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Depois de promover um rejuvenescimento de sua comunicação institucional no ano 
passado, a General Motors (GM) faz agora uma mudança na linguagem das 
campanhas de varejo da marca Chevrolet. Nada de celebridades nesta nova fase. 
 
As personalidades, que vinham sendo usadas desde 2003 pela montadora, dão 
lugar a um tom cinematográfico. Mais do que divulgar as ofertas, a empresa 
pretende deixar um residual de marca nas iniciativas de varejo. "A cultura do 
cinema chama a atenção. Trata-se de um tema que o brasileiro capta fácil e que 
também gera 'recall'", diz o diretor de marketing da General Motors do Brasil, 
Samuel Russell.  
 
O executivo afirma que esta é a primeira de três campanhas com o mesmo 
conceito. "O tema irá evoluir constantemente nos próximos meses", comenta o 
diretor. "O cinema permite sair da realidade e criar situações com os carros que 
não ocorrem na vida real", comenta o diretor de criação da Salles Chemistri, Hugo 
Rodrigues.  
 
A empreitada, inclusive, tem o cineasta Breno Silveira, de "Dois filhos de 
Francisco", como diretor do filme de 30 segundos. Humanização da campanha Hugo 
Rodrigues explica que em uma campanha de varejo o resultado é mais importante 
que a própria criação, mas que há três anos a agência trabalha para humanizar 
esse tipo de comunicação. 
 
Rodrigues conta que neste período a qualidade das campanhas institucionais foi 
trazida para o varejo. Hoje, a General Motors investe 50% de sua verba em ações 
de varejo. Este número, entretanto, já chegou a 70%. "Isso depende do mercado. 
Em anos de crise, por exemplo, o investimento foi maior. Atualmente, o setor vive 
uma situação diferente", comenta Russell.  
 
No ano passado, aliás, a GM bateu recorde histórico de vendas, com a 
comercialização de 409,9 mil unidades no mercado interno. Em 2006, a empresa 
também registrou lucro após oito anos de prejuízo. Desde 1996 a General Motors 
investe com força em marketing de varejo, mas foi a partir de 2003 que a 
companhia apostou em um tom mais emocional em suas campanhas. 
 
Há cerca de três anos, a montadora colocou Ivete Sangalo como protagonista de 
sua propaganda de varejo. No ano passado, artistas como Adriane Galisteu e 
Daniela Cicarelli foram garotas-propaganda da Chevrolet. "A celebridade ajuda a 
criar um link emocional, mas os concorrentes também passaram a usá-las", 
comenta Russell.  
Com o conceito "Chevrolet de cinema", a investida publicitária sugere um tom 
hollywoodiano, com mocinhos, bandidos e cenas de ação. A produção recebeu 
investimentos entre 10% e 20% superiores do que outros comerciais de varejo do 
passado.  
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