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A indústria automobilística está entre os setores que mais sofrem pressão com relação ao 
desenvolvimento de novas fontes de energia e carros menos poluentes. A tecnologia flex foi 
um marco, mas há muita coisa a ser feita. Possivelmente em uma atitude inédita, a Chevrolet 
estreou no ano passado uma campanha com o seu posicionamento sobre o meio ambiente. 
“A sustentabilidade é uma filosofia na GM e não uma estratégia de marketing”, contou o 
gerente de marketing da montadora no Brasil, Jose Roman. De acordo com Roman, a 
preocupação da empresa com sustentabilidade começou quando foi desenvolvida a tecnologia 
dos motores flex, já que o álcool como combustível é menos poluente que a gasolina. 
 
Em agosto do ano passado, a empresa adotou um novo posicionamento com o lançamento de 
uma campanha assinada pela McCann com o slogan “Reinventamos caminhos”. As peças 
mostram formigas carregando carros, em uma metáfora ao trabalho de formiguinhas que é 
cuidar do meio ambiente.  
 
Para incentivar a redução do uso do carro, a empresa criou o programa Carona Chevrolet. “É 
uma plataforma digital onde as pessoas se encontram para trocar carona. Hoje a maioria dos 
carros que passam na rua tem uma pessoa só. O que a gente quer é que cada um pense em 
ser consciente e otimizar o uso do carro”, falou Luciana Herrmann, coordenadora de 
marketing da empresa. 
 
Desde novembro quando entrou no ar, o site já teve mais de 80 mil acessos. Hoje, são 2 mil 
usuários e 260 comunidades. Para tentar garantir a segurança dos usuários, as comunidades 
são formadas entre pessoas que se conhecem.  
 
A empresa também tem investido em estudos para tentar minimizar a produção de lixo. “Está 
em estudo na engenharia o projeto de um carro feito com 85% de material reciclado e 
também o possível recolhimento do lixo produzido”, falou Luciana. 
 
Menos poluentes 
 
Montadora líder em vendas de carros por sete anos consecutivos no Brasil, a Fiat tem 
projetos que se inserem no conceito de responsabilidade socioambiental em várias etapas de 
sua produção. O foco atual é o desenvolvimento de modelos menos poluentes e a reciclagem 
dos carros no fim da vida útil. 
 
No País desde 1976, uma das primeiras ações da marca para alcançar índices melhores, em 
respeito ao meio ambiente, foi a instalação em suas fábricas de estações de tratamento de 
água, resíduos e ar. Diretriz disseminada pela matriz italiana para todas as filiais da Fiat no 



mundo, a prioridade é o desenvolvimento de carros menos poluentes e novos projetos para 
reciclagem de automóveis no fim da vida útil. A meta de produção é alcançar zero 
desperdício, sendo que a preocupação ecológica está inserida nesse contexto, com conceitos 
aplicados desde a coleta seletiva até processos industriais, como a eliminação dos resíduos de 
pintura. A Ilha Ecológica da Fiat (dentro da fábrica) é um exemplo. Instalada em uma área de 
30 mil metros quadrados, para lá são destinados todos os resíduos sólidos da produção de 
carros. Cerca de 130 funcionários trabalham no processamento de 15,5 mil toneladas por 
mês. 
 
Segundo Windson Paz, diretor de Qualidade da Fiat América Latina e responsável pelo Comitê 
de Desenvolvimento Sustentável, todos os resíduos sólidos gerados na fábrica têm um 
destino ambientalmente correto. “Além da redução de resíduos, o percentual de 
reaproveitamento subiu de 70% para 98,5%”, diz o executivo. 
 
A montadora também controla as emissões de gases tóxicos, com pós-combustores dos 
fornos de secagem da pintura, cujo investimento foi de US$ 11,5 milhões. Todos os seus 
modelos são produzidos com tecnologia flex. A marca hoje investe em tecnologia e pesquisa 
no projeto do Palio Elétrico. A Fiat promete zero de emissão atmosférica e tem objetivo de 
viabilizar a produção do carro elétrico em escala.  
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