
32. 1 de setembro de 2008internacional

O mar não está para peixe no mercado 
automobilístico dos Estados Unidos. Na úl-
tima semana de junho deste ano, a General 
Motors fez uma megaoferta para carros 
modelo 2008, com financiamentos em 72 
meses e 0% de juro. A ação acabou sendo 
repetida no mês seguinte, para combater 
a queda nas vendas causadas pelo alto 
preço do petróleo que tem se refletido nas 
bombas dos postos daquele país.

Naturalmente, as verbas publicitárias 
nos Estados Unidos, onde a companhia 
foi o quarto maior anunciante de 2007, 
atrás apenas de Procter & Gamble, AT&T 
e Verizon Communications, segundo 
dados da Nielsen, estão sendo afetadas 
por causa disso. Segundo o The Wall 
Street Journal, o anunciante já pediu 
uma redução de 20% da verba para suas 
agências. E isso já está acontecendo no 
campo prático, com o anúncio de corte 
na publicidade de eventos tradicionais, 
como a edição 2009 do Oscar e o Emmy, 
que ocorre em setembro. Por lá, cuidam 
da imagem da companhia a McCann 
Erickson, a Campbell-Ewald (ambas no 
Corporativo), a Leo Burnett (para Buick, 
Pontiac e GMC), a Modernista (Cadillac 
e Hummer), a Digitas e a MRM (agências 
digitais) e a Accentmarketing (para o 
mercado hispânico).

Por outro lado, as vendas em mer-
cados emergentes cresceram muito no 
primeiro semestre de 2008, à ordem de 
34% na Rússia, 29% no Brasil, 14% na 
China e 13% na Índia, segundo o balanço 
apresentado no final de julho. “Ao todo, 
1,5 milhão de veículos, ou 65% de todo 
carro GM comprado, foram entregues em 
outros países que não os Estados Unidos”, 
disse Mike DiGiovanni, diretor executi-
vo de mercados globais da companhia, 
durante a apresentação do balanço. O 
modelo de globalização fez com que em 
1995, pela primeira vez, as vendas fora 
dos EUA transpassassem o comércio lo-
cal, movimento que tem se intensificado 
com o tempo. 

Esses fatos e números são apenas a 
ponta de um iceberg que tem transfor-
mado a General Motors, empresa típica 
dos Estados Unidos e que completa seu 
centenário no dia 16 de setembro, em 
uma companhia cada vez menos norte-
americana. Ou, sob outro ponto de vista, 
em uma empresa mais internacional. Mas 
só indo às suas raízes é que entenderemos 
a forte relação entre a GM e o país que a 
viu nascer.

A General Motors surgiu em 1908 
quando seu fundador, William C. Du-
rant, entendeu que a união de diversas 
montadoras sob a mesma companhia 
poderia trazer resultados mais efetivos. 
Eram tempos românticos, mas em que 
a comunicação já começava a fazer a 
diferença para as empresas daquele país. 
Antes da virada para a década de 20, um 
jovem jornalista de nome Leo Burnett, 
que tinha o sonho de virar publisher do 
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No Brasil, pelo contrário, o mercado 
de automóveis vai muito bem, obriga-
do. A General Motors teve quase 500 
mil de seus veículos emplacados em 
2007, seu novo recorde anual no mer-
cado interno. Rumo aos seus 84 anos 
de Brasil, que serão completados em 

janeiro de 2009, a companhia tem par-
ticipação de cerca de 20% no mercado 
nacional, atrás de Fiat e da primeira 
colocada Volkswagen, que ultrapassou 
a rival italiana, segundo últimos dados 
da Fenabrave (Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores).

GM perto dos 84 anos de Brasil

The New York Times, tornou-se editor de 
uma revista da marca Cadillac, chamada 
Cadillac Clearing House. Foi o primei-
ro passo para uma união no campo da 
publicidade que começaria em 1935 e 
que duraria décadas, até março de 2006, 
quando a empresa decidiu entregar sua 
conta para a Modernista.

