagir, abrindo o capô e visualizando o motor. Há também, extras, disponibilizando ao 

consumidor a possibilidade de visualizar o comercial veiculado na televisão, comercial esse 

exibido também na introdução da página, bem como fazer download de proteções e tela de e 

papéis de parede para seu computador. Esta última ação é muito interessante pelo fato de a 

empresa estar presente no computador do consumidor, mesmo nos momentos em que ele não 

esta visitando o site da montadora, criando mais uma possibilidade de contato. Este micro-site 

visa, principalmente, criar uma consciência de marca e produto, atingindo interatividade de 

nível 1. 

 

   

Tela onde se dirige o Golf e tela de informações 

 

 O website da Volkswagen optou por fortalecer sua marca principalmente através de 

jogos e promoções, trabalha com a interatividade em peso, criando vínculo com o 

consumidor. Possui caráter informativo e promocional, defendendo o posicionamento 

individual de seus veículos através da comunicação criada com o consumidor e adaptada para 

cada segmento de público. Faz uso, dentre os objetivos de propaganda na Internet, da 

transmissão de conteúdo, criação de consciência de marca, solicitação de resposta e 
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possibilidade de transação. Uma diferença do site da Volkswagen para as concorrentes é o 

fato de não oferecer tantas informações sobre os veículos no site de destinação, fornecendo 

este conteúdo nos micro-sites específicos. Outra particularidade da montadora é oferecer uma 

revista virtual que não trata somente de automóveis. Esta ferramenta visa motivar os usuários 

para que visitem o site mais freqüentemente, de forma a se atualizarem quanto ao conteúdo e 

se identifiquem com a marca Volkswagen. 
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3.5 – PEUGEOT 

 

 A Peugeot do Brasil se define como uma empresa que fabrica produtos de elevada 

qualidade e competência no mercado atual. Tem comprometimento com o desempenho das 

suas funções, o que garante um padrão de alta qualidade dos seus produtos e serviços. Além 

destas características, considera que com sua equipe unida e qualificada obterá sucesso e 

alcançará suas metas. Tem como slogan “Dirija este prazer”, baseando seu posicionamento no 

requinte e na qualidade dos seus veículos. Este posicionamento baseou-se nos atributos 

específicos de seus produtos, diferenciando-se pela imagem da marca e linhas de produtos. 

Seu logotipo evoluiu desde a criação da empresa, em 1850, chegando ao usado atualmente. 

Essa evolução ocorreu visando obter maior impacto visual e melhorar a flexibilidade de 

aplicação. Tem como principal função valorizar a imagem de empresa dinâmica sem deixar 

de lado a tradição de montadora ligada ao pioneirismo. As figuras seguintes são da primeira 

logo e da usada atualmente, respectivamente. 

 

     
Primeira e atual marca da Peugeot 

 

 Analisando a homepage da Peugeot, constata-se que se trata de um site de destinação 

que, como já visto anteriormente, serve para aumentar o conhecimento da marca, permitir a 

comparação de produtos similares e oferecer serviços pós-venda. Este último atributo é o que 

fica mais explícito na página inicial por ocupar uma posição de maior destaque. Agregado a 

este serviço pós-venda, a montadora deseja criar uma identificação com o consumidor 

brasileiro, apresentando-se como “brasileira de fábrica”, mesmo tendo origem francesa. Este 

trabalho de abrasileiramento da Peugeot fica mais perceptível com a identidade visual 

utilizada no site, que trabalha com as cores da bandeira nacional e mesmo este próprio 

símbolo diversos pontos. Ainda neste mesmo espaço constata-se que a montadora deseja 

reverter a imagem de que sua manutenção tem um custo elevado se comparado com as 
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concorrentes. Ao clicar nesta ferramenta, é aberta uma nova página dentro do site de 

destinação que trata deste assunto. 

