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2022 com avanço e cautela

A recuperação do mercado é indiscutível para a maioria 
dos líderes do segmento automotivo, mas com algumas 
ressalvas e preocupações. Durante o Congresso AutoData 
Perspectivas 2022, realizado entre 18 e 22 de outubro, 
Ricardo Gondo, presidente da Renault no Brasil, disse 
acreditar que o mercado crescerá de 15% a 20%, puxado 
pelas locadoras, que têm demanda reprimida e precisam 
renovar sua frota. Ao mesmo tempo, estima que o primeiro 
semestre ainda será impactado pela falta de semicondu-
tores, com expectativa de atender melhor à demanda no 
segundo semestre. 
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GM está otimista
Uma das montadoras mais afetadas pela falta de mi-

crochips, a General Motors está com muita esperança 
em 2022. Seu novo presidente para a América do Sul, 
Santiago Chamorro, calcula que as vendas de veículos no 
Brasil devem subir de 20 a 30% sobre 2021. 

Para ele, somando pontos positivos e negativos haverá 
um crescimento da indústria. “Nosso foco, a curto prazo, 
será atender à demanda reprimida e reduzir o tempo de 
espera por nossos veículos”, disse. 
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Volks aposta no etanol
A inflação é uma das preocupações para Pablo Di Si, 

presidente da Volkswagen para a América Latina. Ele avalia 
que há uma forte e reprimida demanda de consumidores 

e a nova Exeed (marca de luxo da Chery). Os utilitários 
esportivos e sedãs são as principais apostas, de acordo com 
o presidente, Mauro Correia, que também colocou suas 
perspectivas para o próximo ano no Congresso AutoData. 

O Grupo produz SUVs em Anápolis (GO) e também 
sedãs em Jacareí (SP) e Correia estima uma alta de 10% 
nas vendas, se a falta de componentes se regularizar. Em 
2020, o grupo investiu R$ 1,5 bilhão e lançou, com essa 
rodada, os modelos Tiggo 8, Arizzo 6 e Tiggo 3X.

Para 2022, a ideia é chegar a 100 mil veículos vendidos, 
de todas suas marcas. Só a Chery este ano espera avançar 
50% sobre 2020, com a comercialização de 40 mil unidades.
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Assinatura com mensais reduzidas
As assinaturas de veículos avançam no Brasil e a Renault 

traz uma novidade. Seu programa On Demand agora per-
mite que o assinante pague um valor maior na primeira 
parcela e tenha as demais mensalidades reduzidas – pro-
metendo um desconto de até 17% no total do pacote. 

Por exemplo, um Renault Kwid Zen em plano de 12 
meses: com primeira parcela de R$ 15.569, as demais 
11 mensais saem a R$ 207,69 – menos do que encher o 
tanque de gasolina. Se for de 24 meses, a primeira fica em 
R$ 23.210,55 e as demais 23 por R$ 331,39. 

No Renault On Demand os modelos oferecidos são Kwid 
Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e 
Duster Iconic 1.6 CVT, com planos de 12, 18 ou 24 meses.
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que deixaram de viajar e agora querem comprar um bom 
carro, mesmo que eles custem mais caro. 

Olhando para o futuro, enquanto o mundo discute a 
eletrificação, a Volkswagen quer dar uma atenção especial 
ao etanol, na expectativa de tornar o Brasil um Centro de 
Desenvolvimento para Biocombustíveis. “Nós teremos elé-
tricos, mas eles conviverão com os veículos flex e os híbridos 
flex. Não podemos desprezar o que o Brasil tem de melhor, 
que é o etanol. A Volkswagen está desenvolvendo o seu 
híbrido, que poderá rodar, também, com etanol”, antecipou.
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Toyota vai investir na eletrificação
Com o câmbio elevado e sem perspectivas que baixe, a 

Toyota fará um esforço pelo aumento de nacionalização 
de componentes, o que também traria mais segurança e 
previsibilidade às suas operações. 

Com expectativa de crescimento acima de 20% em 2022, 
Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, já vislumbra 
aumentar mais um turno em sua fábrica de Sorocaba (SP). 
A marca fez uma aposta certeira com seu SUV Corolla 
Cross, que é sucesso no Brasil e exportado para mais de 
20 mercados na América Latina. 

Os planos são ousados: ter até 2025 todo portfólio no 
Brasil eletrificado. Entre as investidas, além do híbrido 
flex, será trazer modelos atuais com tecnologia híbrida plug 
in – o veículo poderá rodar com gasolina e terá um motor 
elétrico, com recarga na tomada, como adicional.
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Caoa só pensa em crescer
A Caoa quer manter o ritmo de crescimento para 2022, 

com novos produtos em todas as marcas: Chery, Hyundai 

De acordo com um 
levantamento feito 
pela rede inter-

nacional de franquias de 
marketing digital WSI, 
com base em dados do 
SMO Survey, eMarketer e 
análises internacionais so-
bre tendências mundiais, 
o mercado digital deve 
continuar em crescimento, 
neste e nos próximos anos. 

Isso porque, de acordo 
com pesquisa da eMarke-
ter, 64% das empresas 
realizaram eventos ou 
reuniões virtuais em 2020 
e 56% pretendem incor-
porar a modalidade ainda 
em 2021. No Brasil, o 
cenário não é diferente. 
O mesmo estudo aponta 
que estamos na lista dos 
dez países com maior 
média de vendas online 
em 2020. Já o relatório 
Webshoppers, da Ebit/
Nielsen, assinalou um 
crescimento de 23% no 
número de brasileiros que 
passaram a comprar pela 
internet no ano passado. 

