




£ C Tenho orgulho de contar a história da Salles Chemistrí 
com a GM, porque esse é um trabalho de 14 anos que 
sempre esteve focado na inovação, a começar pela estrutura 
da operação dessa conta de varejo. Temos uma rede de 12 
agências coligadas, que cobre o Brasil inteiro. Isso nos permite 
lançar uma campanha de varejo nacional, e a cada uma dessas 
agências, adaptar as peças com ofertas específicas para a sua 
região, de acordo com a necessidade do mercado local. Cada 
praça tem total liberdade de desenvolver ações criativas dentro 
do limite do tema da campanha nacional. Isso faz com que o 
cliente tenha um infinito de possibilidades em cada pedacinho 
do Brasil. Outra estratégia inovadora que surgiu por meio 
dessa parceria foi a associação de músicas com ofertas. No 
final de 2003, fomos os primeiros a lançar uma sequência de 
comerciais temáticos de varejo, com hits que marcaram época, 
como "Tô nem aí", "Poeira", "Quer andar de carro novo amor?" 
e "Eu vou de Chevrolet", A iniciativa nos possibilitou criar uma 
espécie de filme institucional para o anúncio de varejo e, assim, 

misturar um pouco de 
emoção onde até 
então só existia a 
razão, Há dois anos 

sou VP de criação da 
Publicis, mas trabalho na 

agência desde 1999, Grande 
parte do reconhecimento que 
tive na agência eu devo à 

GM, uma marca que faz parte 
da minha v i d a ! " 

constante durante a exposição) percorreu em 100 horas. 
Para participar da brincadeira era preciso comprar um 
bilhete no valor de mil réis. 
Com o slogan "Um carro para cada bolso e para cada 
propósito", a companhia americana - criada em 1911, 
a partir da união de sete diferentes marcas de veículos 
- ampliou consideravelmente sua produção no País. 
Três anos depois de sua fundação, a GMB passou a 
produzir 28 mil veículos dos modelos Buick, Oldsmobile, 
Chevrolet, Cadillac, Oakland, Pontiac e GMC por ano. O 
sucesso deu origem a novas campanhas de marketing, 
como a ação promocional de apoio aos revendedores 
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da GM no interior do Brasil, que foi batizada de Circo 
Chevrolet. No final da década de 30, um alinhamento 
mundial da companhia entrega a conta para a agência 
McCann Erickson, que tratou de aprimorar ainda mais 
o marketing da montadora com estratégias que deram 
origem a grandes convenções de vendas, a anúncios 
para a bateria Delco, ao top de cinco segundos da Rede 
Globo e até a campanhas para divulgar os refrigeradores 
da marca americana Frigidaire, que na década de 40 
passaram a ser importados pela GM. "Lembro que 
criamos um slogan para anunciar o modelo Futurama, da 
Frigidaire, que era 'Cada vez que você abre, a surpresa 
se renova'", relembra o conselheiro da ESPM, Francisco 
Gracioso, publicitário que trabalhou na McCann Erickson 
entre os anos de 1958 e 1976, (ver depoimentos nas 
páginas 34 e 35) 
Com o crescimento da indústria automobilística, a 
empresa decide investir na construção de sua segunda 
fábrica no Brasil. Locatizada na cidade de São José 
dos Campos, a unidade começou a operar em 1958 e 
inicialmente produzia apenas caminhões e motores 
Chevrolet. No final de 1968, a GM apresenta aos 
brasileiros seu primeiro carro de passageiros: o Opala 

