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Meio & Mensagem — Qual o balanço que a GM faz de 
2006? 
Samuel Russel — Eu acho que foi um ano extrema-
mente positivo. Quebramos um recorde, atingindo 
o maior número de vendas no varejo da nossa histó-
ria. Foram 409.932 carros. Tivemos várias novidades, 
começando pelo lançamento do Classic Flex, cuja 
receptividade superou as nossas expectativas. Lan-
çar um carro inteiramente novo é menos mistério. 
O problema é quando você está trabalhando um 
produto já com uma certa idade no mercado, pois 
sempre há risco ao mudar a motorização. Depois veio 
o Celta Nova Geração e, fi nalmente, o Prisma, que 
foi planejado para ter alto impacto, mas ainda assim 
fi camos surpresos com a resposta. Até hoje temos 
fi la de 30 a 40 dias de espera pelo veículo.  
 
M&M — Isso não é também um refl exo do momento pelo 
qual passa toda a indústria? 
Samuel — Sim, o mercado está com fome. A GM teve 
um crescimento de mais de 12% em seu volume de um 
ano para o outro. E o setor como um todo também 
cresceu expressivamente. Ele chegou perto de 2 mi-
lhões de carros vendidos. Um dos motivos é que real-
mente houve uma mudança no perfi l do consumidor 
brasileiro. Ele está mais disposto a arcar com uma dí-
vida. Antigamente, ele falava: ou pago à vista ou não 
compro. Hoje, mais de 60% dos veículos novos são 
adquiridos por fi nanciamento. A decisão não é mais se 

tenho R$ 50 mil para fazer a compra. A decisão é: em 
meu orçamento familiar no mês cabem R$ 100 para o 
celular, R$ 200 para contas de água e luz e R$ 300 para 
a parcela de um carro. O mercado automotivo é um 
dos mais agressivos em termos de fi nanciamento, por-
tanto as taxas vão continuar caindo. Há pouco tempo 
falava-se em fi nanciamento de 12 meses. Depois passou 
para 18, 36 até 72 meses. Nós temos um plano chama-
do Chevrolet Sempre, extremamente agressivo e de 
longo prazo. Teoricamente, a cada três anos você tem 
um carro novo para o resto da sua vida.  
 
M&M — Qual a perspectiva da indústria automobilísti-
ca para 2007? 
Russel — A nossa perspectiva continua muito boa. É 
claro que, na medida em que as outras indústrias 
começarem a participar mais do crescimento econô-
mico, nós passaremos a competir mais com o celular, 
a televisão e uma série de outras categorias. Mas o 
cenário é bastante positivo. No caso da GM, conti-
nuamos com uma tendência de lançamentos impor-
tantes, 12 no total. Isso será fundamental até mesmo 
para a nossa estratégia de comunicação, dando con-
tinuidade a 2006, que foi espetacular no que tange 
a esse assunto. Conseguimos mudar muita coisa.  
 
M&M — Há uma sensação de que a publicidade de au-
tomóveis é muito parecida. O que a GM está fazendo 
para reverter esse cenário?  

Russel — Nós começamos o ano passado conversan-
do com as equipes de criação das nossas agências, 
a Salles Chemistri (varejo), a McCann Erickson 
(produto e institucional) e a Micksom (eventos), 
para reverter esse cenário. A semelhança na comu-
nicação vem de um antigo pecado das montadoras, 
que é fazer campanhas para si mesmas. Têm a visão 
de engenheiros, que mostram o carro da perspec-
tiva de quem o criou. Estamos tentando reverter 
esse processo, o que é uma mudança cultural mui-
to grande. Cheguei a dizer aqui dentro que um dia 
poderíamos fazer um fi lme sem carro, porque o 
importante é a mensagem. Não chegamos a realizar 
nenhuma campanha sem carro, mas evoluí mos. 
Com o Celta, por exemplo, fi zemos inúmeras mo-
difi cações no produto, porque o consumidor o via 
como um carro bonito e fraco. Isso não tem nada a 
ver com a qualidade, a tecnologia que a gente tem 
lá na fábrica, etc. Essa mudança de visão culminou 
na campanha “Davi e Golias”.  
 
