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Dando continuidade ao mote 
“Ou você anda na linha, ou você 
anda no Vectra GT”, a Chevrolet 
lançou no domingo, 15, a campa-
nha que anuncia o Vectra GT/GT-X 
Remix. Criadas pela McCann Eri-
ckson, as peças, que contemplam 
ações integradas na internet e 
mídia impressa, além de inserções 
no rádio, são protagonizadas pelos 
DJs de música eletrônica Mau 
Mau, Propulse e The Twelves.

Nos três filmes que são veicula-
dos no site www.chevrolet.com.br/

A Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus está ampliando seus investimen-
tos em marketing esportivo por meio 
de uma parceria com 11 grandes 
clubes de futebol batizada de Se-
leção Volksbus. A partir deste mês, 
Atlético Paranaense, Corinthians, 
Flamengo, Goiás, Grêmio, Interna-
cional, Náutico, Santos, São Paulo, 
Sport e Vasco da Gama rodarão pelas 
ruas do País em modelos VW 18.320 
EOT feitos sob medida. O contrato 
de comodato tem duração 
inicial de dois anos.

De acordo com Rober-
to Cortes, presidente da 
montadora, o projeto está 
em linha com a filosofia da 
companhia de prover apoio 
à cultura e ao esporte. “Es-
tamos apoiando o esporte 
para buscar valorização e 
fortalecimento da marca 
pela visibilidade que ele pro-
porciona. O futebol é uma 
excelente ferramenta de 
comunicação, que nos leva 
ao público em geral e gera exposição 
na mídia”, conta Cortes, que não 
divulga o investimento na ação.

A iniciativa surgiu em 2007, quan-
do a companhia forneceu um ônibus 
exclusivo para o Corinthians após to-
mar conhecimento, por meio da mídia, 
que o clube cogitava inscrever o seu 
antigo veículo para participar do qua-
dro Lata Velha, do programa Caldeirão 
do Huck, da Rede Globo (atração que 
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peça com a música do seu próprio 
remix, de aproximadamente 90 se-
gundos. Já no rádio as versões são 
veiculadas na íntegra, com quase 
quatro minutos, sem mencionar a 
Chevrolet e o Vectra GT.

“Tivemos a ousadia de não 
utilizar comerciais de TV. Optamos 
por explorar o mundo da música, a 
balada”, conta Alexandre Filizola, 
vice-presidente de atendimento 
da McCann Erickson. De acordo 
com ele, a campanha permanecerá 
no ar durante cinco meses.

reforma carros em péssimo estado de 
conservação). Após o sucesso da ação 
a montadora iniciou negociações com 
outros clubes.

Além da presença do logotipo 
no veículo, a parceria com os clubes 
inclui placas de publicidade nos 
campos de treinamento e cotas de 
ingressos para os jogos dos clubes 
como mandante. “Estamos fazendo 
um trabalho de imagem, indepen-
dentemente de o público ser ou não 

comprador de ônibus e caminhões, 
e também de relacionamento”, 
conta Ricardo Barion, gerente de 
marketing.

O Corinthians foi o primeiro a 
receber seu novo veículo, na quinta-
feira, 12. O calendário de entrega 
vai até abril. Durante o ato serão 
realizados eventos em conjunto com 
as diretorias dos clubes. “Devemos 
ter uma campanha online e ações 

Caso não tenha webcam, pode 
usar as teclas do computador. 
“Buscávamos o grande diferencial 
de uma campanha que pudesse in-
tegrar mídias. Utilizamos as peças 
nas revistas como ferramenta para 
chamar o leitor para o site”, expli-
ca o diretor de criação da McCann 
Erickson, Eric Sulzer.

Filizola destaca que a música 
e a balada estão presentes na vida 
dos consumidores do Vectra GT. 
“Nosso público-alvo é o adulto 
jovem de 30 a 40 anos. Geralmente 

com mídia local. Vamos fazer um 
oba-oba”, conta o diretor de vendas 
e marketing, Ricardo Alouche, des-
tacando que podem surgir novos 
parceiros até o final do ano. A Man, 
nova controladora da Volkswagen 
Ônibus e Caminhões, fornece veí-
culos para o Bayern de Munique, 
da Alemanha.

Os ônibus têm layouts internos 
definidos pelos próprios clubes 
para atender às suas necessidades. 

Alguns possuem espaços 
para reuniões da comissão 
técnica com estrutura de 
áudio e vídeo, macas e 
poltronas especiais para 
atendimento a jogadores 
contundidos, mesa para jo-
gos e armários para a equi-
pe médica. Todos possuem 
frigobar, ar-condicionado, 
televisores com tela LCD 
e banheiros, e sete deles 
contam com transmissão 
automática. O encarroça-
mento dos ônibus é dividido 

entre as empresas Irizar, Busscar, 
Marcopolo e Comil.

Além do futebol, a montadora de 
origem alemã investe desde 2001 na 
Fórmula Truck. A empresa mantém 
uma equipe oficial que corre com 
quatro pilotos e, há quatro anos, 
fornece o Pace Truck. Em 2007 a 
companhia conquistou os títulos de 
piloto e de marcas da competição.

Fernando Murad

Campanha

gtremix, os DJs aparecem fazendo 
test drive do automóvel em alta 
velocidade. As imagens foram 
gravadas no campo de provas da 
montadora, em Indaiatuba, e mos-
tram a adrenalina dos músicos ao 
andar no novo bólido da Chevrolet, 
que acaba de sofrer cerca de 50 
mudanças em relação ao modelo 
lançado no final de 2007. 

A trilha sonora dos comerciais 
é composta por versões remixadas 
da música Take On Me, sucesso do 
grupo A-Ha. Cada DJ aparece na 

Além dos filmes, o site apresen-
ta um jogo virtual 3D que simula o 
teste feito pelos DJs. No endereço 
eletrônico é possível visualizar o 
Vectra GT em 360º, reproduzir as 
três versões da melodia criadas 
para a campanha e fazer download 
das músicas. 

Já o anúncio veiculado na mí-
dia impressa se transforma em um 
volante para o jogo 3D. Para jogar, 
o visitante do site deve acionar sua 
webcam e centralizar o “volante-
anúncio” na frente do aparelho. 

são executivos com a carreira se 
definindo, com comportamento 
jovem e que freqüentam a noite 
e ambientes com muita música 
eletrônica. A campanha segue o 
perfil deles”, afirma. 

Além das inserções na Veja e 
em revistas semanais e mensais, 
a Chevrolet distribuirá um encar-
te na revista Vip com o CD das 
versões remixadas pelos DJs. O 
investimento na campanha não foi 
divulgado pela multinacional.

 André Lucena

DJ’s de música eletrônica embalam filmes para o novo modelo da GM

Ônibus da VW já pronto para o Flamengo
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