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De fevereiro de 2007 até
março de 2010
Hyundai
Na Hyundai, Joel Ewanick foi
responsável por vários proje-
tos, como a criação de um se-
guro que permitia que o consu-
midor devolvesse o carro caso
perdesse o emprego. A ação
dobrou a porcentagem de con-
sumidores que consideravam
comprar um veículo da marca.

De março a maio de 2010
Nissan
Os bons resultados da Hyun-
dai chamaram a atenção da
concorrente, mas ele ficou ape-
nas dois meses na empresa.

A partir de maio de 2010
General Motors
Em poucos meses, o executivo
trocou as agências que traba-
lhavam com grandes marcas,
contratou uma equipe para
atuar com o público hispânico
e determinou que a GM voltas-
se a patrocinar o Super Bowl.

Campanha
reúne histórias
de 20 casais
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Na Madison Avenue, em Nova
York, atualmente o título de “ho-
mem mais interessante do mun-
do” pertence a Joel Ewanick. Ele
está nos holofotes da indústria
por causa de seu novo emprego,
de vice-presidente de marketing
da General Motors, controlando
um enorme orçamento de propa-
ganda que no ano passado totali-
zou US$ 2,2 bilhões. Mas as aten-
ções se dirigem a Ewanick tam-
bém por outras razões.

Só este ano, a GM é a terceira
montadora em que Ewanick as-
sume o controle do marketing.
Ele começou 2010 na Hyundai,
em Fountain Valley, na Califór-
nia. Em março, deixou a Hyun-
dai e foi para a Nissan, em
Nashville, também como vice-
presidente de marketing. Dois
meses depois, saiu da Nissan pa-
ra a General Motors, em Detroit.
Ele recebeu a proposta do presi-
dente da GM para a América do
Norte, Mark Reuss, quando já es-

tava procurando uma casa em
Nashville. “Foi um ‘daqueles’
momentos”, diz. “E, em 60 se-
gundos, eu disse que aceitava.”

Desde sua chegada à GM, Ewa-

nick realizou muitas mudanças.
Nas primeiras semanas, descar-
tou as agências que trabalhavam
para Cadillac e Chevrolet, duas
das quatro marcas remanescen-

tes da montadora. Mais recente-
mente, contratou equipes para
trabalhar com mídia social para
consumidores hispânicos; anun-
ciou que a GM voltaria a patroci-
nar o Super Bowl em 2011 e criou
o que chamou de “conselho de
administração de marketing”,
composto por executivos de alto
escalão. Aprovou, ainda, uma de-
cisão para proclamar o Cadillac
como “The new standard of the
world” (“O novo padrão do mun-
do”), numa campanha futura.

Causa nobre. Ele tenta, ainda,
imaginar como a GM – que ape-
nas recentemente saiu do pro-

cesso de recuperação judicial –
vai comercializar seus carros, ca-
minhões, crossovers e outros veí-
culos durante uma fase da econo-
mia considerada a mais difícil
desde a Depressão. “É como se
tudo o que fiz em minha carreira
tivesse me levado a isso”, diz
Ewanick, que considera que aju-
dar na recuperação da GM é
“uma causa nobre”.

Ewanick reconhece que, nos
últimos 30 ou 40 anos, os consu-
midores ficaram em segundo lu-
gar no conceito da GM. “Acredi-
to firmemente no lema que diz
que o consumidor está em pri-
meiro lugar”, diz, acrescentando

que isso vai ficar demonstrado
nas novas campanhas.

Segundo Ewanick, as agências
de criação para a Cadillac e Che-
vrolet foram mudadas abrupta-
mente porque ele precisa “de
parceiros que saibam como con-
tar uma história”. A conta da
Chevrolet passou para a Goo-
dby, Silverstein & Partners, que
faz parte do Omnicom Group,
com quem ele já tinha trabalha-
do na Hyundai. A conta do Ca-
dillac foi assumida pela Fallon
Worldwide, outra empresa com
a qual ele já atuou no passado. O
executivo nega, no entanto, ter
chegado à GM com a intenção de
contratar seu antigos parceiros
publicitários.

