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Tem início, no fim da próxima semana, a campanha publicitária do Chevrolet Omega. O modelo na 
versão 2003, apresentado ontem para a imprensa, ganhou novas linhas, principalmente no design 
frontal e da traseira. Com preço de R$ 133,9 mil na nova versão, o Omega vem importado da 
Austrália desde 1998 e no ano passado alcançou 441 unidades comercializadas no Brasil, quase 
um para cada ponto-de-venda -são 452 no País. "Queremos atingir em um ano de comercialização 
a marca de 800 Omega vendidos", fala o diretor de vendas e marketing da General Motors, 
Marcos Munhoz. Segundo o executivo, 70% dos clientes do modelo são pessoas jurídicas e 90% 
dos automóveis são blindados no pós-venda.  
 
É focando em pessoas que estão a caminho ou que já alcançaram o topo da pirâmide na carreira 
que a campanha publicitária, criada pela McCann-Erickson, destaca o slogan "Welcome to the 
top". Mesmo nome da música utilizada no filme, uma canção de Cole Porter. A agência comprou 
os direitos de utilização da obra, regravada por uma cantora brasileira. "Se fossemos comprar a 
gravação original, feita pela Ella Fitzgerald, os custos seriam inviáveis", diz o diretor de contas da 
GM na agência, Carlos Martins.  
 
Segundo o publicitário, a campanha, que terá um gasto em mídia de R$ 1,5 milhão, será 
veiculada tanto na televisão -aberta e a cabo- como em revistas. Na mídia eletrônica o comercial, 
que terá início no dia 18, será veiculado até meados de julho. Já na mídia impressa, a ação terá 
início em junho e vai permanecer até setembro. Na TV, os programas escolhidos serão os 
jornalísticos noturnos e o pacote Fórmula 1, da qual a GM já participa. Mas para dobrar as vendas 
do sedan grande da Chevrolet, a empresa irá se apoiar também em ações de marketing, como a 
da noite de ontem, na Sala São Paulo, que reuniu 1,2 mil convidados.  
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