 Ainda na página inicial, encontram-se algumas ferramentas que direcionam o usuário 

para outros sites da montadora, como o serviço de compra on-line, a página promocional que 

visa apresentar as ofertas da Peugeot, o site de patrocínio da corrida StockCar, um micro-site 

da corrida Ecomotion/Pró e a promoção “Como é barato manter um Peugeot”. Ambas as 

páginas são consideradas micro-sites. Outros direcionamentos encontrados nesta página são 

para o showroom dos automóveis da montadora e para a rede de concessionárias; neste, é 

possível procurar a mais próxima do endereço do usuário. 

 O serviço de cadastro também é encontrado nesta página. Como já foi visto, seu 

objetivo é a fidelização e busca um relacionamento mais direto com o usuário. Para estimular 

os consumidores a se cadastrem, a Peugeot oferece vantagens como vendas on-line e prêmios, 

apresentados através de uma animação em multimídia. 

 

 
Página inicial do site da Peugeot 

 

 O setor de compra on-line possibilita que o usuário configure seu automóvel quanto a 

opções de cor e acessórios, além de oferecer a possibilidade de checar o estoque de veículos 

semelhantes e utilizar o simulador de financiamento. Para usar este serviço, é necessário que o 

comprador esteja cadastrado no banco de dados da empresa. É interativo, pois libera o 

consumidor para que customize o veículo a seu gosto.  Dentro dos objetivos de propaganda 

pela Internet, é caracterizada como possibilidade de transação que atinge interatividade de 

nível 1. 

 A página promocional da montadora trabalha com o slogan “Agora eu vou de 

Peugeot” e é meramente informativa. Como já foi dito, tem caráter promocional e visa 

transmitir conteúdo. Apresenta os veículos 206 e 306 e suas características, informando quais 

as concessionárias são participantes da promoção. Prioriza animações visualmente agradáveis, 
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possui interatividade de nível 1, considerando que o usuário apenas seleciona, dentre as 

disponíveis, a informação que deseja obter. 

 

   
Página de venda on-line e promocional 

 

 A corrida StockCar tem seu espaço no site da Peugeot pelo fato de a montadora ser 

patrocinadora do evento e os carros utilizados serem da marca. Esta página tem um caráter 

informativo e visa formar atitudes, trabalha a imagem da empresa e a do automóvel Peugeot 

307, pelo fato de profissionais do automobilismo estarem utilizando seus veículos, o que 

demonstra a alta tecnologia aplicada e reconhecimento. Possui linguagem apropriada ao se 

comunicar com o prospect do automóvel 307, que é o utilizado na corrida. Dentro da página 

são encontradas informações referentes à corrida, como pilotos, classificação e próximas 

provas, além de fotos de edições passadas. Atinge interatividade de nível 1 por oferecer ao 

visitante a oportunidade de escolher as informações a serem vistas e que caminho seguir. 

 A página específica da corrida Ecomotion/Pró tem as mesmas pretensões e 

informações da StockCar, alterando apenas a linguagem de abordagem, o layout da página e 

automóvel utilizado. Neste caso, a Peugeot trabalha com o 206 Escapade, que se enquadra no 

perfil aventureiro da corrida, além de transparecer uma imagem de resistência. A linguagem é 

direcionada ao público-alvo do automóvel e oferece um link para seu micro-site. 

 

   
Página da StockCar e Escapade/Pró 
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 A proposta da Peugeot em criar uma imagem de que sua manutenção é de baixo custo 

e seu pós-venda eficaz, é de tamanha importância para a montadora que, além de 

disponibilizar a maior parte de sua homepage para transmitir essa mensagem, criou uma 

promoção que distribui prêmios entre os consumidores que utilizarem os serviços de revisão e 

troca de peças. Este trabalho de marca serve para atrair novos clientes e estimular os já 

existentes a utilizar serviços autorizados de fábrica. Dentro da página da promoção, constata-

se que visa formar atitudes, transmitir conteúdo e tem caráter promocional. Oferece 

informações referentes à promoção como regulamento, prêmios, concessionárias e tabela de 

preços, além de uma ferramenta intitulada “Você comprou um Peugeot usado? Clique aqui”, 

instrumento que serve para a empresa traçar o perfil de seus visitantes quanto à origem dos 

seus veículos. Atinge interatividade de nível 1. 

