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Nova versão do compacto da GM é apresentada em megafilme que busca liderança.  
 
A General Motors não diz que este é um objetivo de curto prazo. Mas fica claro, pela grandeza da 
campanha de apresentação da nova versão do compacto Chevrolet Celta, que tudo o que a 
montadora não quer é perder tempo. O veículo foi lançado no Brasil em 2000 e agora ganha nova 
roupagem, tanto interna quanto externa. Um comercial de 60 segundos - num trabalho assinado 
pela McCann-Erickson e produzido pela Conspiração Filmes - estréia na próxima terça-feira. Foi 
inspirado num épico, com a participação de nada menos do que 400 figurantes.  
 
Apesar de não divulgar a sua verba de marketing, fontes do mercado estimam que a maior 
fabricante de automóveis do planeta invista no Brasil algo entre R$ 80 milhões e R$ 90 milhões 
por ano. Vale lembrar que este seria um valor real, já contabilizando os descontos dados pelos 
veículos de comunicação, incluindo os gastos com institucional, produto e varejo.  
 
O diretor de marketing da GM do Brasil, Samuel Russell, se esquiva ao ser questionado o quanto, 
deste montante, vai para a campanha "Celta Nova Geração. Encara qualquer parada". Segundo o 
executivo, este não é o maior investimento feito pela montadora no lançamento de um veículo. "O 
que queremos é causar impacto", afirma Russell, ao informar que a previsão é de que o Celta 
consiga atingir 30% de participação no segmento o qual está inserido - e onde também se alocam 
concorrentes de peso como o líder Volkswagen Gol e os Fiat Palio e Uno.  
 
É justamente a concorrência a maior incentivadora do filme de lançamento no Celta reestilizado - 
que chega às lojas de todo o Brasil a partir desta segunda-feira -, uma alusão à clássica história 
bíblica de Davi e Golias. Isso porque, no momento, o Celta, segundo a General Motors, registra 
vendas em torno de 10 mil a 11 mil unidades por mês.  
 
A capacidade de produção da fábrica em Gravataí (RS), exclusiva para o compacto, está em 120 
mil Celta por ano. A montadora está investindo US$ 240 milhões para que esta capacidade salte 
para 210 mil carros por ano até 2007. Lembrando que parte deste volume segue para outros 
mercados.  
 
Assim, a expectativa é de que as vendas do Celta cheguem a algo como 14 mil a 15 mil unidades 
por mês, o que o colocaria ao lado do carro mais vendido do Brasil há quase duas décadas, o Gol. 
Desafio difícil, mas não impossível, já que o Celta chega com força para conquistar mais e mais 
consumidores.  
 
A forte campanha - que além de TV estará em outras mídias como jornal, internet, revistas, rádio, 
etc - foi feita para vender mais Celta, mas antes de tudo trabalhar uma questão de imagem, 
muito "inha", segundo a própria montadora. "Descobrimos que, apesar dos vários atributos 
ressaltados pelos clientes, o Celta tem uma imagem que perde em robustez", menciona Russell. 
"Por isso, a nova versão está muito mais ‘bombada’, mais ‘agressiva’", destaca o executivo, ao 
afirmar que a meta é afastar qualquer percepção de que se trata de um automóvel frágil.  
 
Atualmente, 51% dos compradores de Celta são homens e 44% têm idades entre 35 e 54 anos, 
enquanto 41% têm menos de 35 anos, o que mostra que se trata de um veículo direcionado 
principalmente para o público jovem. As mudanças incluem apenas o visual, pois o Chevrolet 
Celta mantém as versões de motor comercializadas hoje - 1.0 Flexpower (bicombustível) e 1.4 
litro a gasolina. Os preços da nova versão serão divulgados pela GM somente na próxima semana. 
De 2000 para cá, 600 mil unidades do Chevrolet Celta já foram vendidas.  
 
A campanha criada pela McCann fica no ar até durante aproximadamente dois meses. A agência, 
na superprodução, resolveu apostar no suspense. Um exército bem preparado tem Golias como 



lutador oficial. Por outro lado, há um exército mais humilde, mas que ao fim leva a melhor, com a 
ajuda do Celta.  
 
Em meio à quase batalha surte o automóvel. Numa manobra "cavalo de pau", acaba derrotando 
Golias, ao atingir o guerreiro com uma pedra na cabeça. Tudo isso para mostrar o conceito de 
robustez do carro, destaca a fabricante de automóvel. O filme foi gravado na cidade de Itaguaí, 
no Rio de Janeiro, durante dois dias. E pelos comentários da diretora da empresa, a queda de 
Golias seria uma alusão clara ao concorrente que tem nome bem parecido.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7, 8 e 9  abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 
 
 


