
Chevrolet propõe uso racional do carro 
Kelly Dores 
 
A Chevrolet substitui o slogan "Conte Comigo" pelo novo posicionamento "Reinventamos 
Caminhos", que estimula o brasileiro a usar menos o carro, principalmente nas grandes 
metrópoles, onde o trânsito poderia ser melhorado e a poluição reduzida. "É claro que o 
trânsito de São Paulo é a pior referência nacional, mas outras metrópoles como Curitiba e Belo 
Horizonte também estão com um trânsito muito ruim", disse Samuel Rus-sel, diretor de 
marketing da empresa. 
 
Além do ineditismo em criar uma campanha incentivando a redução do uso de veículos, a nova 
postura da Chevrolet também reflete uma pressão mundial para que as montadoras produzam 
carros que gastem menos combustíveis. Com o objetivo de estimular a produção de modelos 
mais econômicos, a União Européia já sugeriu restrição à publicidade de carros. Segundo o 
documento da UE, o plano tem por fim "reformular a sociedade" e "mudar os hábitos de 
consumo e produção". 
 
A idéia enfrenta resistências pelas montadoras e grupos de comunicação, que alegam que 
desta vez o impacto financeiro pode ser drástico. Mas a julgar pelo fato que o órgão aprovou 
imposições à publicidade de tabaco, álcool e alimentos em vários países, é de se observar. 
 
Segundo Russel, a campanha da Chevrolet conecta-se com o atual momento da sociedade, na 
busca pelo equilíbrio e bom senso. "Existe uma inércia na indústria automobilística em relação 
ao desenvolvimento de novas tecnologias de combustíveis. Mas acho que não estamos longe 
de rever produtos e começar a produzir modelos mais leves", disse Russel. Ele também 
observou que caso a indústria não se posicione rápido e faça sua parte para melhorar o 
trânsito e poluição, o governo federal deve intervir. "Isso pode gerar medidas restritivas e 
cercear alguma liberdade nossa. Queremos fomentar a auto-regulamentação", falou. 
 
Campanha 
 
No filme, a McCann utilizou a metáfora das formigas para ilustrar um novo ideal de 
comportamento que a Chevrolet quer transmitir, com ações de uma comunidade mais solidária 
e convidando as pessoas a fazerem a sua parte na conservação do meio ambiente. "O 
posicionamento global da Chevrolet é de que a marca será líder em fuel solutions, no 
desenvolvimento de novas tecnologias", contou Russel. 
 
O comercial traz como trilha sonora a música dos Beatles "Wi-th a litlle help from my friends" e 
o clássico cenário das formigas subindo e descendo os galhos de árvore, uma atrás da outra, 
reforçando a tese do trabalho de formiguinha. O detalhe é que as formigas seguram no alto 
"carros" no lugar das folhas. Uma das propostas da Chevrolet para diminuir o número de 
carros nas ruas é o incentivo da prática da carona. "Cada carona é um carro a menos nas ruas, 
o impacto, é enorme", disse ele. 
 
Vendas 
 
Indagado se o posicionamento não levaria a uma redução nas vendas de carros, Russel 
ressaltou que a preocupação é trazer de volta o prazer de dirigir. 
 
"Não acredito que isso vai acontecer, porque as pessoas podem continuar comprando carro 
pelo prazer de dirigir, usar no final de semana de forma mais racional. Esse é um 
posicionamento firme da Chevrolet pelos próximos cinco anos. O slogan 'Reinventamos 
Caminhos' convida de fato as pessoas a reinventarem o caminho de ir e vir", destacou.  
 
A campanha é a maior feita pela Chevrolet nos últimos quatro anos e terá desdobramentos nos 
próximos cinco anos. A ação multidisciplinar envolve TV aberta, TV a cabo, revistas, jornais 
internet, campanha de endomarketing e material de ponto-de-venda. "O investimento em 
mídia na campanha é significativo, que a pesquisa do Ibope Monitor vai apontar. Essa é uma 
campanha com um plano de mídia completo, envolvendo inclusive ações de marketing de 



relacionamento e com força na internet", afirmou Alexandre Filizola, vice-presidente de 
planejamento da McCann. 
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