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Apesar da concordata anunciada pela GM nos Estados Unidos na semana passada  (leia 
abaixo), a filial brasileira não sofre alterações em sua produção e nem em sua comunicação, 
conforme afirmou Jaime Ardila, presidente da GM do Brasil e operações do Mercosul, em 
comunicado divulgado na última terça-feira (2). “A GM do Brasil continua a operar 
normalmente, desenvolvendo suas atividades como tem feito nos últimos 84 anos. A diretoria 
executiva da GM do Brasil permanece à frente dos negócios, dando continuidade aos planos de 
investimentos para renovar toda a linha de veículos Chevrolet para o mercado brasileiro até 
2012”, informou Ardila. 
 
O comunicado ainda destaca que, no ano passado, a empresa registrou seu recorde anual de 
vendas, com 548.941 veículos. Por conta disso, a montadora não vai alterar a sua 
comunicação de varejo. A prova disso é que na semana passada, em meio ao anúncio da Nova 
GM, a filial brasileira estreou  mais um filme da campanha “Então Vem”, criada pela Salles 
Chemistri, do Publicis Groupe, para a Chevrolet. 
 
Segundo Carlos Leão, diretor geral da Salles Chemistri, não houve nenhuma mudança 
estratégica no planejamento de comunicação do anunciante. As campanhas de varejo 
permanecerão inalteradas e continuarão a reforçar a imagem da marca Chevrolet no País. 
“Felizmente, estamos em um momento saudável e lucrativo. Há duas semanas, tivemos 
recorde de vendas na história da companhia do Brasil”, disse.   
 
Agências 
 
Apesar dos bons resultados obtidos pelos trabalhos da Publicis Brasil, as holdings Publicis 
Groupe e Interpublic dos Estados Unidos estão entre os credores mais inseguros, segundo 
informou a própria GM em comunicado sobre a abertura de concordata. A montadora assumiu 
que deve, ao todo, US$ 170 milhões às holdings. 
 
Outra questão polêmica é que o comercial sobre a Nova GM (leia abaixo) foi criado pela 
Deutsch – agência de Los Angeles que atendia a marca Saturn  ao invés da McCann Erickson, 
responsável pela publicidade corporativa. Nos Estados Unidos, a McCann Erickson ficou 
responsável pelos anúncios impressos dessa campanha, tida como uma “carta simples e 
aberta” aos consumidores e clientes. 
 
Segundo fontes, a McCann Erickson Brasil também estaria criando um filme para a Nova GM. 
Procuradas pelo propmark, tanto a agência quanto a GM não se pronunciaram. 
 
Campanha 
 
A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) – promovida pelo governo a partir 
de dezembro do ano passado – é um fator que colaborou para o aumento das vendas da GM. 
Por conta disso, o filme “Redução Total”, da campanha “Então Vem” (lançada em janeiro deste 
ano), chama a atenção dos consumidores sobre os últimos dias da redução do imposto para a 
compra de carros.  
 
A diferença deste filme para os anteriores é que a Salles Chemistri brincou com o fato e 
diminuiu o tamanho dos vendedores, substituindo os adultos por crianças. 
 
O filme começa com um apresentador falando: “Para celebrar os últimos dias do IPI reduzido, 
resolvemos reduzir tudo: taxas, preços e até os nossos vendedores”. Em seguida, aparecem 
na tela seis crianças que gesticulam e cantam a música “Amor Perfeito”, tema da campanha. 
Na sequência, os minivendedores apresentam as ofertas. 
 
Além do filme de 30 segundos, a ação publicitária também contempla as mídias online e 
impressa (jornal). 
 



A direção de criação da campanha é de Hugo Rodrigues e Kevin Zung; criação de Fabio 
Pinheiro, Victor Martins, Hugo Rodrigues e Kevin Zung. A direção do filme é de Ricardo “Gordo” 
Carvalho; e a direção de fotografia de Fernando Oliveira. A produção do filme é da Margarida 
Flores e Filmes e a produção de som da Lua Nova. 
 

 
 
Analista recomenda um CBO 
 
Além do problema financeiro enfrentado pela GM, a montadora  também sofre com a falta de 
força de suas marcas, segundo Berenice Ring, professora do MBA da FGV (Fundação Getulio 
Vargas) e consultora de branding.  
 
Para a especialista, a inexistência de diferenças entre as marcas Chevrolet, Pontiac e Buick 
(marcas da GM nos Estados Unidos), fez com que a GM tivesse pouco significado para o 
consumidor norte-americano. “Um plano de branding holístico e sinérgico para a Nova GM 
entre todas as marcas e a marca mãe, seria imprescindível para seu sucesso”, observa.  
 
Segundo Berenice, a inclusão de um cbo (chief branding officer) no board da companhia seria 
recomendável. “Para compreender os valores do consumidor, o branding da empresa deve 
ficar atento às megatendências que estão acontecendo na sociedade e mais especificamente às 
tendências de cada geração”, disse. 
 
A especialista também lembra que a decisão de compra do consumidor se dá, principalmente, 
pela emoção. “Mais de 85% da decisão da compra de um automóvel é feita com a emoção e 
não com a razão. Quando uma marca se expressa apenas por meio de seus atributos, ela 
significa muito pouco para o consumidor. Mas se ela consegue alinhar-se com os valores 
culturais e emocionais de seu público, ela o conquista”, conclui.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 jun. 2009, p. 13.  


