
 
A GAC Motor aprimora a cultura corporativa para comemorar uma lenda sendo elaborada há dez 

anos 

GUANGZHOU, China, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A GAC Motor, principal fabricante de 
automóveis da China, divulgou uma nova imagem de marca e cultura corporativa para a comemoração 
dos dez anos da empresa. A nova visão tem como objetivo destacar as aspirações de uma das principais 
marcas de automóveis da China, à medida que entra em nova fase de desenvolvimento. 

"Alcançar grande progresso nos negócios não depende apenas de produtos de alta qualidade e força da 
marca, mas também da orientação da cultura corporativa", disse Yu Jun, presidente da GAC Motor. 
"Portanto, a GAC Motor, ao comemorar 10 anos, decidiu atualizar a sua imagem com um novo slogan de 
marca e esforços renovados para atualizar a nossa cultura corporativa. Tem o objetivo de capacitar, 
motivar e inspirar ainda mais a nossa força de trabalho, para garantir o desenvolvimento contínuo de 
longo prazo na próxima década". 

A nova cultura corporativa, denominada "The Road to Greatness" (O caminho para a excelência), será 
baseada na crença da empresa de que "se todos ousarem buscar a excelência, o mundo será um lugar 
melhor". Ela também incorporará uma nova "personalidade" para a marca, que incluirá as principais 
qualidades de inteligência, determinação, persistência e inovação, sob o novo slogan da marca: "Ouse 
sonhar, ter coragem e continuar se esforçando". Ao abraçar essa nova cultura corporativa, a GAC Motor 
garantirá que ela permaneça fiel aos seus ideais de desenvolver produtos originais e "não ter medo 
perante as dificuldades", pois tem o objetivo de criar o "carro do mundo". 

"A nova cultura corporativa visa incorporar humanidade, credibilidade e criatividade", acrescentou Yu 
Jun. "Nos próximos dez anos, a GAC Motor, com a nova cultura corporativa, terá como objetivo colocar 
em primeiro lugar os talentos, os consumidores, os parceiros e a comunidade. Respeitar uns aos outros 
e a cultura de cada um, manter a honestidade e nos esforçar, ao mesmo tempo em que temos a 
inovação como o principal estímulo do crescimento". 

Com a missão de criar uma vida agradável de mobilidade para todos, a GAC Motor, pela primeira vez em 
sua história, apresentará um conjunto de princípios norteadores, sob a sigla "GREAT", representando: 
glória para todos, rejeitar o caminho convencional, abraçar um propósito maior, adotar atitudes práticas, 
transcender os mais altos padrões e lutar pelo progresso. Sob esses princípios, nos anos que se 
seguem, a GAC Motor ampliará para construir uma marca de alto nível e uma empresa global. 

Sobre a GAC Motor 
Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do 
GAC Group, que fica em 202º lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e 
fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor 
vendo sendo classificada como a primeira entre as marcas chinesas, há cinco anos consecutivos, no 
Estudo de Qualidade Inicial SM (Initial Quality Study SM, IQS) chinês da J.D. Power Ásia Pacífico, 
demonstrando a estratégia da empresa centrada na qualidade, desde pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), fabricação, até a cadeia de suprimentos e as vendas e serviços. 

Para obter mais informações, veja: 
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 
Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor 
Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor 
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