" A GM sempre teve uma característ ica de inovação 
no mercado, promovendo o lançamento de carros 

diferenciados no Brasil, com o objetivo de atender os 
desejos de púb l i cos com necessidades especí f icas. 
Ela entende o consumidor brasileiro, entrega o que ele 
precisa e, com isso, consegue operar com a maior 
gama de produtos do mercado nacional. Tem uma 
marca forte, que é s inôn imo de conf iança e qualidade no 
atendimento que é oferecido por suas concess ionár ias 
em todo o Brasil, Sua expressiva par t ic ipação de 
mercado é uma c o m p r o v a ç ã o dessa imagem positiva, 
Na McCann, a conta está há 73 anos e simboliza uma 
relação de parceria entre agênc ia e anunciante. Aqui, a 
perspectiva é de fazer muita coisa boa para a GM nos 
próx imos quatro anos, uma vez que a montadora tem 
um programa agressivo de lançamento de produtos, que 
c o m e ç o u com o Agile. Apresentado ao mercado no final 
de 2009, o veículo é sucesso de vendas. Agora, estamos 
trabalhando para lançar carros ainda mais 
inovadores nos próx imos meses. Em todo o 
mundo, a GM passa por um momento de 
t ransição, no qual a montadora está tendo 
que se reinventar e procurar caminhos 
compat íve is com o perfil da sociedade do 
sécu lo 21, Nesse contexto, a GM do Brasil 
é um exemplo do novo posicionamento 
assumido pela marca. Costumo dizer que 
mais importante do que ser o número 
1, é ser o melhor. E a GM tem todas as 
c o n d i ç õ e s para ser a melhor marca 
da indústr ia automobi l ís t ica nos 
p róx imos anos  
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CCDesde 2004 atendemos a GM. Nesse per íodo 
ajudamos a montadora a unificar os dados dos clientes 
que estavam dist r ibuídos em diversas bases. Com 
isso, foi possível ter uma v isão única do cliente e fazer 
modelagens estatíst icas e modelos de p r o p e n s ã o 
de compra ou recompra de um veículo novo 
Transformamos in fo rmações em conhecimento, o que 
permitiu uma a tuação precisa entre diferentes perfis 
de clientes, enviando a oferta correta, para o cliente 
certo, no momento mais oportuno. Realizadas por mala 
direta e e-mail marketing, essas mensagens tinham 
como objetivo levar os clientes à concess ionár ia para 
concluir a venda. Batizamos esse projeto de 'Fábr ica 
de Leads'. Também trabalhamos junto com a McCann 
oferecendo so luções em tecnologia e p r o d u ç ã o 
de hotsites relacionados às campanhas offline. Um 
exemplo desse trabalho conjunto foi a ve icu lação 
de um anúnc io em mídia impressa com um tag de 
realidade aumentada. Ao posicionar o anúnc io em 
frente à webcam, o consumidor entrava em uma corrida 

virtual em que, girando a revista 
(volante), ele dirigia o carro 
(Astra). Os próx imos meses 
vão ser empolgantes para o 
consumidor pelos benef íc ios e 
novidades que a marca 
vai apresentar. O lançamento 
do Volt, o primeiro carro elétr ico 
a ser produzido em larga 
escala, é um belo 
exemplo disso." 

 

quatro portas. Um comercial foi criado pela McCann 
para anunciar a chegada do "carro certo no momento 
certo", O filme publicitário ressalta a beleza, o estilo, o 
conforto, o desempenho do veículo e o slogan" Tome uma 
atitude Chevrolet". Cinco anos depois do lançamento do 
Opala, a GM já havia comercializado 300 mil unidades 
do modelo no Brasil. A boa aceitação do produto levou à 
extensão da linha, com a chegada dos modelos Caravan 
(em 1974) e Comodoro (em 1975). "Um momento 
histórico foi quando decidimos descontinuar o Opala, em 
1992. Recebemos um volume imenso de manifestações 
contrárias e declarações de amor ao produto por parte 
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dos consumidores. Foi uma decisão difícil. O último 
carro que passou pela linha de montagem veio repleto 
de mensagens, histórias e recados deixados por 
funcionários da GM", comenta o diretor de comunicação 
social da GM. "Até hoje há integrantes do Clube do Opala 
que são apaixonados pelo modelo e pedem para a linha 
ser relançada. Mas isso está fora de cogitação, porque 
evoluímos." 
Depois do Opala, a montadora lançou outro sucesso de 
vendas: o Chevette. Vendido a partir de 1973, o novo veículo 
foi posicionado como um carro pequeno e econômico, 
mas com vantagens de veículo grande. Um dos anúncios 
dizia: "Pequeno deve ser o carro, não o porta-malas". 
Outro destaque foi o Monza, que em 1982 introduziu 
a marca em mais uma categoria de mercado com o 
slogan "A nova relação entre o homem e a máquina", que 
aparecia junto com a assinatura "Chevrolet. Marca de 
valor. A segurança do melhor negócio". 
No final dos anos 80, a GM apresentou a injeção eletrônica 
aos brasileiros por meio da série especial Monza Classic 
500 E.F 2.0, criada em homenagem ao piloto Emerson 
Fittipaldi, que foi garoto-propaganda da marca na 
campanha de lançamento. Em abril de 1989, o Kadett 

