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GE em versão 
brasileira
Em fevereiro, o presidente mundial da General Electric, Jeffrey Immelt, e o presidente 
da empresa para o Brasil, João Geraldo Ferreira, foram os primeiros representantes da 
iniciativa privada a ser recebidos oficialmente por Dilma Rousseff. Em pauta, os planos 
de investimentos da GE para expandir seus negócios em desenvolvimento de tecnologia, 
saúde, transporte e energia no País, um orçamento de US$ 550 milhões. “O Brasil é um 
mercado estratégico, tanto em potencial de crescimento quanto de desenvolvimento de 
tecnologia para ser aplicada em outros países”, diz o diretor de marketing Marcos Leal. 
Na semana passada, Leal recebeu a diretora executiva global de propaganda e branding 
Judy Ho para discutir os últimos preparativos da nova campanha institucional, a 
primeira com slogan em português (“Se dá para imaginar, dá para fazer”). Criada pela 
AlmapBBDO, a ação vai ao ar na sexta-feira, 27, com a missão de gerar mais 
reconhecimento das áreas de negócios da GE, percebida no País quase exclusivamente 
por sua atuação com produtos para iluminação. Em 2011, a meta é incrementar em 35% 
as receitas de US$ 2,3 bilhões registradas no ano passado. 

Por Jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br
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Meio & Mensagem — A GE está investindo 
em um novo posicionamento no Brasil. O que 
determina uma ação como essa: o momento 
da empresa ou o do País?
Marcos Leal — As duas coisas. Estamos no 
Brasil há 91 anos. De alguns anos para cá, 
aumentamos os investimentos no País, não 
só em valores, mas também em recursos e 
esforços. Já anunciamos aportes de mais 
de meio bilhão de dólares no País para os 
próximos anos. De todos os investimentos 
programados, um deles é emblemático pa-
ra demonstrar a importância do País para a 
GE: o centro de pesquisas que instalaremos 
no Rio de Janeiro. Não é o caso de a GE ter 
mil centros de pesquisas e esse ser apenas 
mais um. Temos apenas quatro centros de 
pesquisas no mundo. Esse será o quinto.

M&M — Por que esse investimento no centro 
de pesquisas é tão significativo?
Leal — Quando você decide abrir um cen-
tro de pesquisas em um lugar, é porque 
acredita que aquela região tem capacida-
de de produzir algo relevante para todo o 
mundo. Há muitas atividades que estão no 
nosso DNA, como o desenvolvimento de 
energia limpa, tecnologia limpa, a explora-
ção do pré-sal e petróleo, que também são 
pertinentes ao Brasil. Podemos construir 
tecnologia a partir do Brasil para o mundo.

M&M — O centro de pesquisas consumirá a 
maior parte dos US$ 550 milhões que a GE 
planeja investir no País nos próximos anos?
Leal — Ficará com uma parte importante, 
mas não a maior parte — algo em torno de 
US$ 100 milhões. O centro de pesquisas es-
tará pronto entre o final de 2012 e o início 

de 2013. Estamos começando uma fase de 
preparação para as pesquisas e já conta-
mos com uma estrutura para receber alguns 
profissionais. Outros US$ 50 milhões serão 
investidos no centro de qualificação. A GE 
é reconhecida pela sua capacidade em ge-
rar líderes, capacitar pessoas e providenciar 
ferramentas e técnicas de gerenciamento.  
Estou muito orgulhoso de ter um centro de 
aprendizado aqui igual ao que temos nos 
Estados Unidos. Há muitos projetos simul-
tâneos. Por isso, precisamos de novos pro-
fissionais querendo trabalhar na empresa 
— que é um dos focos da nova campanha.

M&M — A comunicação é um modo eficiente 
para se atrair novos talentos para a empresa?
Leal — A comunicação é uma parte do pa-
cote, mas não está isolada. Há todo um tra-
balho junto das universidades, por exem-
plo. E assim como há o novo talento que 
está se formando, têm também os execu-
tivos que queremos atrair. Quando falamos 
em construir a inovação a partir do Brasil é 
porque acreditamos nesse potencial. Que-
remos nos tornar mais próximos tanto des-
ses estudantes quanto dos profissionais.

