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ABSTRACT 
 
 
 
Spre sfârșitul anilor 1920, s-a produs un al doilea moment de cotitură în evoluția 
marketingului auto. General Motors („GM”) a depășit Ford în ceea ce privește volumul de 
vânzări, oferind vehicule mai atractive. Spre deosebire de abordarea Ford, GM s-a 
concentrat mai mult pe stilurile, culorile și aspectul exterior al vehiculelor sale. Strategia de 
marketing a GM a fost orientată pe segmentare: „o mașină pentru fiecare poșetă și scop”. 
Strategia s-a bazat pe diviziile de clasă care urmau să modeleze societatea americană. 
Dezvoltarea economică a favorizat ascensiunea socială.  
 
Pe măsură ce venitul mediu a crescut, mai multe persoane au urcat pe „scara consumului”, 
au dobândit un nou statut și au avut mai mult timp la dispoziție pentru a se bucura de un 
nou stil de viață. Pentru diferitele clase sociale, GM a oferit produse diferite la prețuri 
diferite, căutând să atragă clienți potențiali din diferite segmente prin diferite reclame.  
 
 
Când a devenit președinte al GM în 1923, Alfred Sloan a stabilit o nouă relație în 
management între marketing și inginerie, și marketing și producție. În doar câteva cuvinte, el 
a rescris regulile de marketing. El a înțeles importanța schimbării așteptărilor 
consumatorilor. În acest sens, el a fost și un „perturbator”. Deviza „O mașină pentru fiecare 
poșetă și fiecare scop” nu numai că a stabilit principiile segmentării, dar a semnalat 



 
 
 
 
 

 

 

 

abandonarea regulii de a considera un produs doar în termeni fizici. GM și-a conceput 
produsele nu doar ca mijloace de transport, ci ca obiecte, ca instrumente pentru atragerea și 
atragerea de percepții pozitive în rândul potențialilor clienți. 
 
În timp ce majoritatea companiilor auto, atât în Europa cât și în S.U.A., au fost înființate ca 
companii de familie și au căutat autonomia furnizorilor prin integrarea verticală odată ce au 
trecut de stadiul embrionar, GM a avut o origine și dezvoltare diferită. 
William Durant, un finanțator strident, lipsit de scrupule, a folosit fonduri împrumutate în 
întregime pentru a achiziționa o serie de firme care se luptă în industria auto nouă, iar în 
1908, anul în care a fost introdus Modelul T, le-a grupat sub numele de General Motors. El a 
crezut că diversificarea ar putea minimiza riscul. Unele s-au specializat în producția de piese 
și componente, în timp ce cele mai mari firme asamblau automobile. Întrucât fiecare își avea 
originile, independent de celelalte și, din principiu, Durant și-a acordat fiecăruia o autonomie 
aproape totală în alegerea ce să producă și la stabilirea prețurilor, au existat numeroase 
suprapuneri în ceea ce privește produsele și piețele.  
 
Toate acestea au făcut ca noua companie să fie vulnerabilă, deoarece a împrăștiat resurse, în 
timp ce trebuia să facă față noilor concurenți atrași de dezvoltarea industriei și de un Ford 
Motor cu dezvoltare rapidă. Alarmați de dificultățile financiare ale lui Durant, bancherii l-au 
respins. 
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