" Trabalhamos com a GM há quatro anos, Essa é 
uma parceria crescente. C o m e ç a m o s respondendo 
pelo portal da Chevrolet. Hoje somos responsáveis 
por toda a presença institucional da marca e de seus 
produtos no mundo online. Entre os cases recentes 
está a campanha 'Prisma Jump'. Todo o investimento 
destinado ao lançamento desse veículo foi direcionado 
ao ambiente digital. Foi uma oportunidade para a GM 
testar de forma radical a plataforma digital. A partir daí, 
passamos a criar mét r icas e novas a ç õ e s usando 
o modelo multicanal. Desenvolvemos uma série de 
c o n t e ú d o s para promover o envolvimento do púb l i co 
com a marca, como o lei lão virtual, no qual algumas 
unidades do Prisma foram leiloadas com lances 
iniciais de R$ 1. Com isso, conseguimos deter a 
a tenção das pessoas durante dias. Registramos um 
tempo m é d i o de e x p o s i ç ã o de 7 minutos para cada 
pessoa que interagiu com esse ambiente de marca, 
que impactou 40% da internet brasileira 
ou aproximadamente 20 mi lhões 
de pessoas em dois meses. Outro 
destaque foi a campanha sensorial 
do novo Agile, que utilizou recursos 
de interface gráf ica para proporcionar 
exper iências diferentes ao internauta, 
como navegar no site sem usar o 
teclado, apenas movimentando a cabeça 
e as mãos na frente da webcam, por 
meio de realidade aumentada. Em 
três meses, 37 milhões de usuários 
visitaram o site." 
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"Trabalho com a GM há mais de 40 anos. Comecei 
a trabalhar na McCann em 1944, no Rio De Janeiro, 
como office boy do departamento de mídia. Vim para 
São Paulo em 1974, na função de diretor de mídia, para 
atender os grandes clientes da agênc ia , como GM e 
Coca-Cola. Participei dos principais l ançamentos da 
GM, do Opala ao Agile, e posso assegurar que em 
todos eles a montadora sempre apostou em projetos 
inovadores do ponto de vista do marketing. Um bom 
exemplo foi a c r iação do "top de cinco segundos" da 
Globo. Na d é c a d a de 70, a GM queria patrocinar a 
primeira corrida de Fórmula 1, realizada em São Paulo 
Mas não tinha dinheiro suficiente para comprar a cota. 
Então, decidi criar uma chamada ráp ida da marca para 
entrar no ar antes do início da t ransmissão. O curioso 
é que o primeiro top de 5 segundos acabou durando 
22 segundos. Posteriormente, pesquisas indicaram 
que a GM havia sido identificada pelo consumidor 
como uma das marcas patrocinadoras do evento. Na 

minha op in ião, a GM é a melhor 
marca do mercado. Meu primeiro 
carro foi um Opel. Ainda hoje 
só compro carro da Generai 
Motors, que é s inôn imo de 
con f iança . Tenho um Ô m e g a , 
1998, que guardo com muito 
carinho. Esse veículo representa 
o meu amor pela marca por tudo 
que ela significa na minha vida 
profissional." 