M&M — É muito complicado mudar essa cultura? 
Russel — Num primeiro momento houve reclama-
ções de que não mostramos na campanha as 15 
modifi cações do carro, mas o fato é que falamos de 
uma questão importante para o consumidor. Outra 
mudança é que paramos de falar em campanha. Isso 
sempre remete a elementos específi cos, como te-
levisão e rádio. Agora falamos em projeto de comu-
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nicação, que começa com a total integração de 
nossas atividades. Estou há 11 anos na GM e não 
me recordo de nenhum lançamento de produto que 
tenha partido do teaser para a imprensa especiali-
zada em automóvel, passando para o evento de 
lançamento para o público interno, depois para o 
externo, com a campanha institucional, chegando 
às ações de internet, mala direta e varejo, realmen-
te baseado em um só tema. Nunca se viu isso aqui. 
As campanhas eram notoriamente o agregado de 
uma série de atividades, cuja mensagem principal 
não necessariamente transbordava em todo o sis-
tema.  
 
M&M — Qual foi o lançamento que marcou esse novo 
conceito de trabalho? 
Russel — Começamos com o próprio Celta. Mas o 
lançamento completo, de fato, foi com o Prisma, 
usando o conceito “A sua vida te trouxe até aqui. 
Prisma, o seu primeiro grande carro”. Ele não con-
solidou ainda esse modelo, mas em 2007 teremos 
outras boas oportunidades para aperfeiçoá-lo. Esse 
carro foi importante especialmente para testar 
novas mídias. 
 
M&M — Falando nisso, a internet já deixou de ser uma 
experimentação para as montadoras?  
Russel — A internet já faz parte integral das estra-
tégias de comunicação. Num primeiro momento 
criava-se a campanha de comunicação para TV, com 
uma versão para internet, como mídia extra. Muita 
gente supervalorizou essa ferramenta e até se frus-
trou um pouquinho com o resultado. Hoje nós 
trabalhamos com um leque de possibilidades muito 
maior, que vai de ações virais até ferramentas como 
links patrocinados no Google, que permitem um 
fl uxo melhor dos acessos à sua marca na internet. 
Voltando para a idéia de projeto de comunicação, 
uma grande oportunidade é fazer com que o con-
sumidor alimente a própria campanha, gere conhe-
cimento sobre o produto. O consumidor quer par-
ticipar, interagir. A indústria ainda é tímida nesse 
aspecto, mas precisamos ir mais a fundo e assumir 
riscos, ouvir críticas também. Há grandes oportu-
nidades nesse processo.  
 
M&M — Existe uma percepção de que a GM, acima do 
trabalho de marca, mudou sua postura na comunicação 
de varejo e na estratégia de vendas, que fi cou bem mais 
agressiva. Você concorda? 
Russel — O mundo hoje muda rapidamente. Outros 
bens de consumo têm um ciclo de renovação mui-
to alto. No nosso setor, oferecíamos o mesmo carro 
durante anos, e agora, por mais rápido que sejamos, 
o ciclo ainda parece lento para o consumidor quan-
do ele nos compara com televisores, DVDs, toca-
dores de mp3 e assim por diante. Com o processo 
de globalização, conseguimos ir melhorando a ofer-
ta de produtos e preços, com o ganho em escala. E 
nós trabalhamos exatamente nesse ponto. A Che-
vrolet vem de uma história de Monzas e Opalas, de 
uma percepção de produto mais caro, o que nos 
excluía de uma faixa de público importante. Até o 
lançamento do Corsa, em 94, que chegou a ter R$ 
7 mil reais de ágio, foi ótimo inicialmente, mas isso 
gerou um estrago para a percepção da marca em 
termos de preço. Nós corrigimos isso. Somos bem 
mais agressivos comercialmente. As nossas campa-
nhas estão mudando essa percepção de maneira 
consistente, porque os nossos carros são competi-
tivos. Hoje é muito difícil para qualquer das princi-

pais marcas que buscam uma fatia acima de 20% 
de mercado, como a nossa, ter um posicionamento 
que não contemple política agressiva de preços.   
 
