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Após 16 trimestres consecutivos
de lucro na América do Sul, onde
o Brasil responde por cerca de
60% das vendas da marca, a Ge-

neral Motors registrou prejuízo
de US$ 44 milhões no período de
julho a setembro. Há um ano, o
ganho havia sido de US$ 163 mi-
lhões na região.

Segundo o presidente da GM
América do Sul, Jaime Ardila, a
perda não é motivo de preocupa-
ção. “Ela está relacionada aos in-
vestimentos no Brasil que têm
subido muito nossas despesas,
temporariamente”, explica o
executivo. “Para o segundo tri-
mestre do próximo ano a situa-

ção mudará radicalmente”, ante-
cipa ele, que está em Detroit
(EUA), em encontro de dirigen-
tes na matriz.

A GM do Brasil concluirá no
próximo ano um plano de inves-
timento de R$ 5 bilhões iniciado
em 2008 que inclui a renovação
de toda sua gama de produtos e
atualização das fábricas. O mais
recente lançamento da marca
ocorreu na semana passada, do
sedã Cobalt.

Nas próximas semanas, a em-

presa deverá anunciar novo pla-
no de investimento para os próxi-
mos anos, que está sendo nego-
ciado com a matriz.

O Cobalt foi totalmente desen-
volvido no Brasil, informa o vice-
presidente da GM, Marcos Mu-
nhoz. Segundo ele, há cerca de
cinco anos a matriz americana
encomendou estudos de um mo-
delo para a nova categoria de con-
sumidores que estava surgindo
em países emergentes como Bra-
sil, Índia e Rússia.

“A companhia queria um car-
ro que fosse grande por dentro,
com porta-malas espaçoso, mo-
tor equilibrado entre potência e
consumo e linhas clássicas, mas
com design moderno”, lembra
Munhoz. “Além do Brasil, pelo

menos outros três países deve-
rão produzi-lo”, informa.

O novo sedã pequeno da GM
está sendo produzido em São
Caetano do Sul (SP), assim co-

mo o recém-lançado Cruze, que
substituiu o Vectra. “Em 2012 te-
remos mais lançamentos de pro-
dutos em segmentos em que ain-
da não atuamos”, avisa Munhoz.

Resultado global. Para o grupo
todo, a GM divulgou ontem lu-
cro líquido de US$ 1,7 bilhão,
15% inferior ao obtido em igual
período do ano passado. Global-
mente, é o sétimo trimestre de
resultados positivos, depois da
crise de 2008 e 2009 que quase
levou a companhia à falência.

A unidade americana da GM
teve lucro de US$ 2,2 bilhões e a
da região que engloba China, Ín-
dia e Rússia teve ganhos de US$
365 milhões. Já na Europa o pre-
juízo foi de US$ 292 milhões.

GM perde US$ 44 milhões na
América do Sul no 3º trimestre

Publicidade
busca volta aos
velhos tempos
Para publicitários latino-americanos, criatividade
vem perdendo espaço para a tecnologia

● Na 14ª edição do El Ojo, foram
inscritas 5.019 peças, um cresci-
mento de 9% em relação ao ano
passado. O Brasil liderou o volu-
me de trabalhos em disputa, com
23% do total. Na segunda posi-
ção veio a Argentina, com 15%.
Depois estão México, Colômbia e
Espanha. Segundo Santiago Kel-
ler Sarmiento, presidente do festi-
val e da publicação LatinSpots,
especializada em marketing,
mais de 3 mil pessoas participa-
ram do evento. O El Ojo, o Festi-
val Ibero Americano da Publici-
dade (FIAP), e o El Sol, em San
Sebastian (Espanha), são os festi-
vais mais expressivos fora do
eixo americano-inglês, com os
prêmios mais importantes.

DIVULGAÇÃO

Mais de 5 mil peças
disputaram festival
de publicidade

Marili Ribeiro
ENVIADA ESPECIAL / BUENOS AIRES

Nada como uma complicada cri-
se global para se descobrir os en-
cantos da afetividade. Essa tal-
vez seja a melhor lição da 14.ª edi-
ção do Festival Internacional El
Ojo Iberoamérica, que terminou

ontem em Buenos Aires. Como é
usual nesses eventos do meio pu-
blicitário, foram distribuídos
prêmios em grandes quantida-
des – o Brasil ficou com dois
Grand Prix, entre os 15 possíveis,
e quase uma centena de outros
troféus de ouro, prata e bronze.
Mas também foram promovidas

palestras em que muito se falou
da “arte” de seduzir da velha e
boa propaganda, tão difundida
nos anos 50 nos EUA, e que vi-
nha perdendo espaço para ações
utilitárias que se amparam nas
novas tecnologias digitais.

