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Depois da venda do Arnell Group para a gigante da propaganda mundial Omnicom, Steve 
Stoute, lançou em 2004 a Translation Consultation & Brand Imaging, com um investimento de 
10% de seu antigo empregador, a Interscope Records. Hoje abrigada em uma cobertura de 
um prédio em Manhattan, a Translation emprega perto de 50 pessoas e já tem grandes 
clientes, como GM e McDonald's e Reebok, em seu portfólio.   
 
Stoute possui seu próprio método de se manter em contato com a cultura contemporânea. Ele 
freqüentemente convida seus amigos para se unirem a ele no que ele chama de "teatro de 
varejo". Ele adora freqüentar lojas de departamentos e shopping centers para observar as 
pessoas. "Gosto de ver como eles tocam os tecidos, ou olham para uma vitrine", diz ele. "Ou 
prestar atenção no que as mulheres dizem para seus maridos. Para mim, isso é muito mais 
divertido que ir ao cinema."   
 
Stoute trabalha mais de perto com dois executivos graduados. Charles Wright, diretor da 
estratégia da Translation, passou sete anos trabalhando com marketing e gerenciamento de 
produtos em grandes gravadoras como a Motown e a Virgin. O outro executivo é o vice-
presidente de estratégias John McBride, um projetista industrial que também já trabalhou 
como cientista de pesquisas e diretor de projetos do centro de inovações da Eastman Kodak.   
 
Assim que um cliente os contrata, Stoute, Wright e McBride promovem uma tempestade 
cerebral de idéias que começa com desenhos, música e videoclips. Quando a Hewlett-Packard 
(HP) os procurou, três anos atrás, o desafio foi criar uma percepção da marca HP na área de 
entretenimento doméstico. Comparada aos produtos atraentes da Apple e da Sony, diz 
McBride, a HP não era tida como uma concorrente de verdade, tornando difícil para a 
fabricante de PCs afirmar "também somos legais". Então, a Translation começou contratando 
Gwen Stefani para cantar seu sucesso "Hollaback Girl" para ajudar a promover câmeras 
digitais. Mais recentemente, durante a campanha "O Computador é Pessoal Novamente", da 
HP, Stoute mais uma vez chamou Jay-Z, que ajudou a lançar anúncios em que o rapper pode 
ser ouvido mas seu rosto nunca aparece. Isso ajudou a dar à HP um apelo de celebridade, diz 
McBride.   
 
Mesmo assim, nem todas as idéias de Stoute decolam. Algumas companhias o vêem como 
ousado demais. Quando ele tentou ajudar a Coors a reorganizar sua marca, ele sugeriu uma 
menor ênfase na imagem "austera" da marca ou seu processo de produção de cerveja, e mais 
esforço para criar uma aura sofisticada. Stoute diz: "Estávamos tentando transformar a Coors 
num árbitro do renascimento da maneira sofisticada de se apreciar a cerveja". Mas não deu 
certo.   
 
Mas o teste mais importante para Stoute será mudar o sentimento em relação à General 
Motors. A tarefa é ajudar a montadora a aumentar a visibilidade de seus modelos entre um 
grupo crescente e influente de compradores, as pessoas de 18 a 34 anos que vivem em 
grandes áreas metropolitanas nas costas Leste e Oeste e ao longo do perímetro sul dos 
Estados Unidos. A missão é fazer essas pessoas pensarem na GM da mesma maneira que já 
encaram a Toyota e outras montadoras japonesas. A ordem, diz Stoute, foi "pensar em 
maneiras de desencadear um comportamento de consumo contagioso".   
 
"Gosto de prestar atenção no que as mulheres dizem a seus maridos. Para mim, é muito mais 
divertido que ir ao cinema", diz Stoute 
 
Até agora, a Translation ajudou a GM a deslocar Tiger Woods da marca Buick para o que 
Stoute acredita ser um papel mais convincente como porta-voz de toda a GM. "Tiger e a GM 
compartilham valores parecidos de integridade e, mais importante, diversidade", diz ele. 
Stoute também conectou a GM a Jay-Z através da Jay-Z Blue, uma tinta azul-lavanda que 
estará disponível no modelo GMC Yukon. A Translation também está criando uma campanha 
para o relançamento do Camaro, modelo que foi um símbolo dos anos 70. Stoute está falando 
com as agências de propaganda responsáveis por todos os modelos da GM, sobre alternativas 



de marketing, como a mídia social, que vão além dos tradicionais comerciais de TV e anúncios 
na imprensa escrita.   
 
Ainda é muito cedo para dizer se a GM está alcançando novos consumidores. Obviamente 
Stoute acredita que os resultados conseguidos até agora são positivos. Ele diz que não é 
preciso olhar além da estréia do Jay-Z Blue em janeiro. De Detroit a Pequim, ele mereceu 
destaque nas primeiras páginas de 26 jornais nacionais e internacionais.   
 
Na noite de apresentação do Jay-Z Blue, Stoute estava em Detroit nos bastidores do auditório 
usado no evento, em uma sala verde. Ele havia voado de Nova York com Jay-Z para 
apresentar a cor e ajudar a abrir um desfile de automóveis e celebridades patrocinado pela 
GM, o primeiro do tipo realizado pela montadora. Enquanto bebericava uma Budweiser em 
uma grande tenda aquecida, erguida para a ocasião não muito longe da sede da GM, ele 
conversava com a top-model Petra Nemcova, o ator Christian Slater e a vencedora do Oscar 
Jennifer Hudson. Não muito longe dali estavam o astro do surfe Laird Hamilton e a modelo e 
atriz Carmen Electra. Mike Jackson, o diretor de marketing da GM disse na ocasião que o 
cenário glamuroso tinha exatamente o tipo de agitação que ele esperava envolver a GM 
quando contratou Stoute.   
 
Desde aquela grande noite, Stoute vem se concentrando mais na enfadonha marca Chevrolet. 
O desafio é tornar os Chevys mais atraentes para as pessoas com uma "mentalidade urbana, 
aquelas na faixa dos 34 anos, independentes e inteligentes", diz Ed Peper, gerente-geral da 
Chevrolet. "Uma das primeiras coisas que Steve nos perguntou foi: Você sabem que existe 700 
músicas que mencionam os Chevys? Por quê vocês não estão aproveitando isso?'". A partir daí 
ficou claro para Peper que a Chevy não estava fazendo o suficiente para casar seu nome à 
música.   
 
Portanto, Stoute sugeriu a contratação do hip-hopper vencedor do Grammy T.I, para ajudar a 
vender o Impala. Uma campanha publicitária apresentando a música "Top Back" de T.I, foi 
veiculada na MTV e na Black Entertainment Television no começo de fevereiro. Por sua vez, a 
Chevy patrocinou o mais recente videoclipe de T.I. O hip-hopper também aparece em outro 
comercial que a GM está chamando de "Ain't We Got Love", veiculado pela primeira vez 
durante o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. O comercial também é 
estrelado por Mary J. Blige, Dale Earnhardt Jr., e um grupo de pessoas comuns bajulando seus 
automóveis. "É uma emoção e tanto dirigir um Chevy", diz Stoute. "Queremos que as pessoas 
sintam isso."   
 
(Esta é a segunda e última parte da reportagem, traduzida por Mario Zamarian)  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 
 


