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Tudo começou com o "tô nem aí", virou "Poeira" e agora chega ao "tê tê têretê tê tê...". Estréia 
hoje no intervalo do Jornal Nacional, horário nobre da TV Globo, a nova etapa da campanha da 
GM - desta vez cantada e estrelada por Jorge Ben Jor. Assinada pela Salles Chemistri, do grupo 
Publicis, a versão dá continuidade à fórmula musical que a agência escolheu para a campanha de 
varejo da marca. 
 
No filme de sessenta segundos, o cantor Jorge Ben Jor entoa uma versão adaptada de "A Banda 
do Zé Pretinho" mesclada com "Taj Mahal". A GM manterá, simultaneamente, dois filmes no ar. A 
primeira etapa da campanha - que estreou em 3 de março com a banda Jota Quest cantando uma 
versão de "Não Quero Dinheiro", de Tim Maia - continua sendo veiculada em sistema de rodízio. 
 
De acordo com levantamento do Ibope Monitor, a General Motors aparece como a terceira maior 
anunciante do país em 2004, com um investimento de US$ 116 milhões - 47% acima de 2003, 
quando a GM ocupou a quinta posição no ranking. A montadora ficou atrás apenas das Casas 
Bahia e Unilever. 
 
A Salles está com a conta do varejo da GM desde 1996, mas passou a adotar essa fórmula da 
música de sucesso adaptada à mensagem da marca - de preferência corroborada por uma 
celebridade - há quase dois anos. 
 
Começou com a música "Tô nem aí", mas como a cantora Luka não era conhecida, a empresa 
usou a modelo Daniela Cicarelli. Em seguida, vieram as músicas "Carro Velho" e "Poeira", com a 
voz e figura da cantora Ivete Sangalo. 
 
A partir da campanha nacional de 60 segundos, os filmes locais são editadas de acordo com as 
ofertas de cada região. "Apenas comunicar oferta é muito chato e a música permite fazer isso de 
forma atraente", afirma Carlos Leão, vice-presidente da Publicis Norton. 
 
A estratégia de marketing é apenas um dos pilares da trajetória que a General Motors traçou no 
Brasil para conquistar a liderança do mercado, no ano passado. Com 364.259 veículos 
emplacados no país, a companhia roubou a liderança da Fiat, fechando o ano com a fatia de 
23,1% das vendas de veículos. 
 
Nos dois últimos anos, a montadora aumentou a oferta de modelos - ao todo, hoje são 11 
modelos. O faturamento da General Motors na região que engloba América Latina, África do Sul e 
Oriente Médio cresceu 45,4% em 2004, num total de US$ 8 bilhões. A maior parte do avanço veio 
da expansão da operação no Brasil, que também representa a maior fatia dessa região. 
 
As montadoras iniciaram o ano com pesados investimentos publicitários. Domingo passado, a 
Volkswagen lançou uma das maiores campanhas institucionais da sua história. Depois de 18 anos 
a montadora mudou o slogan "Você conhece. Você confia" para "Perfeito para sua vida". A 
campanha é da AlmapBBDO. 
 
A campanha de varejo da Fiat também tem um forte apelo musical - Sidney Magal é o novo 
garoto-propaganda. "O símbolo principal da campanha é a paixão e não a música. Teremos outros 
desdobramentos do tema que não incluirão cantores", diz Fernando Campos, diretor de criação da 
Giovanni, FCB, que assina a campanha. 
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