M&M — Quais os objetivos desta nova 
campanha institucional? 
Leal — Deixe-me recorrer à nossa história 
mais uma vez. Em 2009, lançamos nossa 
primeira campanha institucional no País. 
Era uma campanha global, adaptada para o 
Brasil. O resultado foi bom, deu (ao público) 
uma perspectiva global da empresa. Em 
2010, decidimos que, se o Brasil é tão 
importante para nós, deveríamos ter 
mais brasileiros em nossas campanhas. 
Por isso, optamos por colocar os filhos 

de nossos funcionários na campanha, 
naquele momento. Assim, estabelecemos 
uma conexão entre o presente — pois os 
pais trabalhavam conosco —, e o futuro, 
com as crianças entendendo o que a GE 
pode produzir (para elas). Em termos 
de branding, éramos uma marca global 
adaptada. Caminhamos para nos apresentar 
como uma marca com uma história local 
e agora estamos demonstrando o que 
podemos desenvolver e construir para o 
futuro. As crianças representam a liberdade 
para imaginar. O ponto-chave da inovação, 
para nós, é a liberdade de imaginação que 
acaba por se transformar em um produto. 
E a inovação está cravada no nosso DNA. 
Resumindo: em termos de posicionamento, 
queremos ser reconhecidos como uma 
empresa que conhece o mercado local, 
por estarmos aqui há muito tempo, e que 
entende o orgulho que nós, brasileiros, 
temos dos nossos recursos naturais, povo 
e cultura. E não há como contar essa história 
sem captar alguns dos elementos brasileiros 
em nossa marca.

M&M — Esse novo posicionamento já está 
sendo trabalhado internamente?
Leal — No ano passado, durante uma se-
mana, fizemos uma ação interna para o lan-
çamento da campanha institucional para 
nossos funcionários. Esta nova campanha 
continuará ativa até março de 2012. Ao lon-
go desse tempo, temos muitos elementos a 
ser trabalhados. Já fizemos um pré-lança-
mento com os profissionais de marketing e 
comunicação. Também faremos um lança-
mento para os funcionários das fábricas e 
de áreas comerciais. E aí teremos um pla-
no de suporte. Por exemplo: fomos convi-

dados para nos unir ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico, à Fundação Roberto Marinho e Ger-
dau como patrocinadores do prêmio Jovem 
Cientistas, que está muito ligado aos nos-
sos propósitos. Também falamos do futu-
ro, de descobertas no Brasil. Esse tipo de 
iniciativa ajuda a manter a mensagem pa-
ra os nossos funcionários. 

M&M — Esta é a primeira vez que o slogan 
da campanha para o Brasil aparece em 
português. Foi difícil convencer a matriz 
dessa necessidade?
Leal — Nossa língua é muito diferente do 
inglês, e isso já justificaria uma versão pa-
ra o País. Em 2009, quando usamos os fil-
mes e materiais que vieram de fora, perce-
bemos algumas coisas que gostaríamos de 
evitar (nas próximas campanhas). A utili-
zação de cenários brasileiros, dos produtos 
à disposição ou sendo testados no Brasil e 
de pessoas brasileiras (nos filmes e peças) 
faz parte do nosso processo de aproxima-
ção com o mercado nacional. Quando ima-
ginamos uma estratégia 360º, não estamos 
restritos à publicidade: envolve a área de re-
lações públicas e todo o processo e níveis 
de comunicação. Quando entendemos to-
dos os tipos de clientes que lidamos no dia 
a dia, isso abrange pessoas que talvez não 
tenham facilidade com a língua inglesa. E 
isso não é demérito nenhum para as pes-
soas — talvez seja para uma empresa que 
exige ser compreendida em inglês. Lembro 
que tivemos uma validação em pesquisa, 
com a comparação das taglines em inglês e 
português. Ouvi comentários como, “a GE 
está muito mais brasileira, por que deixar 
esse termo em inglês?”

marcos leal
Diretor de marketing da General 
Electric para o Brasil. Defende a 
utilização de conteúdo nacional 
na comunicação institucional 
da companhia e está à frente 
da estratégia de aproximação 
com os públicos-alvo da GE 
no Brasil. Está há seis anos na 
empresa e há dois no comando 
do marketing.
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“Em termos de branding, éramos uma marca global 
adaptada. Caminhamos para nos apresentar  
como uma marca com uma história local e agora 
estamos demonstrando o que podemos 
desenvolver e construir para o futuro”

M&M — Como a GE trabalha a unidade entre 
as iniciativas globais e locais de marketing?
Leal — Há dois anos criamos uma rede so-
cial, que chamamos de Magnet, formada por 
profissionais de marketing de diferentes áreas 
de interesse e expertise, que, quando neces-
sário, conseguimos reunir rapidamente. Es-
tou à frente de um dos centros deste projeto. 
Quando uma pessoa tem uma dúvida, por 
exemplo, sobre como mensurar o mercado 
petrolífero na Arábia Saudita, basta mandar 
uma mensagem e começamos a discutir as 
soluções. Não há como entender um merca-
do específico a partir da sede. É preciso estar 
lá. Mas em termos de técnicas, metodolo-
gias e iniciativas, é possível oferecer suporte.