 

 
Página que trata da manutenção do Peugeot 

 

 Quanto ao showroom dos veículos, a montadora mantém o usuário no site de 

destinação quando selecionada uma das variações dos compactos Peugeot 206 ou a linha de 

utilitários, e disponibiliza um micro-site específico para os automóveis 306, 407 e 206 

Escapade e Moonlight, dando maior destaque para estes. A linha de automóveis que 

permanece no site de destinação objetiva transmitir conteúdo, apresentando todas as 

cáracterísticas e variações do produto, tais como design, ficha técnica, cores, performance e 

segurança, informações disponibilizadas através de imagens e caixas de texto que surgem 

conforme a seleção do usuário. 

 Já a linha de produtos, que possui seu micro-site específico, dispõe de todas as 

informações já citadas, fazendo uso de mais recursos visuais e linguagem direcionada, 

possibilitando ao consumidor maior familiarização com o automóvel. O micro-site do 206 

Escapade oferece a visualização do vídeo da campanha e um jogo do automóvel. Como já 

visto nas outras análises, essas ferramentas servem para fixar a marca na mente do 
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consumidor e criar uma identificação. No caso do jogo, a interatividade obtida é de nível 1, 

por permitir a interferência do usuário nos recursos multimídia. 

 

   
Micro-site do Peugeot 307 e 206 Escapade 

 

 A página da Peugeot se difere das demais por não utilizar Editoriais pagos, mas se 

assemelha quanto ao conteúdo, apresentando seus veículos e promoções. Trabalha a imagem 

da empresa quanto ao posicionamento e à imagem individual dos automóveis por linguagem e 

utilização das ferramentas da Internet. Como as demais, busca transmitir conteúdo, formar 

atitudes, solicitar resposta e possibilitar a transação. Utiliza, em sua maioria, uma 

interatividade de nível 1 com artifícios em multimídia e abundância de informações. 
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisadas as cinco montadoras, constatou-se que os websites de todas são muito 

semelhantes quanto ao conteúdo e às ferramentas utilizadas. Esta semelhança se deve pelos 

seus objetivos serem muito próximos. Todas visam que a sua marca ocupe o lugar desejado na 

mente do consumidor, respeitando suas particularidades e posicionamento estipulado. Ambas 

se preocupam com a imagem da sua marca e de seus produtos, apresentando-os de maneira 

individual, com linguagem e adequação ao seu público-alvo. Esta customização de conteúdo e 

linguagem é muito visível nos micro-sites de veículos com público-alvo bem segmentado 

como, por exemplo, o Peugeot 206 Escapade, e tem como intenção direcionar a mensagem 

com abordagem específica ao prospect. 

 Quanto às homepage, mesmo deixando o usuário livre para decidir que caminho tomar 

e que informações buscar, elas os influenciam ao dar maior destaque ao conteúdo que lhes 

interessa. Por exemplo, fica visível que a Peugeot deseja que seus clientes a vejam como uma 

empresa de baixo custo quanto à manutenção de seus veículos, levando em conta que o 

espaço referente a esta informação ocupa praticamente meia página, além de posicionar esta 

mesma informação no topo das demais páginas do site de destinação. Outro exemplo é a 

ênfase que a Volkswagen dá para suas promoções na tela inicial, veiculando animações 

referentes a elas. 

 O conteúdo é, em sua maioria, informativo e promocional, visando, além da fixação da 

marca, a obtenção de retorno financeiro através das vendas. As empresas oferecem amplo 

conhecimento do seu produto de venda ao consumidor, expondo suas características de forma 

associativa com o estímulo de compra. 

