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O segmento de sedãs está bastante disputado. Pelo menos na mídia. Depois do lançar, no ano 
passado, o novo Chevrolet Vectra e apresentá-lo em ampla campanha, a General Motors 
coloca este automóvel mais uma vez em evidência, com nova campanha assinada pela agência 
McCann-Erickson. Além disso, aproveitando a acelerada, e ainda mostra uma estratégia 
também nova para o varejo, em que a garota-propaganda é a modelo Daniela Cicarelli. Neste 
caso, a agência responsável é a Salles Chemistri.  
 
"Você vai entender quando tiver um" é o slogan da campanha que vem para ajudar o Vectra 
(motor 2.0 e 2.4) a enfrentar a forte concorrência. Nos últimos meses, o segmento de sedãs 
ganhou novidades. Além do Mégane atualizado, da Renault, que também está na mídia com 
campanha da Lowe, foi apresentado ao consumidor o Fusion, da Ford, e o Honda New Civic. 
Todos estes modelos estão com campanhas, isso sem contar o Toyota Corolla, que neste fim 
de semana voltou a anunciar - desta vez trouxe como garoto-propaganda um galã brasileiro, 
Rodrigo Santoro. A Dentsu é a agência da Toyota no Brasil. "Todos estão bastante agressivos", 
comenta o diretor de marketing da General Motors do Brasil, Samuel Russell.  
 
Desta vez, segundo o executivo, a campanha do novo Vectra está ligada a posicionamento. 
"Primeiro anunciamos a chegada deste modelo. Isso foi o tema da campanha. Agora, vamos 
mostrar a tecnologia e o status presentes no automóvel", detalha Russell. A estratégia conta 
com um filme de 30 segundos, além peças em mídia impressa.  
 
O comercial - que será revezado com a campanha de varejo - fica no ar durante a Copa do 
Mundo, justamente pelo fato de haver duas corridas de Fórmula 1 no período da competição 
futebolística (9 de junho a 9 de julho). A General Motors é cotista da competição automotiva, 
enquanto a Ford vai estar na TV para divulgar o sedã Fusion, já que comprou um dos 
patrocínios da Copa 2006.  
 
O New Civic tem campanha criada pela agência Fischer América, baseada no conceito 
"Restart". O automóvel está na sua oitava geração, uma versão bastante diferente da anterior. 
Conta com a maior campanha publicitária já feita pela Honda no Brasil. "Restart" representa, 
segundo a Fischer América, um marco zero. "O carro é um divisor de águas para o 
consumidor", afirma a montadora.  
 
A ação do Corolla é composta por dois filmes para TV paga e aberta, com versões também 
para cinema. A Toyota ainda não tem previsão para o lançamento de um novo modelo deste 
sedã no Brasil, que continua competindo no mercado brasileiro nas versões 1.6 e 1.8 litro. 
Segundo a empresa japonesa, o Corolla mantém seu volume de vendas, mesmo com a 
chegada de novos concorrentes.  
 
Varejo ganha destaque  
 
A campanha de varejo da Chevrolet, por sua vez, vem com o mote "Momento Chevrolet", que 
estréia hoje. O humor foi escolhido como elemento do filme, que traz famosos e depois 
encerra com ofertas. "Vamos dar destaque, em determinado período, ao Astra Sedan", revela 
o diretor de mar-keting da General Motors, Russell. Entre os famosos da campanha, além de 
Daniela Cicarelli, estão Dunga (ex-jogador de futebol), Roger (do Corinthians) e Adriane 
Galisteu.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