Ainda nos anos 20, sob a liderança 
do sucessor de Durant, Alfred P. Sloan, 
Jr., a General Motors criou a estratégia 
de dividir os carros de acordo com faixas 
de consumidores, o que pode ser tra-
duzido pelo lema “Um carro para cada 
bolso e propósito”. Com isso, em 1926 a 
companhia já havia ultrapassado a Ford 
e seu famoso modelo de produção para 
se tornar a primeira colocada em vendas 
dentre as montadoras norte-americanas, 
posição que ocupa até hoje (no mundo, 
ela está atrás da Toyota). E, mais do que 

isso, criou-se a base para o atual modelo 
de segmentação, com o qual as agências 
de publicidade lidam para cativar os dife-
rentes perfis de consumidores.

Em seus primeiros anos, a família já 
tinha as marcas Chevrolet, Oakland (que 
virou Pontiac), GMC, Oldsmobile, Buick 
e Cadillac. De lá pra cá, muitas outras 
entraram para o portfólio, como Hummer, 
Saturn, Vauxhall, Opel, Holden, Saab 
e Daewoo. E todas elas, em algum mo-
mento, disseram muito sobre o momento 
dos Estados Unidos e os anseios de sua 
população.

Nos primeiros anos da companhia, um 
período marcado pela busca por novas 
descobertas que viessem a facilitar a vida 
da sociedade moderna, a GM lançou o pri-
meiro carro criado por um designer de veí-
culos, o Cadillac LaSalle 1927, o que ajudou 
a transformar o automóvel em muito mais 

do que um meio de transporte. Ele estava 
se tornando uma verdadeira paixão. 

Pena que ela demorou um pouco para 
aflorar, já que nos anos entre o Crack de 
1929 e a Segunda Guerra Mundial, marca-
dos pela recessão, houve um período de 
incertezas na indústria, com o lançamento 
de muitos carros conceito que, muitas 
vezes, não pegavam.

Na Grande Guerra, a General Motors 
foi a maior fornecedora das Forças Alia-
das, entregando a elas mais de US$ 12 bi-
lhões, em valores da época, em bens como 
aviões, tanques, motores, caminhões, 
armas e balas. Segundo a companhia, 
100% de sua produção nesses anos foi 
em prol dos aliados.

No aflorar dos anos 50, a General Mo-
tors focou-se na produção de veículos que 
alimentaram a paixão dos norte-america-
nos por carros, algo amplamente explorado 
pela publicidade e pelo cinema. Alguns 
modelos históricos, como o Chevrolet 
Corvette 1953, o Chevrolet Bel Air  1955, 
o Cadillac El Dorado 1959, o Buick Riviera 
1963, o Pontiac GTO 1964 e o Chevrolet 
Camaro 1970, foram referências em seus 
segmentos de compra e, até hoje, são 
carros adorados por colecionadores. Os 
Cadillacs nos anos 50 e 60 eram o símbolo 
do luxo e ostentação da sociedade capi-
talista que ganhara força no pós-guerra, 
sendo um dos sonhos de consumo da típica 
família do American Way-of-Life.

Diante de um novo cenário que come-
çou a surgir nos anos 60 e se expandiu nos 
anos 70, com maior concorrência estran-
geira, preços altos do petróleo e começo 
da discussão sobre as questões ambien-
tais, o sonho dos carrões envenenados 
havia acabado, e montadoras como a GM 
diminuíram o tamanho de seus veículos 
e criaram motores mais econômicos. A 
palavra da moda, amplamente explorada 
na publicidade, passou a ser eficiência. 
Claro que houve espaço para exceções, 
como os Hummers, veículos pesados uti-
lizados na Guerra do Golfo e que caíram 
no gosto da faixa de consumidores norte-
americanos que prezam pelos valores das 
Forças Armadas. A nova alta do petróleo 
nos dias atuais, no entanto, fez com que a 
General Motors demonstrasse a intenção 
de vender essa unidade.

De volta ao presente, a General Motors 
promove no dia 16 de setembro, data de 
seu Centenário, o GMnext Day, uma sé-
rie de atividades com foco no futuro da 
indústria automobilística. “O programa 
GMnext, que já ocorre há algum tempo, 
abriu uma outra porta para que os con-
sumidores possam se conectar conosco e 
dar uma olhada no que há de mais novo 
na General Motors”, conta Bill O’Neill, 
diretor executivo de comunicação da 
companhia. “Este dia, o GMnext Day, 
será a ponte que irá focar nas pessoas 
e veículos que nos acompanharão nos 
próximos cem anos”.

com Advertising Age

Acima, escritório e fábrica da GM no bairro do Ipiranga, em São Paulo; abaixo, Chevette modelo 1985
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