 Quanto à interatividade, sua utilização visa criar uma identificação e relacionamento 

da marca com o consumidor. O nível médio de interatividade utilizado é o 1, que possibilita a 

solicitação de informações sobre serviços da empresa e permite que o receptor estabeleça uma 

relação com a máquina através do meio tecnológico. O tipo de interatividade mais encontrado 

nos websites é a através das ferramentas multimídia que expõem o produto e as informações, 

sendo encontradas, também, animações que deixam o usuário “brincar” com o produto, como 

é o caso do micro-site do Golf, que simula um jogo em que o consumidor pode comandar o 

veículo. 

 Referente aos formatos utilizados, constatou-se que a totalidade das montadoras utiliza 

um site de destinação como página principal, servindo como referência da empresa na 

Internet. Os micro-sites são utilizados para enfatizar o conteúdo em determinado produto ou 
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serviço. Estes micro-sites apresentam conteúdo altamente interativo, de forma que comunique 

os benefícios do produto conforme as ações do usuário. Outra função dos micro-sites é fixar a 

marca e gerar relacionamento com o consumidor. É o caso, por exemplo, dos test drive 

virtuais oferecidos pelo Ford Focus e Fiat Punto. 

A utilização de banner ficou restrita a uso exclusivo da empresa para informar o 

usuário a respeito de alguma promoção ou evento de que a montadora irá participar. Este 

recurso foi encontrado em pequeno número e possui um curto tempo de veiculação. Os 

patrocínios são visíveis, principalmente no site da Peugeot, que resolveu vincular a marca de 

alguns de seus veículos a eventos esportivos, como é o caso do Peugeot 307 com a corrida 

StockCar. Para divulgar esse patrocínio, a montadora utilizou um espaço anunciando a 

competição em seu site de destinação. Ao clicar neste espaço, o usuário é destinado ao micro-

site específico do patrocínio. Outro formato de possível utilização das montadoras é o push 

advertising, mas o seu site se restringe a alimentar o banco de dados de cadastrados. Para o 

estímulo deste cadastro são oferecidos benefícios como prêmios ou descontos. O último 

formato encontrado são os editoriais pagos, que aparecem nos sites sob a forma de notas, 

referindo-se a notícias publicadas em revistas ou sites especialistas no conteúdo. 

 Para finalizar, constatou-se que, através das ferramentas analisadas, as montadoras 

objetivam, com sua propaganda na Internet, formar atitudes, criando consciência de marca 

através de imagens, sons, informações e ações que estimulem o usuário a interagir no site. 

Outros objetivos encontrados: transmitir conteúdo, dando informações detalhadas sobre os 

produtos e serviços; a solicitação de resposta por uma comunicação bidirecional; e a 

possibilidade de transação, momento em que se enquadra a venda on-line e o direcionamento 

do prospect a um ponto de venda. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - RANKING DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 2007. FONTE IBOPE. 

1º SEMESTRE 2007 1º SEMESTRE 2006 

ANUNCIANTE INVESTIMENTO R$ (000) 

RA
NKI
NG INVESTIMENTO R$ (000) 

