
Um ano para
não esquecer
Na publicidade, a GM passa a apostar na máxima de
que menos pode ser mais em termos de qualidade
l Por Camila Teich

O
ano passado foi definitivamen-
te histórico para a General Mo-
tors do Brasil. A montadora ba-
teu recorde de vendas, com

409,9 mil carros comercializados no
mercado interno e voltou a ter lucro de-
pois de oito anos de prejuízos. No mar-
keting não foi diferente: 2006 marcou o
rejuvenescimento de sua propaganda e
o uso de idéias mais criativas. A campa-
nha para o lançamento do Prisma, por
exemplo, refletiu a mudança. O filme
feito para a televisão veio com forte car-
ga emocional e acertou em cheio o pú-
blico perto de 30 anos, o grande alvo da
comunicação. Não existiram cenas de
performance do carro, que só apareceu
nos últimos segundos, parado.

Ao contrário de anos anteriores, a
General Motors — que tem verba de

marketing estimada em R$ 90 milhões
— investiu em cinco grandes filmes
publicitários em 2006. O número é
menos de metade do que vinha sendo
feito. "Gastávamos mais, mas não tí-
nhamos tanto impacto. Hoje, estamos
trabalhando em qualidade de produ-
ção, com poucas mensagens, porém
bem executadas", afirma o diretor de
marketing da General Motors do Bra-
sil, Samuel Russell.

Agora, a GM dá mais um passo na
modernização de sua comunicação e
muda a linguagem das campanhas de
varejo da marca Chevrolet. Nada de
celebridades nesta nova fase. As per-
sonalidades, que vinham sendo usa-
das desde 2003 pela montadora, dão
lugar a um clima cinematográfico.
Mais do que divulgar as ofertas, a em-

presa pretende deixar um residual de
marca nas iniciativas de varejo.

"A cultura do cinema chama a aten-
ção. Trata-se de um tema que o brasi-
leiro capta fácil e que também gera re-
call", diz Russell. A primeira de três
campanhas em tom hollywoodiano
entrou no ar no começo de março. "O
tema irá evoluir constantemente nos
próximos meses", comenta o diretor.
"O cinema permite sair da realidade e
criar situações com os carros que não
ocorrem na vida real", comenta o di-
retor de criação da Salles Chemistri,
Hugo Rodrigues. O publicitário ex-
plica que em uma campanha de vare-
jo o resultado é mais importante que
a própria criação, mas que há três
anos a agência trabalha para huma-
nizar esse tipo de comunicação. Ro-
drigues conta que nesse período a
qualidade das campanhas institucio-
nais foi trazida para o varejo.

Hoje, a General Motors destina 50%
de sua verba para ações no varejo. O
número, entretanto, já chegou a 70%.
"Isso depende do mercado. Em anos de
crise, por exemplo, o aporte foi maior.
Atualmente, o setor vive uma situação
diferente", comenta Russell. Desde 1996
a General Motors investe com força em
marketing para essa área. Mas foi a par-
tir de 2003 que a companhia apostou
em celebridades em suas campanhas.
Há cerca de três anos, a montadora co-
locou Ivete Sangalo como protagonis-
ta de sua propaganda de varejo. No ano
passado, artistas como Adriane Galis-
teu e Daniela Cicarelli foram garotas-
propaganda da Chevrolet. A apresen-
tadora da MTV, aliás, estrelava um fil-
me da marca quando ocorreu o epi-
sódio do vídeo no YouTube. A campa-
nha saiu do ar, mas a GM informou
que a retirada já estava programada. "A
celebridade ajuda a criar um link emo-
cional, mas os concorrentes também
passaram a usá-las", diz Russell, ao co-
mentar a ausência de personalidades
nas novas ações de varejo. 0
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