é lançado por meio de uma ação inusitada: um filme 
publicitário protagonizado pelo piloto Carlos Cunha, que 
tentava quebrar o recorde de velocidade em duas rodas 
e assim entrar para o Guinness Book of Records. 
O Ômega CD, de 1992, é projetado para consolidar a marca 
no segmento premium, enquanto o Vectra chega no ano 
seguinte para, aos poucos, substituir o Monza. Em 1994, é 
a vez do velhinho ranzinza mostrar aos brasileiros o Corsa, 
um carro "fora do sério". "Com isso construímos a linha 
mais completa do mercado. Hoje, a Chevrolet é percebida 
como uma marca premium no mercado por conta de 
grandes lançamentos, como o Opala e o Vectra. Em 2010, 
vamos continuar defendendo esse posicionamento", revela 
o diretor de marketing da GM, Gustavo Colossi. "Em 2010 
vamos apresentar três novidades: um carro de grande 
volume ainda no primeiro semestre; um veículo de nicho 
com conteúdo tecnológico em junho; e um lançamento 
importante do ponto de vista de imagem de marca está 
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programado para o final do ano." 
No decorrer de 2009, enquanto o mercado americano 
tentava superar a crise financeira que teve início no 
ano anterior, a GM do Brasil batia recordes mensais 
de vendas, encerrando o ano com 595.536 veículos 
comercializados no País, "Fechamos o ano com 19% 
de market share. Para 2010, pretendemos atingir 20% 
de participação no segmento. Acredito que até o final 
de 2010 o Brasil deva se tornar o quatro maior mercado 
de automóveis do mundo, com a venda de 3,3 milhões 
de carros, Com isso, o País vai vender mais carro que 
a Alemanha, o que deverá atrair muitos concorrentes 
para o segmento nacional", informa Colossi, que já 
está preparando a marca para enfrentar esse novo 
panorama, "Há um ano e meio, assumi a diretoria 
de marketing da GM com a missão de redefinir o 
posicionamento da marca e fazer a transição da linha 
de produtos da montadora, que irá promover uma 

CC Quando assumi a chefia da redação da McCann 
Erickson, em 1958, a conta da GM já estava na agênc ia . 
Naquela é p o c a , a montadora só produzia c a m i n h õ e s 
no Brasil e vendia carros importados. Para lançar o 
primeiro veículo de passeio da marca no País, o Opala, 
eu trouxe para o Brasil o publ ic i tár io Bill Murphy, que 
atendia a GM em Detroit (EUA). Ele ficou cinco anos 
trabalhando na agênc ia e nos ajudou a corrigir uma 
grande falha da propaganda brasileira, No final dos anos 
60, nós ainda não sab íamos fotografar au tomóve is e 
fomos orientados sobre como o carro deveria aparecer 
nos anúnc ios e comerciais. Utilizamos a exper iênc ia 
da McCann americana para queimar muitas etapas 
de aprendizado no Brasil. A GM, por sua vez, trouxe 
da Europa o executivo Dick Magill para reestruturar 
a d iv isão de vendas e a rede de concess ionár ias da 
filial brasileira. A GM foi pioneira no lançamento de 
carros de m é d i o e grande porte no Brasil, por meio de 
uma estratégia de marketing 
focada principalmente em 
revistas (com campanhas 
institucionais da marca), 
jornais (para os anúnc ios 
cooperados da montadora e 
seus concess ionár ios) e rádio 
(por meio do patrocínio das 
t ransmissões de futebol), Um 
case de sucesso da montadora 
em todo o mundo é a 
marca Chevrolet." 
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"A Momentum atende a GM desde 1998. Temos muito 
orgulho de participar da construção da história dessa marca 
no País. Como somos parceiros mundiais da McCann, 
criamos muitos projetos em conjunto e totalmente alinhados 
aos objetivos da montadora. Um bom exemplo dessa 
parceria entre agências de um mesmo grupo e clientes é o 
Programa Parceiro Chevrolet, no qual o objetivo é estabelecer 
uma relação comercial de parceria entre empresas de 
diversos segmentos, seus funcionários e a GM. Por meio 
dessa iniciativa, o parceiro Chevrolet oferece ao empregado 
o benefício de adquirir um veículo GM com desconto e, 
assim, torna-se parceiro da montadora. Hoje, atendemos 
mais de 500 mil funcionários de companhias parceiras da 
marca. Essa é uma operação que coloca a Momentum 
como um dos principais concessionários GM no Brasil, uma 
vez que a agência responde por toda a parte comercial e 
operacional do programa. Cuidamos de todo o processo 
até o ato da compra do veículo, que só pode ser efetivado 
em uma das concessionárias da marca. Com isso geramos 