RA
NKI
NG 

CASAS BAHIA 1.170.999 1 962.568 1 

UNILEVER BRASIL 443.702 2 349.353 2 

AMBEV 227.496 3 270.400 3 

CEF (GFC)** 227.102 4 ** ** 

GENERAL MOTORS 196.513 5 219.644 4 

FORD 195.493 6 186.503 6 

FIAT 188.348 7 204.812 5 

VIVO 177.109 8 168.998 9 

PONTO FRIO 169.247 9 146.115 11 

COLGATE PALMOLIVE 164.008 10 101.636 21 

CLARO 155.730 11 125.377 14 

VOLKSWAGEN 154.947 12 121.487 16 

GRUPO PAO DE ACUCAR 153.586 13 171.351 8 

BRADESCO 153.227 14 144.068 12 

BCO DO BRASIL (GFC) ** 151.932 15 ** ** 

HSBC 133.041 16 86.320 30 

INSINUANTE 132.064 17 113.420 17 

PEUGEOT CITROEN 131.847 18 96.837 24 

ITAU 123.673 19 139.183 13 

CARREFOUR 123.663 20 82.280 * 

TELEFONICA 123.308 21 112.561 18 

COCA COLA 120.986 22 110.522 19 

CYRELA 117.109 23 80.782 * 

PETROBRAS (GFC) ** 112.243 24 ** ** 

KAISER 108.847 25 62.209 * 

TIM BRASIL 104.169 26 148.062 10 

AVON 101.981 27 51.385 * 

CASA E VIDEO 98.314 28 77.951 * 

HYUNDAI CAOA 94.733 29 58.619 * 

RECKITT BENCKISER 94.304 30 45.357 * 

* Não estava classificado entre os 30 maiores de 2006  

   

Nesse ranking foi desconsiderada a verba de infomercial televendas.   

     

* A partir desse ranking incluímos apenas o investimento dos anunciantes governamentais, cujas verbas  

não são destinadas a campanhas públicas.     

** Para o 1º semestre de 2006 não reportamos os investimentos e posições dos anunciantes 

 governamentais.      
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ANÁLISE DOS WEBSITES. 

 

1 - FALAR DA EMPRESA E MARCA 

2 – POSICIONAMENTO DA EMPRESA, SLOGAN 

3 – OBJETIVOS DA PROPAGANDA NA INTERNET 

Formar atitudes Comunicação unidirecional. 

Criar consciência de marca ou produto. 

Transmitir conteúdo Informações detalhadas sobre produto ou serviço. 

A comunicação é geralmente “puxada” pelo 

receptor. 

Solicitar resposta Comunicação bidirecional. 

Resposta pode variar de clique para intercâmbio 

de informações e até compra. 

Possibilitar transação Interação bidirecional. 

Venda on-line. 

Incentivar retenção Interação bidirecional contínua. 

Customizada para o receptor. 

 

4 – ATRIBUTOS DA INTERNET 

Dirigibilidade: possibilidade de direcionar a mensagem a públicos específicos, 

voltando a campanha a certas regiões ou prospect de certa empresa ou marca. 

Rastreamento: rastreio do modo como o usuário interage com sua marca, localizando o 

que é do interesse dos consumidores. Feedback da aceitação e preferência do prospect no site 

da empresa. 

Acessibilidade: disponibilidade do conteúdo em tempo integral. 

Flexibilidade: possibilidade de alterar o conteúdo veiculado a qualquer momento. 

Interatividade: possibilidade de o consumidor interagir com a marca ou produto, testar 

ou obter informações. É uma ferramenta capaz de engajar e envolver o prospect com a marca, 

de fixar a marca na sua mente. 

 

5 – FORMATOS DISPONÍVEIS 

Sites de destinação: “Os sites de destinação combinam informações, entretenimento e 

recursos tecnológicos que agregam valor ao produto, serviço ou marca que está sendo 

divulgada na Web” (PINHO. 2000, p.116). Servem, principalmente para aumentar o 
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conhecimento da marca, permitir a comparação de produtos similares e oferecer serviços pós-

venda. O site deve ser uma extensão da empresa, sendo encarada como uma ferramenta de 

marketing que precisa ser gerenciada e sofrer apoio para corresponder à resposta interativa 

dos consumidores, como os e-mails respondidos. É necessária uma divulgação do site de 

destinação para que seu endereço se torne conhecido e alcance as dimensões desejadas. 

