
Eles não caíram no gosto do brasileiro
Desenho desatualizado, estigma sobre a marca e até falta de investimento em publicidade levam certos modelos ao ostracismo
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Chery Face, Citroën C4 Pallas,
Peugeot Hoggar e os Renault
Clio e Symbol têm algo em co-
mum. Foram “lanterninhas” em
seus segmentos no ano passado.
Alguns já fizeram sucesso no
mercado e outros nunca viram
suas vendas “decolarem” – seja
por mau posicionamento, falta
de tradição da marca ou pouco
investimento em publicidade,
entre outros fatores.

“O brasileiro escolhe o carro
pela beleza. Os modelos que ven-
dem mal não caíram no gosto do
público”, diz Paulo Garbossa,
consultor da ADK Automotive.
Para ele, um dos exemplos disso
é o Symbol.

O sedã Renault, rival de Che-
vrolet Cobalt e Nissan Versa, en-
tre outros, nunca foi um sucesso
de vendas. No ano passado, teve
6.595 emplacamentos, equiva-
lentes a menos de 10 % do regis-
trado pelo líder Cobalt.

A falta de atualizações tam-

bém pode condenar o desempe-
nho de mercado de um carro. Es-
te é o caso do Clio, que ficou dez
anos sem mudanças antes da re-
cente reestilização na linha 2013.

Certos modelos são afetados
por estigmas de suas marcas no
mercado. “O brasileiro não en-
xerga as francesas como monta-
doras de carros fortes”, diz Luiz
Carlos Augusto, da DDG Consul-
toria. Isso justificaria as vendas
tímidas de C4 Pallas, Hoggar e
também do Symbol – o Clio já
chegou a fazer sucesso na déca-
da passada.

Embora não seja “lanterni-
nha”, o Peugeot 207 Sedan, ou-
tro concorrente do Cobalt, tam-
bém nunca se destacou nas ven-
das. Já o Renault Sandero con-
venceu o brasileiro. Foi o déci-
mo colocado no ranking dos
mais emplacados em 2012.

As vendas reduzidas do Face
estão ligadas à marca. O brasilei-
ro ainda desconfia das chinesas,
e a Chery não investe tanto em
publicidade quanto a JAC.
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DOS CAMPEÕES AOS ‘LANTERNINHAS’

� O abismo que separa as vendas dos modelos líderes e dos últimos colocados de cada categoria

UNIDADES VENDIDAS (EM MILHARES)

Porcentual sobre o total das vendas em cada segmento

*Os dados expressam unidades vendidas em 2012 (jan-dez.). 

Veículos de entrada

30%
26,1%

1,7%

GOL UNO CLIO

293,3 255,8 16,5

27%

18,2%

0,4%

Hatches pequenos

FOX FIESTA FACE

167,7 113,5 2,4

43,2%

20,0%

1,5%

Sedãs compactos

COBALT CITY SYMBOL

66,6 30,9 6,6

1,6%

22,8%
20,4%

Sedãs médios

COROLLA CIVIC C4 PALLAS

56,4 50,5 3,9

48,4%

27,4%

0,9%

Picapes pequenas

STRADA SAVEIRO HOGGAR

117,4 66,4 2,1
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