fluxo para as lojas. A outra iniciativa 
é o Clube de Líderes, um programa 
de incentivo direcionado aos 
funcionários dos concessionários 
GM, que são estimulados a 
melhorar sua performance através 
de premiações. Esses dois projetos 
estão na agência há mais de cinco 
anos. Agora, estamos trabalhando 
na criação de uma campanha de 
endomarketing para a GM. Vamos ter 
um grande ano!" 

mudança completa de portfólio até 2012. E isso já 
começou a ser feito com o lançamento do Agile, que é 
sucesso de vendas no Brasil." 
O diretor de comunicação social da GM revela ainda que 
quando o Agile foi lançado a previsão inicial era de vender 
3,5 mil unidades ao mês. "Da maneira como foi pensado, 
o carro agradou o consumidor e hoje está vendendo 5 mil 
unidades mensais. Ele é uma espécie de cartão de visitas 
do que temos pela frente", comenta Dias, que atribui o 
bom desempenho do Agile ao seu posicionamento: "O 
veículo tangibiliza o nosso slogan 'Conte Comigo' ao 
oferecer a melhor relação custo-benefício do mercado, 
já que sai de fábrica com um pacote de itens que até 
então eram vendidos como opcionais. Ao facilitar a 
vida do consumidor, que já compra um carro completo, 
conseguimos agregar valor ao produto." E é assim que 
a GM está se preparando para o futuro: "Teremos a 

marketing 
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linha mais bonita e completa do 
mercado brasileiro. Do Celta ao 
Omega, vamos produzir carros 
para todo tipo de consumidor. E 
para vendê-los continuaremos 
investindo em marketing e , 
principalmente, em ações de 
relacionamento, Estou certo 
de que o mercado brasileiro 
continuará sendo o segundo 
maior mercado da GM em todo 
o mundo." 
Em 85 anos, a filial brasileira 
acumulou uma produção superior a 12,5 milhões de 
unidades até o ano passado. Desse total, 10,5 milhões 
de veículos foram para o mercado interno. "Neste exato 
momento, estamos vendendo um Chevrolet, já que a cada 
7,7 segundos um modelo da marca é comercializado no 
mundo", acrescenta Dias. 
"Estamos transformando o marketing em ciência, o que 
nos permite desenvolver estratégias cada vez mais focadas 
no consumidor", afirma Colossi. "O ROI (retorno sobre o 
investimento) está presente em todas as nossas ações, que 
procuram sempre usar a inteligência do marketing para 
apresentar o produto de um jeito que faça sentido para um 
grupo de clientes." 
O executivo - que coordena uma equipe de 35 profissionais 
de marketing - também utiliza o Agile como exemplo para 
explicar o novo posicionamento da GM:" Invertemos a ordem 
das coisas: pela primeira vez na história, no lugar do carro 
'pelado' já apresentamos um carro completo pelo preço de 
R$ 37 mil, porque esse tipo de consumidor não quer pagar 
mais por opcionais." Segundo ele, duas semanas antes do 
lançamento existia uma percepção de mercado de que o 

novo veículo era caro. "Com um posicionamento correto, 
conseguimos mudar essa imagem. E a primeira pergunta 
que respondi na coletiva de lançamento foi esta: Porque o 
carro é tão barato?" 