Micro-sites: São também chamados de hot sites e promo-pages. Possuem um tamanho 

menor que o próprio site, “têm geralmente menos de dez páginas de navegação, poucos 

subníveis, navegação intuitiva e faz uso intensivo de tecnologia (como plug-ins, animação e 

janelas pop-ups que se destacam do browser)“ (PINHO. 2000, p.117). Caracterizam-se por 

ficarem disponíveis na rede por menos tempo e tem um caráter promocional com linguagem 

publicitária. Permitem comunicar os benefícios do produto e prestar informações para o 

consumidor. 

Banners e patrocínios: “Os banners devem ser também ser interativos, permitindo aos 

usuários solicitar amostras grátis, registrar-se para participar de um concurso ou concorrer a 

prêmios e encomendar o produto” (PINHO. 2000, p.118). São usados, também, para 

direcionar o usuário para um Micro-site de interesse, servindo como canal para tal. Os 

patrocínios são destinados a áreas de conteúdo apropriado, onde a empresa contate o prospect 

relacionado à sua área de interesse. 

Classificados: aproximam-se dos tradicionais anúncios de venda, compra e aluguel de 

produtos que eram disponíveis principalmente nos jornais. É um serviço original de outra 

mídia agora disponível na Internet. Além de estar disponível nos sites de alguns jornais, 

existem sites especializados em classificados on-line, como o mercadolivre.com.br e 

submarino.com. 

Página intercalada: “A página intercalada (ou anúncios intersticiais) aparece 

temporariamente após um clique e pode ocupar toda a tela no browser, sem que os usuários 

tenham controle sobre ela” (PINHO. 2000, p.115). Apresenta como vantagem o fato de não 

competir com outro elemento no momento de sua aparição, sendo único na tela do monitor, 

aparecendo e desaparecendo automaticamente. 

Push advertising: Consiste no envio de anúncios diretamente ao usuário sem seu 

pedido prévio, visando suas áreas de interesses anteriormente descobertos através do 

preenchimento de um formulário com assuntos de interesse e dados demográficos. 

Geralmente remetem anúncios comerciais e institucionais além das informações atualizadas. 

Editoriais pagos: “são, na verdade, propaganda com roupagem de notícia. O formato 

tem como modelo a publireportagem presente em certos jornais e revistas, um texto 
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publicitário que assume a forma editorial pela semelhança visual e gráfica com os demais 

elementos” (PINHO. 2000, p.115). Considerando que grande parte dos internautas acessam a 

Internet para buscar informações sobre determinado assunto, tornar anúncios parecidos com 

material editorial pode ser uma boa forma de atrair sua atenção para a peça. 

 

6 – NÍVEIS DE INTERATIVIDADE 

Nível 1: Possibilidade de estabelecer um contato entre o usuário e o responsável pelo site. 

Ex: solicitação de informações sobre os serviços disponíveis no site de determinada empresa. 

Nível 2: Permite a interferência do usuário, a utilização de recursos multimídia ou de 

produtos eletrônicos digitais, fazendo alterações no resultado final. Ex: participação do recurso on-

line, listas de discussões e sala de chats. 

Nível 3: Estabelece o diálogo entre elementos envolvidos no processo de comunicação on-

line na navegação. A exigência, neste nível, é a possibilidade de interferência no seu conteúdo. Ex: 

partilhar arquivos on-line, nos quais os usuários possam fazer qualquer alteração no conteúdo, 

sendo ao mesmo tempo receptor e autor, com uma conexão on-line. 

 

Nível 0: Quando o receptor não estabelece uma relação com a máquina e fica apenas 

contemplativo. 

Nível 1: O receptor estabelece uma relação a partir da utilização de comandos do meio 

tecnológico. 

Nível 2: O receptor já pode “recorrer às imagens tomando decisões e dando respostas nos 

pontos de ramificação que o programa de controle oferece”. 

Nível 3: O receptor “é co-produtor, alimentando o aparelho reprodutor com seu próprio 

banco de informações, ou seja, o equipamento como um sistema aberto”. 

 

 

 