M&M — Como fazer uma única campanha ser 
relevante para todas as diferentes áreas de 
atuação da empresa?
Leal — Começamos a conceber a campa-
nha como um todo a partir de reuniões com 
cada unidade de negócios em particular. 
Nesses encontros, são expostos os planos 
de longo prazo para as áreas específicas. 
Em energia, por exemplo, eles fazem coi-
sas incríveis com os ventos e fornecem o 
número de megawatts gerados a partir do 
nosso trabalho. Posso não querer falar exa-
tamente sobre isso em uma campanha ins-
titucional, mas posso dar suporte a tudo o 
que eles vêm desenvolvendo para a indús-
tria de geração de energia eólica, transmi-
tindo ao público uma mensagem de que 
somos uma empresa ecofriendly. Esse ca-
minho se repete em todas as áreas.

M&M — A ascensão da classe média brasileira 
representa oportunidades para quais áreas 
de negócios da GE?

Leal — Para todos os nossos negócios. Não 
sou economista, mas vamos lá. Há mais 
pessoas na classe média e conquistando 
empregos formais. Um maior número de 
empregos formais significa mais pessoas 
com acesso a planos de saúde privados. 
Isso leva ao crescimento de um mercado 
no qual vamos muito bem, o de saúde. 
Essa ascensão de classes também leva 
as pessoas a buscarem água de melhor 
qualidade. Também é uma oportunidade 
para a GE, que pode desenvolver 
tecnologia para melhorar a qualidade da 
água. Ganhando mais, as pessoas querem 
ter melhores TVs e aparelhos eletrônicos 
mais modernos, demandando energia 
estável em seus lares. Nós trabalhamos 
com distribuição e transmissão de energia. 
Ter uma classe média emergente não 
significa apenas ter um mercado em 
crescimento. Há toda uma nova dinâmica 
na economia que impulsionará o mercado 
e nos beneficiará como uma empresa de 
infraestrutura.

M&M — O presidente global da GE, Jeffrey 
Immelt, foi o primeiro representante de 
uma empresa privada a ser recebido pela 
presidente Dilma Rousseff. É uma indicação 
do interesse do governo em apoiar o 
desenvolvimento da infraestrutura e de 
novas tecnologias no País?
Leal — Acho que, para o setor privado co-
mo um todo, foi uma mensagem importante 
de abertura (do governo). Eles estão abertos 
para propostas que criem empregos e signi-
fiquem oportunidades de desenvolvimen-
to de tecnologia. A GE pode, de uma forma 
ou de outra, se encaixar perfeitamente em 
ambos os casos. Não fomos recebidos pelo 

governo porque eles gostam da nossa em-
presa, esse não é o ponto. Se olharmos para 
as maiores prioridades do governo brasilei-
ro — como a educação, o desenvolvimen-
to de tecnologia, geração de empregos —, 
veremos que estão bem alinhadas ao que 
estamos nos propondo a realizar por aqui, 
nos próximos anos.

M&M — Pelo volume de investimentos em 
tecnologia e infraestrutura, a GE precisará 
trabalhar junto com o governo. Daí a 
importância desse encontro?
Leal — Depende. Olha, assim como não sou 
economista, também não sou um político. 
Acontece que as decisões no Brasil, em al-
gumas áreas, são tomadas em diferentes 
níveis, municipal, estadual e federal. Para 
nós, é importante entender a estratégia de 
investimentos do governo. Às vezes, você 
tem de dialogar com o governo; às vezes, 
com uma instituição privada. 

M&M — Qual o nível de importância de cada 
área da GE no Brasil? De onde vêm as maiores 
receitas?
Leal — Não há uma resposta exata sobre 
qual é o melhor negócio. Nossas receitas es-
tão bem divididas entre todas as áreas. Em 
termos de oportunidades de projetos que 

podemos construir daqui para frente, é só 
olhar para o desenvolvimento da infraes-
trutura no País. Há grandes oportunidades 
nos campos de energia, transporte e saúde.

M&M — A realização da Copa do Mundo e da 
Olimpíada no Brasil são motivadores desses 
investimentos da GE?
Leal — Sem dúvida, será um impulso im-
portante (para a área de infraestrutura). 
Patrocinamos os Jogos Olímpicos de Tu-
rim, de Vancouver, de Pequim e, em 2012, 
patrocinaremos os de Londres. Sabemos o 
que acontece nessas cidades escolhidas pa-
ra serem sedes de uma Olimpíada.

M&M — Vocês patrocinarão também a 
Olimpíada do Rio, em 2016?
Leal — Espero que sim, mas... Na verda-
de, ainda estamos discutindo essa questão. 
Meu ponto é: o Brasil é um país importante 
para a GE e nós sabemos o que fazer (nes-
ses eventos). Sabemos como ajudar a cons-
truir um estádio, a suprir as necessidades de 
infraestrutura. Então, para ser sincero, não 
há como ficarmos de fora (desses eventos). 
Conhecemos o potencial de projetos dessa 
natureza, assim como sabemos o que po-
demos entregar em termos de desenvolvi-
mento e tecnologia. 
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