ESTRATÉGIA. DE MARCA 
Em 1996, a GM decide apostar em uma nova fórmula ao 
dividir sua conta em duas. Assim, campanhas institucionais 
e lançamento de produto ficaram com a McCann Erickson, 
enquanto toda a parte de varejo, no Brasil, foi entregue à 
agência Salles Chemistn. "Inspirada em um modelo em 
operação no Canadá, a GM decidiu criar uma estrutura de 
negócios diferente no Brasil, com o objetivo de regionalizar 
suas campanhas de varejo", explica Carlos Leão, diretor de 
atendimento da Salles Chemistn, que desde 1998 atende 
a GM. "Hoje nosso modelo está mais sofisticado do que 
a versão canadense. Os carros vendidos no Brasil inteiro 
são os mesmos, o que muda são as ofertas, que variam de 
acordo com demanda, mercado e concorrência de cada 
localidade, uma vez que a realidade de Porto Alegre é 
completamente diferente do mercado de Recife." 
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Batizado de Programa de Marketing Regional, o projeto entrou 
em funcionamento no final de 1996 por meio de um comitê 
composto por executivos dos escritórios regionais da GM, 
representantes da rede de concessionários, profissionais da 
Salles e da agência de propaganda local. De acordo com Leão, 
esse comitê se reúne uma vez por mês para definir a linha que 
determinada região irá seguir naquele período. "Há mais de 
25 anos contamos com uma rede de 12 agências coligadas 
à Salles, que nos permite atuar em todo o Brasil de maneira 
regionalizada." Entre as coligadas estão: Binder/FC+M 
Comunicação (Rio de Janeiro); 2004 Comunicação (Belo 
Horizonte - MG); Globalcomm Comunicação e Marketing 
(Porto Alegre - RS); Level Comunicação (Recife - PE); 
Empório de Comunicação (Bauru - SP); CCZ Comunicação 
(Curitiba - PR); Engenhonovo (Brasília - DF); Produto 
Propaganda (Campinas - SP); Engenhonovo (Salvador - BA); 
Mercado Propaganda e Marketing (Florianópolis - SC); RKF 
Publicidade (Cuiabá - MT); e EBM Novotempo Propaganda 
(Fortaleza-CE). 

Ele explica que o tema da campanha nacional 
de varejo é seguido em todas as praças; 
mudam apenas os modelos de veículos 
ofertados e os valores praticados em cada 
região. "Todo ano desenvolvemos três 
grandes temas nacionais que acabam se 
desdobrando em mais de dez subtemas. Com 
isso, produzimos uma quantidade superior a 
mil comerciais de varejo por ano." 
Como exemplo ele cita a campanha "Sol", 
que no início do ano trouxe o ator Pedro 
Cardoso como protagonista. "Como a 
campanha de varejo teve boa aceitação, na 
sequencia lançamos um novo comercial com 
as gêmeas do nado sincronizado Branca e 

Bia Feres, que entraram em cena como 'ajudantes do 'Sol', 
para anunciar que a Chevrolet dobrou o desconto do valor 
da redução do IPI nas compras de carros da marca até o 
final do mês de março." 
Em 2009, além das peças de varejo, a Salles também 
trabalhou muito próximo da área de comunicação social 
da GM, com a criação da campanha de divulgação da 
Chevrolet Flexpedition 2010: um passeio pela GM do 
Futuro. Criada pela equipe da área de comunicação social 
da GM, a ação tem como objetivo mostrar aos jornalistas e 
blogueiros expedicionários, de diferentes regiões do Brasil, 
ações cotidianas e projetos que expressam o compromisso 
da GM com a sustentabilidade. No blog www.felxpedition. 
com.br o público pode acompanhar a expedição. As 
peças de mídia impressa, assinadas pela Salles Chemistri, 
trazem empregados da GM do Brasil avalizando as ações 
sustentáveis da companhia. "De olho no futuro, estamos 
reinventando caminhos para construir os próximos 85 anos 
da marca", finaliza o diretor de marketing da GM. 

http://www.felxpedition
http://com.br
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