
Entre 2008 e 2010, a sede da General Motors, nos Esta-
dos Unidos, viveu momentos difíceis. A crise econômi-
ca mundial e a queda de consumo no mercado auto-
motivo do país fizeram com que a empresa recebesse 
ajuda do governo. Com os aportes da Casa Branca em 
uma das maiores montadoras do mundo, críticos ape-
lidaram a empresa de "Government Motors". 

A crise no caixa teve impacto direto no quesito 
inovação. Seu portfolio acabou sendo estendido e os 
novos modelos não vieram. Vital para qualquer fabri-
cante de automóveis, o lançamento de novos carros 
tem sido a principal estratégia da GM nos últimos 
meses. Ainda que seja uma manobra ousada - já que 
só no Brasil, de uma vez, foram lançados 12 modelos 
- o momento parece promissor. 

O novo diretor de marketing da GM no Brasil, 
Herman Mahmke, que assumiu o cargo no início do 
mês, não recomenda a estratégia de tantas marcas 
novas ao mesmo tempo, mas destaca que acabou 
dando certo. "Do ponto de vista de marketing isso 
não é bom, mas agora nosso portfolio está atualiza-
do e poderemos trabalhar melhor os próximos lan-
çamentos". De 2008 a 2012, a companhia investiu 
R$5 bilhões para desenvolver novos produtos, rea-
dequar fábricas e ampliar contratações. 

Com 15 anos de GM, Mahmke é formado em en-
genharia e trabalha há nove anos na área de mar-
cas. Já atuou nos Estados Unidos no departamen-
to de comunicação para América do Sul, África e 
Oriente Médio. Da experiência tirou inspiração para 
entender o momento da indústria automobilísti-
ca em cada mercado emergente. Em entrevista ao 
CdM, ele fala sobre as estratégias regionais de co-
municação, os critérios para compra de mídia e as 
mudanças nos hábitos do consumidor. A ut
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CADERNO DE MÍDIA - Por que a GM 
resolveu atualizar a linha de uma 
vez e lançar tantos modelos juntos? 
Herman Mahmke - Nos últimos me-
ses foram doze novos carros. Estáva-
mos com um portfolio desatualizado e 
resolvemos fazer dessa forma. Do pon-
to de vista de marketing não foi a me-
lhor estratégia. Não é comum lançar 
tantos modelos de uma vez e não re-
comendo isso. São muitas marcas que 
colocamos no mercado em um curto 
espaço de tempo para que o consumi-
dor assimilasse. Mas deu certo. 

O que fez a marca ficar tão tempo 
parada? 
Estendemos demais nossas linhas. 
Mas já estamos com o portfolio glo-
bal atualizado. O que temos no Bra-
sil é o que está na Rússia, Alemanha, 
Estados Unidos e Coreia. Agora, para 
os próximos lançamentos faremos de 
outra forma. A estratégia será traba-
lhar melhor cada marca nova. 

Qual a principal estratégia de comu-
nicação da GM no Brasil? 
Ela se resume em um foco regional. 
Temos 11 escritórios pelo país respon-
sáveis por consolidar a comunicação. 
Até por que você tem nuances de 
produtos e demandas específicas em 
cada região. No nordeste você ven-
de cores variadas, no sudeste mais a 
cor cinza, no sul vai cair o interesse 
por ar-condicionado. Para isso, temos 
duas agências parceiras. Uma cuida 
do varejo e tem suas agências coliga-
das pelo país que é a Salles Chemistri. 
Outra é a W/McCann que trabalha 
com marcas e produtos. 

Qual o ritmo e o planejamento de 
suas campanhas, considerando o 
dinamismo do varejo? 
Eu tenho um planejamento anual e 
dentro dele defino o ano por trimestre. 
Começo trabalhar o tema de campa-
nha para cada um dos trimestres. Além 
disso, eu tenho as decisões de curto 

A CLASSE C LITERALMENTE 
REVOLUCIONOU, NÃO SÓ O JEITO 
DE COMUNICAÇÃO, MASA MANEIRA 
DE DESENVOLVER OS PRODUTOS. 

prazo baseadas em ofertas e necessi-
dades específicas do meu estoque. 

De que maneira a redução do IPI im-
pactou no mercado da Chevrolet? 
As ações de redução do IPI tiveram 
dois momentos importantes. O pri-
meiro é o retomo efetivo no aumento 
de vendas e a manutenção da indús-
tria em um bom patamar Sem dúvi-
da, a sensibilidade do governo contri-
buiu muito para o mercado. Agora, 
quando falo de comunicação para o 
varejo, meu principal objetivo é levar 
o consumidor para a concessionária e 
foi isso que a redução possibilitou. 

Foi a oportunidade de novos clientes 
chegarem até você? 
Chamamos isso de converter intenção 
em compra. Um gancho poderoso e que 
implica muita responsabilidade. 

E a classe C, como a GM aproveitou a 
oportunidade vinda dessa nova clas-
se e como adaptou a comunicação? 
A classe C literalmente revolucio-
nou. Vou lançar um modelo novo, 
por exemplo, tenho que mostrar os 
diferenciais que atendem a neces-
sidade do novo consumidor. Espaço 
interno e tamanho do porta-malas. 
E mesmo sendo um carro espaçoso 
precisa ter conforto e design. Hoje o 
drive é o design. No Brasil, a primeira 
razão para se comprar um carro é a 
aparência. Se o carro tiver tudo, mas 
não for apresentável, o consumidor 
brasileiro não assimila. 

