
Rodrigo Santoro em comercial do Corolla 
 
O ator Rodrigo Santoro é o novo garoto-propaganda da Toyota para divulgar o Corolla no 
Brasil, em campanha que começa hoje, assinada pela agência Dentsu, joint venture entre a 
japonesa Dentsu Inc. e a brasileira DPZ. A ação é composta por dois filmes para TV paga e 
aberta, com versões também para cinema, que serão exibidos no Rio e em São Paulo. Além 
disso, haverá três peças para mídia impressa. O slogan é "Meu carro é número 1. Corolla: 
paixão mundial".  
 
A estréia é com o filme "Desert", em que Santoro dirige seu sedã Corolla pelo deserto. O ator 
chega a uma festa de gala onde uma elegante convidada o espera. Ele está visivelmente 
atrasado. Rodeado por fotógrafos, Santoro diz à garota que pegou muito trânsito. Os 
fotógrafos então voltam suas lentes para o automóvel.  
 
"O Corolla continua sendo um carro encantador, contemporâneo e desejado, enfim, uma 
compra segura, fator de decisão importante neste mercado de constantes mudanças", afirma 
Luiz Carlos Andrade Jr., vice-presidente sênior da Toyota Mercosul.  
 
O Corolla, um sedã médio, foi indicado pelo Guinness Book como o carro de passeio mais 
vendido da história da indústria automobilística mundial.  
 
A Toyota ainda não tem previsão para o lançamento de um novo modelo do Corolla no Brasil. 
O modelo continua competindo no mercado brasileiro de sedãs médios nas versões XLi (com 
motor 1.6 VVT-i); XEi e SE-G (com motor 1.8 VVTi) e mantém um excelente volume de 
vendas, mesmo com a chegada de novos concorrentes no segmento.  
 
Com mais de 32 milhões de consumidores no mundo, o Corolla é o primeiro carro nacional a 
oferecer três anos de garantia. Para os seus proprietários, o Corolla simboliza a concretização 
de uma conquista, além de ser um veículo com perfil moderno, sério, profissional e valorizado 
pelos proprietários.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 junho 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