Ewanick diz ser cauteloso
quando as discussões dentro da
GM se concentram na competiti-
vidade e sobre o que ele teria
aprendido, nessa área, na Nissan
e na Hyundai. “Eu preciso estar
muito atento a algumas coisas e
ser cuidadoso quanto a compar-
tilhar o que sei”, afirma.

Mas é difícil ocultar alguns co-
nhecimentos. Indagado se a GM
poderá retomar a propaganda du-
rante a cerimônia dos Prêmios
da Academia, além do Super Bo-
wl, o sorriso de Ewanick sugere
que o acordo que fez na Hyundai
para a empresa ser patrocinado-
ra exclusiva do Oscar 2010 vale
até pelo menos 2011. / TRADUÇÃO
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Cumplicidade. Propaganda da Natura mostra casais reais

Um furacão no marketing da General Motors

● Em alta

Gestos dizem mais do que mui-
tas palavras sobre a relação entre
duas pessoas. Com esse conceito
em mente, as executivas da em-
presa de cosméticos Natura fo-

rambuscar uma campanha publi-
citária que embutisse a mensa-
gem que queriam colar na sua no-
va linha de produtos, a Amó.

“Observamos que existe a ne-
cessidade de se cultivar a susten-
tabilidade das relações afetivas.
A mensagem de nossa nova linha
vai nessa direção, indicando co-
mo cuidar melhor desse amor
com os pequenos gestos afetivos
que unem pessoas”, explica a di-
retora de Unidade de Negócios

da Natura, Denise Figueiredo.
Os comerciais estreiam hoje.

A campanha foi criada pela agên-

cia PeraltaStrawberryFrog e diri-
gida pelo cineasta Andrucha Wa-
ddington. Com a mensagem cen-

tral “Qual é o gesto que coloca o
seu amor em movimento?”, a
campanha reuniu 20 casais reais,
escolhidos entre 300 candida-
tos, para falar sobre o assunto.

A diretora de criação da agên-
cia, Denise Gallo, conta que a
preocupação foi fugir de velhos
clichês, como o jantar a luz de ve-
las ou a viagem a Paris. A aposta
recaiusobre atos que são um indi-
cador de cumplicidade entre um
casal. Entre as histórias que vira-

ram um dos anúncios está a do
pedido de casamento feito com o
aro do chaveiro, no lugar do anel
oficial, e em pela rua.

A aposta em expansão na per-
fumariafeita pela companhia res-
ponde ao mercado do segmento.
De acordo com dados da associa-
ção do setor, fragrâncias cresce-
ram 18,4% no primeiro bimestre
deste ano ante o mesmo período
do ano passado, movimentando
mais de R$ 1 bilhão. / M. R.

Três empresas
em três meses

Fim do jornal:
uma profecia que
não se cumpriu
Circulação para de cair nos EUA e cresce na Alemanha, Japão e
países emergentes. Mais: jovens estão lendo o noticiário no papel

Marili Ribeiro

A morte anunciada dos jornais
não deu em nada. Não que tudo
tenha voltado a ser como antes.
Há mudanças no negócio de se
fazer jornal. Mas a catástrofe pre-
vista entrou para o rol das profe-
cias que não se cumprem, na opi-
nião de Ricardo Pedreira, diretor
executivo da Associação Nacio-
nal dos Jornais (ANJ).

Os sinais estão por toda a par-
te. No Brasil, assim como nos paí-
ses emergentes, a leitura e os títu-
los disponíveis no mercado cres-
cem. Nos Estados Unidos, um
dos maiores mercados do mun-
do, parou de cair. Na Alemanha e
no Japão, seguem sendo um
bom investimento. Mas a me-
lhor notícia é que há jovens len-
do jornais. E no papel.

Da França vem uma das sinali-
zações mais otimistas. A Edito-
ra La Play Bac, dedicada a um
público de 6 e 18 anos, mantém
três títulos diários para esse fai-
xa etária com 150 mil assinatu-
ras. O Japão, um dos países mais
conectados à internet, detém
cinco dos dez maiores jornais
em circulação no mundo. Vende
cerca de 28 milhões de exempla-
res impressos todos os dias, que
não são lidos apenas por senho-
res.

No Brasil, menos afetado pela
crise econômica, o meio jornal
ocupa o segundo lugar na prefe-

rência de anunciantes, após a te-
levisão aberta, com participação
de 21,4% no bolo publicitário.

