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A Bridgestone aproveitou o GP Brasil para dar início à divulgação no País da campanha global, 
em parceria com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), "Torne seu carro 
ecológico". A ação tem como objetivo conscientizar os motoristas da importância de manter os 
pneus de seus veículos calibrados corretamente. "Estamos em fase de desenvolvimento da 
estratégia de divulgação aqui no Brasil", disse Marco Antônio Carneiro, diretor comercial da 
Bridgestone. 
 
Uma pesquisa realizada pela marca na América Latina constatou que um em cada três 
motoristas anda com pressão abaixo do recomendado em pelo menos um dos pneus 
habitualmente e um em cada seis anda com a pressão dos pneus abaixo do limite de 
segurança. "A pressão do pneu é importante para a segurança do carro, mas também para o 
baixo consumo de combustível. São 66o milhões de litros de combustível desperdiçados por 
ano, o que representa a emissão de 1,552 bilhão de quilos de CO2 na atmosfera todo ano", 
explicou Carneiro. O programa começou em 2008. 
 
Um dos objetivos da marca é mostrar para o consumidor final a importância dos pneus como 
item de segurança. "A maioria dos consumidores não acha que é uma compra prazeirosa. Não 
vê como comprar um DVD ou uma roda para o carro. Mas toda essa tecnologia pode salvar a 
sua vida. Estamos tentando mostrar isso para o consumidor final", argumentou o diretor 
comercial da marca. 
 
A Bridgestone investe cerca de US$ 100 milhões por ano em Fórmula 1 no mundo todo. "Esse 
investimento acontece porque entendemos a importância de estar na Fórmula 1. Para estar lá 
são feitos muitos estudos sobre pneus, porque existe a exigência de ser competitivo com 
segurança. Isso é muito importante para o marketing. Essa tecnologia é transferida para o 
pneu do dia-a-dia", explicou. 
 
Para o GP Brasil, em Interlagos, em São Paulo, realizado no último domingo (18), a marca 
organizou uma arquibancada para 600 convidados. Os espectadores participaram de uma 
promoção que dava direito a cupons na compra de pneus Bridgestone. Foram 8.800 cupons 
cadastrados. "O GP Brasil é muito importante devido à paixão dos brasileiros pelo esporte. A 



Bridgestone está na Fórmula 1 há 12 anos", disse Carneiro. A ação promocional teve 
investimento de R$ 5 milhões. 
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