M&M — E qual é a linguagem que a GM acredita que o 
varejo precisa passar para a marca? 
Russel — Nós acreditamos na emoção. Já tivemos a 
estratégia de usar música popular muito fortemente, 
como na campanha “Poeira”, com Ivete Sangalo. Ti-
vemos depois Jorge Ben Jor e Jota Quest. Estar no 
ritmo do brasileiro agrega um valor bastante emocio-
nal para a marca. Os aspectos racionais nós podemos 
passar em outras situações, fora da televisão.  
 
M&M — A GM pretende seguir nessa linha de comu-
nicação para o varejo? Personagens como Ivete 

Sangalo não estão passando por uma superexposi-
ção na publicidade? 
Russel — Internamente, nós falamos que a GM é 
pé-quente. E a visibilidade da nossa marca, até pelo 
tamanho do negócio, acaba fomentando algumas 
tendências. Nós estávamos sozinhos com a Ivete 
Sangalo, em 2004, quando atingimos a liderança do 
mercado nacional. Hoje ela está com uma série de 
atividades promocionais e nós partiremos para 
outra estratégia. 
 
M&M — Qual? 
Russel — No ano passado já havíamos dado uma 
fugida disso. A nossa próxima campanha vai mu-
dar a cara do varejo automotivo, estou certo disso. 
Algo que vai chocar o mercado, por dois aspectos. 
O primeiro é cultural, especialmente nos grandes 
centros urbanos. Vamos falar de hábitos culturais 
dos brasileiros, coisas do dia-a-dia, da vida do País. 
O segundo é a grandiosidade da campanha, que vai 
impressionar.  
 
M&M — Qual será o mix de investimentos da GM em comu-
nicação, considerando campanhas de produto e de varejo? 
Russel — Nos últimos dois anos, a gente vem con-
tando com uma divisão da verba mais ou menos em 
50% para cada área. Neste ano será mais ou menos 

o mesmo, talvez com 55% para varejo e 45% para 
institucional, porque estamos tentando aumentar 
nossa visibilidade de marca com outros elementos 
que não sejam a mídia tradicional.   
 
M&M — De que maneira? 
Russel — Tivemos uma pequena redução da verba 
em 2006, por uma série de mudanças de processos, 
que geraram mais efi ciência. Nós desenvolvemos 
um projeto focado em conhecer melhor a mídia. 
Muitos clientes, especialmente no meio automotivo, 
tendem a terceirizar essa responsabilidade para as 
agências. Mas, quando você fala em investir 70% 
ou 80% do seu orçamento em mídia, não olhar para 
isso com um pouco mais de carinho é até uma certa 
irresponsabilidade. Nós conseguimos aumentar a 

visibilidade da marca sem ampliar a verba. E vamos 
continuar trabalhando dessa maneira em 2007.  
 
M&M — Como o marketing direto se encaixa nessa 
estratégia? Há tempos as montadoras alardeiam gran-
des investimentos em bancos de dados (CRM), mas os 
resultados ainda são bastante tímidos.  
Russel — Mais uma vez, a comunicação direta tem 
sido mais voltada para dentro do que para o consu-
midor. Quando se falava em CRM, as montadoras 
queriam comprar a espaçonave do mercado. Queriam 
um programa que dissesse quantos fi lhos o cliente 
tem, quando era o aniversário de cada um, quem teve 
dor de barriga... um exagero. Você criava um mons-
tro impossível de administrar e inadequado para o 
tamanho do mercado. Nós decidimos simplifi car. A 
questão é: em que momento o consumidor está na 
relação com seu carro? Hoje, o nosso trabalho de 
marketing direto, realizado pela Sun MRM, caminha 
paralelamente ao da comunicação. Não é porque eu 
tenho um lançamento de Zafi ra que vou fazer uma 
mala direta desse carro. Nós passamos a identifi car, 
por exemplo, um grupo de 30 mil consumidores, que 
estão com uma característica de renda X, cujo carro 
tem de três a quatro anos de idade. Esse sujeito pode 
estar apto a trocar de veículo. É então a hora de 
abordá-lo e perguntar: como eu posso lhe ser útil? 

“A semelhança na comunicação 

vem de um antigo pecado das 

montadoras, que é fazer campanhas 

para si mesmas. Têm a visão de 

engenheiros, que mostram o carro 

da perspectiva de quem o criou. 

Estamos tentando reverter esse 

processo, o que é uma mudança 

cultural muito grande”
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