“A pandemia acelerou a 
expansão do e-commerce 

Marketing digital não é só propaganda. É se comunicar, tirar 
dúvidas, responder perguntas e resolver as dores do público.

Marketing digital: o diferencial 
dos novos negócios

O mercado digital não pode mais ser ignorado pelas empresas, já que os hábitos de consumo e de 
trabalho vêm mudando de forma acelerada, especialmente desde que a pandemia teve início

suas dores e necessidades. 
Marketing digital não é só 
propaganda, afinal. É se 
comunicar, tirar dúvidas, 
responder perguntas e re-
solver as dores desse públi-
co”, afirma. Ainda segundo 
Cunha, as oportunidades 
no digital são muitas, mas 
quando pesquisam sobre 
um determinado produto 
ou serviço na internet, 
os consumidores buscam 
principalmente informa-
ção de qualidade. 

Os novos negócios, 
portanto, precisam estar 
atentos a essa tendência. 
“É preciso levar ao públi-
co-alvo um conteúdo que 
vai agregar valor, que vai 
apresentar uma solução. 
Assim, quando esse con-
sumidor tomar uma deci-
são, vai lembrar da marca 
porque conheceu, avaliou e 
conversou com a empresa 
antes. Para ter retorno 
nesse universo, é preciso 
tomar as ações corretas”, 
completa o executivo. - 
Fonte e mais informaç~ço-
es: (www.wsiconsultoria.
com).
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e hoje ele é um produto es-
sencial. Grandes empresas 
alavancaram as vendas de 
forma assustadora, apesar 
da crise, porque olham 
para o digital como o ca-
minho para o crescimento 
dos negócios”, afirma Caio 
Cunha, presidente da WSI 
Master Brasil, co-funda-
dor da WSI Consultoria 
e membro do Global WSI 
Internet Consultancy Ad-
visory Board. 

Ferramentas de otimiza-
ção e de análise de resulta-

dos, atualmente utilizadas 
por agências especializa-
das em marketing digital, 
são grandes aliadas dos 
negócios. Mas, segundo o 
executivo, em um mercado 
tão competitivo, os novos 
empreendedores devem 
ter em mente quais são 
seus objetivos para que 
possam ir ao encontro da-
quilo que os consumidores 
esperam deles. 

“Eles precisam saber 
onde o público-alvo está 
navegando, quais são as 

Durante a pandemia da Co-
vid-19, o consumo online au-
mentou cerca de 40%, segundo 
dados da Neotrust. Diante desse 
cenário, muitas empresas preci-
saram migrar para o e-commerce 
para que o seu negócio pudesse 
continuar vendendo. O Brasil 
registrou mais de 300 milhões 
de pedidos e faturou mais de R$ 
126 bilhões em 2020, sendo que 
47% dos consumidores estavam 
realizando suas compras online 
pela primeira vez.

Para um bom funcionamento 
deste serviço são necessários 
alguns processos básicos: ven-
da, atendimento ao cliente, 
marketing, gestão e logística. A 
maioria das empresas está pre-
parada para vender, atender e 
administrar, porém muitas delas 
não estão preparadas para fazer 
logística de forma profissional. 
A logística no e-commerce é 
essencial para manter um bom 
relacionamento com os clientes 
e garantir sua satisfação. Então, 
muitas empresas buscaram por 
melhorias no setor para ofere-
cer ao cliente uma experiência 
positiva.

Entre essas melhorias, existem 
cinco dicas que irão aprimorar 
a logística do seu e-commerce, 
são elas: Controle o seu estoque: 
um estoque bem organizado e 
controlado garantirá o sucesso 
de qualquer logística no e-com-
merce. Um dos piores erros que 
se pode cometer na logística 
são atrasos e erros nas entregas 
dos produtos e, na maioria dos 
casos, isso acontece por falta 
de controle no estoque. Uma 
gestão de estoque eficaz deve 
ser prioridade.

Utilize apoio de tecnologias: 

indicadores, sistemas de controle 
e gestão eficiente são maneiras 
de auxiliar nos processos ope-
racionais da sua logística. Dessa 
forma poderá identificar falhas 
de desempenho e corrigir erros, 
evitando assim outros prejuízos.

Crie um planejamento de ven-
das: as operações logísticas e os 
processos internos devem estar 
alinhados com as demandas do 
mercado, por isso é necessário 
ter um bom planejamento de 
venda. A sua empresa precisa se 
adaptar às variações de demanda, 
dessa maneira evitará problemas 
e atrasos. Tenha regras quanto 
à política de fretes: algumas 
surpresas são boas, outras nem 
tanto, por isso estruture uma 
política de fretes clara, objetiva 
e acessível. Assim o consumidor 
poderá avaliar todas as condições 
de envio do produto antes de 
realizar a compra. Mantenha o 
relacionamento com o cliente: 
ninguém está totalmente livre 
de cometer erros, e nessas horas 
ter um relacionamento com o 
cliente será essencial para re-
solver o problema e evitar que 
o consumidor fique insatisfeito. 
Roberto Hoffmann, fundador da 
empresa SHL Fulfillment, afirma 
que a procura por armazéns de 
fulfillment registrou um aumento 
bastante significativo: “As em-
presas precisam oferecer uma 
entrega eficaz, de maneira rápida 
e sem imprevistos, para conse-
guirem atender às expectativas 
dos consumidores, cada vez mais 
exigentes, por isso buscam por 
um armazém de fullfilment ter-
ceirizado. Investir em logística é 
uma das mais inteligentes formas 
para manter o negócio sempre 
evoluindo”.

Cinco dicas para melhorar 
a logística do e-commerce