Vocês utilizam pesquisas e ferra-
mentas para entender os hábitos de 
consumo deste novo consumidor? 
A W/McCann tem um trabalho mui-
to importante. Eles levaram especia-

listas para conviver com as pessoas. 
Não é uma pesquisa superficial. É 
entrar na casa do consumidor, um 
trabalho até mesmo antropológi-
co. É muito mais do que apenas sa-
ber em que shopping essas pessoas 
compram. Nós também temos uma 
pesquisa em que nosso analista vai 
até a casa da pessoa e passa um dia 
com ela. Toma café, vai aos compro-
missos com a família e a partir dai 
traça um perfil. É importante mape-
ar os anseios para poder oferecer o 
produto certo e do jeito certo. 

Errar em um mercado tão competiti-
vo pode ser fatal... 
É muito caro desenvolver um carro. Te-
mos que ter humildade e sensibilidade 
de ouvir muito e pesquisar bastante 
para desenvolver e acertar Eu tenho 
que estar literalmente conectado ao 
meu consumidor Além de ser relevan-
te para ele, tenho que adiantar ten-
dências e necessidades. 

E a concorrência, de que forma ela 
afeta a atuação da GM? 
O fato de estarmos 88 anos no merca-
do faz muita diferença. Nossa base de 
clientes é muito grande. Mas o mer-
cado mudou, há 10 anos você tinha 
cinco marcas no Brasil. Hoje, todas as 
marcas globais estão aqui. Mas o reco-
nhecimento que a Chevrolet alcançou 
ajuda a não ter que remar tanto para 
conquistar clientes em comparação 
às recém-chegadas. O segredo disso é 
a retenção de clientes. 

Isso não implica em um risco de 
comodismo? 
A proximidade combate isso. O que 
nós nunca vamos fazer é virar as cos-
tas. A nossa estratégia de marketing 
é manter o relacionamento durante 
todo seu ciclo de vida. Hoje o cliente 
fica em média três anos com um car-
ro e nós estendemos a garantia para 
tê-lo por perto. A garantia é um ins-
trumento de relação importante. A ut
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Como você avalia a chegada das 
marcas chinesas ao país? 
Elas ofereceram muito conteúdo por 
pouco preço. E o que está acontecen-
do agora é que os consumidores que 
embarcaram nessa aventura, uma 
boa parte, está voltando para a nos-
sa marca. Nós sentimos a carência 
do consumidor no pós-venda. Então, 
se em um primeiro momento ele foi 
impactado pelo baixo custo e com 
campanhas agressivas, posteriormen-
te eles viram que não compensa. O 
preço acaba permeando as decisões 
de compra. Mas o que essas marcas 
estão oferecendo de tecnologia e qua-
lidade está muito abaixo da média. 

Hoje o que representa a impren-
sa automotiva na hora de divulgar 
seus modelos? 
Temos uma relação muito próxima 
com a imprensa do segmento. Até nos 
vangloriamos de ter começado isso lá 
atrás. Para nós é uma relação de duas 
mãos. Em um primeiro momento é a 
oportunidade de expor nosso produto 
e de receber feedbacks de especialis-
tas. É bom que as revistas digam que 
estamos lançando novos produtos e 
principalmente quando temos uma 
análise satisfatória. 

TEMOS UMA DISCIPLINA MUITO 
GRANDE, NOSSA COMPRA DE 
MÍDIA É ESTRITAMENTE FEITA POR 
MEIO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS, 

E quando ela não é satisfatória? 
Aí nós usamos os inputs para melhor 
nossos automóveis. Agora, tentar se-
gurar ou influenciar, de jeito nenhum. 
A partir do momento que colocamos 
nosso carro para ser testado ele está 
na chuva para se molhar. 

Como está distribuída sua verba 
de mídia? 
O fator televisão é muito relevante 
e consome o grosso da minha mídia, 
Mas o que a gente procura através 
da capilaridade do marketing de va-
rejo é pulverizar. Nosso trabalho re-
gional é muito forte. 

O que mudou nos hábitos de mídia 
de seus consumidores? 
A gente sempre fez muito jornal. Ele 
continua sendo relevante, mas per-
deu para a internet. Quando falamos 
de comparativo de preço o jornal ain-
da é forte, mas na hora de posicio-
namento de marca, a internet tem se 
fortalecido. A TV se mantém estável. 

Onde estão baseados seus critérios 
de compra de mídia? 
Temos uma disciplina muito grande. 
Nossa compra de mídia é estrita-
mente feita por meio de critérios téc-
nicos. Comprar mídia é razão, e não 
emoção. Todo o investimento que 
fazemos é com base em pesquisa e 
em métricas. Posso em determinado 
período ter maior investimento em 
internet em função de lançar uma 
marca mais jovem, como posso mu-
dar isso conforme a necessidade. Mas 
o principal é maximizar o dinheiro 
que temos. Isso é comprar mídia. 

Como foi atuar por dois anos com 
mercados emergentes? 
Foi muito importante para entender 
o momento de cada mercado e o que 
está acontecendo com o,Brasil. São 
experiências diferentes, mas que 
servem como exemplo a ser tomado. 
Eu fazia o trabalho de comunicação 
para a América do Sul, África e Orien-
te Médio. São estruturas e caracte-
rísticas muito diferentes. A África 
do Sul com um mercado potencial. 
A América do Sul se desenvolvendo 
cada vez mais. A África ainda a se 
desenvolver e o Oriente Médio com 
grandes oportunidades. H 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 288, p. 2-4, abr. 2013.