Os grandes nomes da publici-
dade latina, como os argentinos
Pablo Del Campo, presidente da
Del Campo Nazca Saatchi &
Saatchi, Fernando Veja Olmos,
presidente global de criação da
JWT, ou o colombiano Juan Car-
los Ortiz, presidente da DDB La-
tina (que inclui os hispânicos
dos EUA, a América Latina e a
Espanha) bateram na tecla de
que a ideia da mensagem publici-
tária tem de ser cativante. A pla-
taforma em que será veiculada é
uma questão secundária.

O italiano Luca Lindner, presi-
dente da McCann Erickson Amé-
rica Latina, África e Oriente Mé-
dio, não deixou por menos e no-
meou sua conferência de Tudo o

que você precisa é amor.
Vega Olmos, em sua apresen-

tação para um auditório lotado e
dominado por publicitários em
começo de carreira e estudantes
da área, não teve dúvida de reme-
morar um clássico da propagan-
da para diminuir a supervaloriza-
ção que vem se dando às moder-

nidades da era digital no plano
da comunicação. “Por que os dia-
mantes são um símbolo do amor
eterno?”, perguntou. “Pode-
riam ser os rubis, as esmeraldas,
as safiras. Mas foi uma invenção
do marketing associar o brilhan-
te ao compromisso de amor eter-
no, que se injetou na cultura po-

pular e permanece até hoje. É dis-
so que trata a propaganda. De
criar magia e envolver emocio-
nalmente as pessoas.”

Brasil em baixa. E se a “indús-
tria” da propaganda enfrenta os
reflexos da crise na Europa, Ja-
pão e Estados Unidos, na Améri-
ca Latina ela vai bem. Aliás, to-
dos os profissionais, natural-
mente otimistas por característi-
ca profissional, foram unânimes
em dizer que, por aqui, os negó-
cios só fazem crescer.

Para o Brasil, sempre uma refe-
rência para os vizinhos latinos, o
cenário é que vem mudando.
Sem se identificarem, para não
se comprometerem com seus pa-
res no País, muitos foram críti-
cos à produção nacional. Dizem
que os publicitários brasileiros
se acomodaram num modelo de
negócios que garante receita
com a intermediação da compra
de mídia, e isso vem roubando a
sua criatividade.

Latinos no exterior. Discus-
sões à parte, a verdade é que a
produção argentina e, surpresa
para muitos, a colombiana vêm
se destacando e ganhando prê-
mios não só entre os festivais da
região, mas também nos even-
tos que sempre foram domina-
dos pela propaganda de origem
anglo-saxônica.

Aliás, os festivais de publicida-
de mais antigos se dão na Ingla-
terra, Nova York e na pequena
Cannes, na França, por pura tra-
dição, já que ali se realiza o festi-
val de cinema no qual o Cannes
Lions se inspirou.

Uma das peças vitoriosas no
festival El Ojo, feita para o ener-
gético Gatorade, da PepsiCo, pe-
la agência JWT, de San Juan, em
Porto Rico, é aposta da maioria
dos presentes como garantia de
prêmio em Cannes no ano que
vem. Com o nome de O Coração
de Porto Rico, a campanha trans-
mite a batida real de um coração
para demonstrar os picos de
emoção durante a disputa de um
jogo.

Empresa diz que
prejuízo é reflexo dos
investimentos feitos na
região, onde o Brasil
tem 60% dos negócios

Foco. Para Pablo Del Campo, publicidade tem de ser cativante

● Recuo

● Motivação

US$ 1,7 bi
foi o lucro líquido da GM em
todo o mundo, um resultado
15% inferior ao de igual
período de 2010

R$ 5 bilhões
é o volume de investimentos da
GM no Brasil entre 2008 e 2012

PABLO DEL CAMPO
PRESIDENTE DA DEL CAMPO
NAZCA SAATCHI & SAATCHI
“Os prêmios (...) estimulam o
profissional de publicidade a
buscar o inusitado.”

FERNANDO OLMOS
PRESIDENTE GLOBAL
DE CRIAÇÃO DA JWT
“É disso que trata a propaganda.
De criar magia e envolver
emocionalmente as pessoas.”
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