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No ano passado, enquanto a própria sobrevivência como empresa estava em risco, a General 
Motors ainda conseguiu se virar para investir US$ 354 milhões em marketing na unidade 
Cadillac, segundo estimativas no setor, mais do que qualquer outra marca de carros de luxos 
nos EUA. A campanha foi em boa parte ineficiente: em 2009 a Cadillac vendeu 109.092 
veículos, seu pior ano desde 1953. Sua linha de modelos precisa de renovação, a média de 
idade de compradores não tem nada de jovem (62 anos, 13 a mais que a dos donos de BMWs) 
e a Cadillac não é a marca de luxo mais vendida nos EUA desde 1997. 
 
É difícil ver o executivo-chefe da GM, Edward E. Whitacre Jr., conseguindo recuperação total 
de sua companhia sem um desempenho muito melhor da divisão de carros de luxo. "Sabemos 
que temos muito trabalho a fazer em termos de produto, em termos de marketing e em 
termos de serviço ao cliente", diz Kurt McNeil, vice-presidente de vendas da Cadillac nos EUA. 
"Achamos que estamos fazendo bem, mas [...] queremos fazer melhor." 
 
O que fazer? Vender como o Ritz. Em seu esforço para reconectar-se com os clientes de alta 
renda, a GM trouxe instrutores da rede Ritz-Carlton Hotel, da Marriott International, para 
mostrar às concessionárias da Cadillac como criar uma experiência consistente de vendas por 
todo os EUA, similar à que os clientes esperam dos hotéis Ritz-Carlton, segundo Jeff Hargett, 
diretor de treinamento e distribuição de conteúdo do Ritz-Carlton Leadership Center.  
 
A Cadillac copiou do Ritz os cartões "Credo", de tamanho de bolso, que explicam como os 
clientes devem ser tratados. Distribuiu uma versão para toda a unidade e funcionários de 
concessionárias. As equipes do Ritz possuem US$ 2 mil que podem ser usados para compensar 
uma má experiência ou surpreender um cliente com algo melhor. As concessionárias deveriam 
encontrar formas similares de impressionar o cliente com as vendas e serviços. 
 
Os chefes da área de serviços na Cadillac agora ganharam mais flexibilidade. Podem oferecer 
assinaturas do serviço de comunicações e monitoramento de veículos OnStar, fornecer 
manutenção gratuita ou até reduzir preços para clientes insatisfeitos, segundo Steve Hill, 
gerente de assistência ao cliente da GM. 
 
Gary Grossinger, dono da Grossinger Cadillac, em Palatine, Illinois, diz ter dado aos 
funcionários entre US$ 300 e US$ 500 em dinheiro para "impressionar" os clientes, após tomar 
conhecimento da estratégia do Ritz em uma apresentação no início do mês. Recentemente, ele 
começou a telefonar aos fregueses para acompanhar seu grau de satisfação. 
 
A GM também tenta incrementar a imagem da marca. A Cadillac removeu a maior parte das 
referências à GM, ícone do mercado de massas, em seus sites e e-mails. Salas de exibição 
berrantes - com animais infláveis, letreiros em néon e balões para propagandear as vendas - 
foram banidas, segundo Ed Peper, gerente de vendas da Cadillac. 
 
Ainda assim, analistas ressaltam que nenhuma remodelação de imagem pode ser totalmente 
bem-sucedida se a Cadillac não tiver modelos com mais estilo, que possam atrair compradores 
mais jovens. A montadora poderia ganhar certa força quando lançar o sedã XTS, com tração 
4x4, em 2011 e um modelo um pouco menor, o Caddy, em 2012. Por enquanto, a imagem da 
unidade provavelmente continuará descolorida. 
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