A circulação de jornais segue
em curva ascendente. Houve au-
mento de 2% no primeiro semes-
tre de 2010, de acordo com o Ins-
tituto Verificador de Circulação
(IVC). O crescimento foi puxa-
do pelo Estado. Entre as dez
maiores publicações, o jornal ob-
teve o melhor resultado no pri-
meiro semestre deste ano, com
alta de 7,7% em relação ao mes-

mo período do ano anterior.
Na agência de propaganda Ta-

lent, uma pesquisa encomenda-
da para entender o que desperta
o interesse de homens de 28 a 35
anos, solteiros, sem filhos e que
haviam decidido por comprar
um modelo de carro sedan (tido
como desejo de tiozinho), reve-
lou que eles cultivam símbolos
de maturidade. Entre os hábitos
que passam a desenvolver está a
leitura de jornais. “Eles apon-
tam que o impresso oferece uma
curadoria que lhes dá a seguran-
ça de ter as informações que as
pessoas com mais experiência
têm”, explica a responsável pelo
estudo, Mari Zampol, diretora
de planejamento da agência. “A
rede social desse jovem, a dinâ-
mica da busca da informação na
web, não necessariamente cum-
pre esse papel de curadoria das
informações.”

Intangível. O reconhecimento
do valor do jornal impresso e a
sua resistência acima dos prog-
nósticos iniciais, na opinião de
Pedreira, da ANJ, tornam eviden-
tes que o seu poder é muito maior
do que se imaginava. “Trata-se
de algo intangível, que fica claro
na necessidade dos leitores por
contextualização,edição e pela li-
nha editorial. Ouço pessoas fala-
rem dos seus jornais como se fos-
sem um amigo e companheiro
diário,comquemgostam decom-

partilhar o dia”, diz Pedreira.
Júlio Ribeiro, presidente do

Grupo Talent, insiste que a expe-
riência física proporcionada pe-
lo jornal não é substituível, nem
mesmo por um iPad. “Nós vive-
mos de sensações e folhear o jor-
nal é uma delas”, diz Ribeiro. Re-
conhecido frasista, o publicitá-
rio Nizan Guanaes, sócio do Gru-
po ABC, resume a atual fase de
ressurreição do veículo: “Jornal
é como uma instituição bancá-
ria. O que está em jogo é crédito.

O anúncio publicado no jornal
ganha credibilidade. E isso não
vai acabar.”

Os apocalípticos estipularam
datas para o fim dos impressos.
Há duas semanas, a revista The
Economist se redimiu em rela-
ção a uma matéria veiculada em
2006, reconhecendo que se pre-
cipitou. O negócio tem mais saú-
de do que tinha avaliado. A revis-
ta diz, entretanto, que a sobrevi-
vência de longo prazo não está
garantida, já que fortes ajustes

foram feitos nos últimos três
anos,como, por exemplo, a extin-
ção de 13,5 mil empregos na área
só nos EUA.

O professor Rosental Calmon
Alves, diretor do Knight Center
de Jornalismo e professor da
Universidade do Texas, acha
mesmo que o jornal impresso
vai resistir por muito tempo.
“Trata-se de uma ótima interfa-
ce, portátil, flexível. Algum dia,
no entanto, ela poderá se tornar
obsoleta. Mas não é pra já”, diz.

7,7%
foi o crescimento do jornal
‘O Estado de S. Paulo’ no primeiro
semestre, ante o mesmo período
de 2009. Foi o maior avanço entre
os dez maiores veículos do País

28 milhões
de exemplares circulam no Japão
diariamente. Dos dez maiores
jornais do mundo, cinco são
japoneses

0,5%
foi o crescimento do americano
‘Wall Street Journal’ no primeiro
trimestre, ante o mesmo período
de 2009. A circulação subiu para
2,2 milhões de exemplares

Sina. ‘Tudo o que fiz na carreira me levou a isso’, diz Ewanick
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Com experiência em
outras montadoras, Joel
Ewanick assume o setor
e promove diversas
mudanças na empresa

Expansão. No primeiro semestre, a circulação de jornais cresceu 2% no Brasil, apontou o IVC
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2010, Negócios, p. N6.




