
4 de agosto de 2008 .29campanhas

Com estréia prevista para 
domingo, 3, a Chevrolet lançou 
sua maior campanha da marca 
dos últimos quatro anos. A 
comunicação, assinada pela 
McCann Erickson, visa repo-
sicionar a marca com o slogan 
“Reinventamos caminhos”, que 
se somará ao atual “Conte co-
migo”. Segundo Samuel Russell, 
diretor de marketing da mon-
tadora, a companhia aposta na 
mobilização da sociedade em 
prol do uso consciente e racional 
do carro. “Decidimos começar a 
fazer algo a respeito não só na 
parte de produto, mas também 
com a sociedade”, diz, em alusão 
à proposta da GM de se tornar 
líder mundial em soluções de 
combustíveis. “Não se trata de 
uma campanha verde. Ela é 
consciente”, completa o vice-
presidente nacional de criação 
da agência, Alexandre Filizola. 

A primeira etapa da comu-
nicação utiliza um certo tom 
filosófico ao apresentar a nova 
proposta da Chevrolet ao con-

Chevrolet incentiva uso racional do carro
Nova ação, feita pela McCann, estabelece reposicionamento da marca
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sumidor. Dentro de um mês, a 
campanha adotará linguagem 
mais direta e tratará das ações 
desenvolvidas para incentivar 
práticas conscientes. 

No primeiro filme, formigui-
nhas aparecem carregando minia-
turas de carros ao som da música 
With a Little Help from my Friends, 
dos Beatles, enquanto uma locução 
discorre sobre a importância do 
trabalho de cada pessoa na cons-
trução de um mundo melhor. 

As peças impressas seguem 
a mesma identidade visual e 
apresentam frases como “Quem 
tem o poder de organizar e de 
evoluir tem o poder de mudar” 
e “A natureza é uma grande ofi-
cina. Estamos fazendo a revisão 

dos primeiros bilhões de anos”. 
A campanha terá ainda desdo-
bramentos em internet, com 
adaptação dos filmes e hotsite 
que mistura educação com jogos 
relacionados à nova proposta.  

Pedaladas
Além da campanha, a em-

presa investe em parcerias com 
outras empresas, como Maplink 
e MSN Trânsito, para incentivar 
caronas e a troca de carros por 
bicicletas. Com isso, a monta-
dora defende que as pessoas 
deixem os carros em casa em 
momentos críticos de trânsito, 
sobretudo durante a semana. 
Russell, entretanto, acredita 
que isso não atrapalhará o bom 
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Filme traz simpáticas formigas carre-

gando carros ao som de With a Little 

Help from my Friends, dos Beatles

A revista Claudia, do Grupo 
Abril, está lançando uma campa-
nha que traz o conceito “Mais que 
informa, transforma”. A publica-
ção aposta na sua capacidade in-
fluenciadora e se uniu ao estilista 
Jum Nakao para desenvolver a 
identidade visual dos novos anún-
cios, feitos pela Leo Burnett.

O mote da ação é roupa origi-
nal, feita de forma especial e com 
material de primeira. Os anúncios 
estampam um vestido criado por 
Jum que traz um diferencial na 
matéria-prima utilizada: páginas 
da própria revista. A intenção é 
reforçar o conteúdo relevante e 
moderno do título e acentuar os 
valores que sempre estiveram 
presentes na publicação. A novi-
dade ganhou destaque também 
no editorial de Claudia.

“A dupla de criação encon-
trou uma forma de mostrar os 
valores da revista que causam 
a transformação das mulheres”, 

Claudia se veste com conteúdo
explica Celina Freitas, diretora 
de contas da Leo Burnett. A 
criação é de Breno Balbino e 
Carla Cancellara, com direção de 
criação de Ruy Lindenberg. 

A mudança de assinatura 
acompanha o comportamento da 
leitora da revista. É o que explica 
Morris Kachani, diretor do núcleo 
de femininas da Abril. Segundo 
ele, as leitoras de Claudia não têm 
medo de assumir posições polêmi-
cas. “Formamos opiniões críticas. 
Essa é a base do nosso vínculo com 
os leitores”, diz. De acordo com a 
agência, a idéia central é valorizar 
a mulher atuante, munida de infor-
mações e valores que transformam 
o mundo, a sociedade e as pessoas 
a sua volta. “Vestir-se de Claudia é 
isso”, afirma Celina. 

Revistas como Boa Forma, 
Nova e Veja receberão páginas 
duplas dos anúncios. A campa-
nha contempla ainda ações na 
internet e existe a possibilida-

de de o vestido 
ser leiloado, mas 
nada está definido 
ainda. “Fizemos 
um investimento 
sem precedentes. 
Agora, é o momen-
to de estudar a 
repercussão den-
tro do mercado”, 
diz Kachani.

Carla Said Lima

momento da indústria, já que o 
carro continua sendo o segundo 
maior sonho do brasileiro, atrás 
apenas da casa própria. 

A proposta marca um reposi-
cionamento da Chevrolet no Bra-
sil, seu segundo maior mercado, e 
pode ser adotada em outros países 
da América Latina. A campanha se 
alinha ao posicionamento global 
da montadora de se tornar líder 
em soluções de combustíveis 
— segmento que desponta em 
meio à crise do petróleo e que já é 
encarado pela GM como um novo 
nicho. Em 2010, a montadora dará 
início à produção, nos Estados 
Unidos, do Volt, seu primeiro 
modelo comercializável movido a 
eletricidade.

Roupa com páginas da revista foi criada pelo estilista Jum Nakao
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