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Ex-presidente do iG será
diretor do Google no País

Rafael Cabral

Começou mais uma vez a rotina
que envolve o mês ou as sema-
nas que antecedem um grande
lançamento da Apple — dessa
vez, a segunda geração do tablet
iPad. A fase preliminar de boatos
— funcionários de fábricas chi-
nesas, ex-empregados ressenti-
dos, analistas e gurus de toda sor-
te — já passou, e mais uma vez
foi o blog All Things Digital (do
Wall Street Journal) que bancou
o dia do lançamento: 2 de março.

Mesmo com uma avalanche
de anúncios de smartphones e
tablets Android (software para

celulares do Google) de todas as
formas e tamanhos, mais uma
vez é o produto da Apple que vai
ganhar as manchetes, que, gra-
dualmente, vão passando pelas
fases da lógica inventada pelo
marketing da companhia.

Os noticiários serão tomados
por três fases. Em primeiro lu-
gar, virão boatos e “rumores” ci-
tando fontes anônimas dentro
da empresa, vários por dia, e a
maioria com versões e datas con-
flitantes.

Ainda dá tempo de chutar e er-
rar tendências, mas quem indica-
rá o caminho serão as publica-
ções que costumam ter informa-
ções privilegiadas ou furos ante-
cipados pela própria Apple, co-
mo o Wall Street Journal ou o
New York Times. Depois, será
marcada uma data para um even-
to “misterioso”. Por fim, virá a
revelação.

A única diferença na rotina da

Apple é que Steve Jobs, porta-
voz e guru oficial, está de licença
médica por tempo indetermina-
do, e quem fará o anúncio prova-
velmente será o presidente inte-
rino Tim Cook.

A época é delicada. Sobrevi-
vente de um câncer no pâncreas,
uma foto em que Jobs apareceu
mais magro e abatido preocu-
pou os acionistas, que já pressio-
nam a empresa por um plano de
sucessão.

Vazamentos. Por causa disso, a
operação de lançamento, sem-

pre cuidadosa, deve ser ainda
mais calculada. Vazamentos
como do iPhone 4, que no ano
passado foi parar nas mãos de
um editor do blog Gizmodo,
podem causar um impacto ne-
gativo nas primeiras notícias
e análises sobre o gadget.

Controladora, a Apple plan-
ta pequenas dicas em meios
de comunicação e espera o
mar de especulações tomar
corpo, escarafunchando nos
mínimos detalhes como pode
ser a nova versão do aparelho.
O iPad 2, por enquanto, terá
uma câmera frontal, mais me-
mória, menos espessura e pe-
so, além de um processador
gráfico melhor.

Já o novo iPhone teria, por
enquanto, três opções, – vir
menor, mais barato, ou em
uma opção que junte ambas
as características. O celular
também deve aparecer em no-
va roupagem, principalmente
porque seus concorrentes já
estão equipados para a expan-
são da internet móvel rápida,
com tecnologia de quarta ge-
ração (4G), nos Estados Uni-
dos e na Europa.

Marili Ribeiro

A corrida pelos Leões da edição
de 2011 no maior festival de pro-
paganda do mundo, agora com
nova chancela – Cannes Lions
Festival Internacional de Criati-
vidade –, deu largada com o anún-
cio dos jurados brasileiros. Eles
vão representar o País em 12 das

13 categorias em disputa.
A publicitária brasileira Fer-

nanda Romano, que vive em Lon-
dres e trabalha para a Euro
RSCG, estará no júri de Tita-
nium e Integrated, um dos meno-
res e mais prestigiados do even-
to, mas representando os ingle-
ses. Nessa categoria, o Brasil re-
veza uma vaga com outros paí-
ses latino-americanos. Este ano,
coube aos argentinos o lugar,
que foi ocupado por Pablo Del
Campo, presidente da agência
Del Campo Nazca Saatchi &
Saatchi.

O Brasil tem intensificado sua
presença entre os maiores parti-
cipantes no evento, que realiza a
58.ª edição entre 19 e 25 de junho,
na costa francesa. No ano passa-
do, o País ocupou o terceiro lu-
gar entre os 98 países em compe-
tição, atrás apenas dos Estados
Unidos e da Inglaterra. Foram
2.490 peças inscritas e 644 dele-
gados. Ao todo, o Brasil faturou
58 Leões em Cannes.

A safra de profissionais que es-

tarão nos júris é uma aposta na
nova geração do mercado publi-
citário, como explica Armando
Ruivo, diretor de marketing pu-
blicitário do Grupo Estado, que,
por meio do jornal O Estado de
S.Paulo, é o representante ofi-
cial do Cannes Lions no Brasil.

“Promover talentos também é
um dos papéis que se espera des-
ses festivais. Precisamos oxige-
nar o meio e incentivar carrei-
ras”, diz Ruivo. Em 2010, os júris
contaram com nomes consagra-
dos do mercado.

Aprovação. O processo de indi-
cação dos jurados depende da
aprovação dos organizadores do
festival, a empresa inglesa
Emap. Este ano, a listagem a car-
go do Grupo Estado apresentou
três nomes para cada uma das
categorias. Em geral, a monta-
gem final visa contemplar uma
presença equilibrada de profis-
sionais que atuem nos conglome-
rados globais de comunicação,
como WPP, Omnicom, Interpu-

blic, Havas, Publicis e Isobar.
Entre as novidades da 58.ª edi-

ção do festival está a chegada de
mais uma categoria, que recebeu
o batismo de Creative Effective-
ness, algo como “criatividade
efetiva”. A ambição da nova pre-
miação é medir o impacto com-
provado nos negócios do anun-
ciante do trabalho realizado pela

agência. Ou seja, uma categoria
que considera como a ação de
marketing afetou o comporta-
mento do consumidor, o valor
da marca, as vendas e a lucrativi-
dade da empresa dona da marca.
No caso brasileiro, o nome esco-
lhido foi o do vice-presidente de
marketing da operadora de tele-
fonia Vivo, Hugo Janeba.

A entrada da Creative Effecti-
veness também é uma demons-
tração de uma tendência que
avança segura e gradual em Can-
nes e tem tornando o evento
uma vitrine para os encontros de
negócios.

As questões de criatividade
voltadas para a essência da ativi-
dade, que tanto mobilizam as
agências e que deram origem ao
festival, perdem espaço. Uma
das razões, como analisam al-
guns publicitários, está no fato
de a era digital provocar uma iné-
dita revolução na relação dos
anunciantes com os consumido-
res. As agência de propaganda vi-
vem momento de grandes trans-
formações. Essa constatação es-
tá também na origem da mudan-
ça de nome do festival, que tro-
cou a palavra “Publicidade” por
“Criatividade”.

A única exceção à renovação
de nomes que vão representar o
Brasil se deu com a indicação do
veterano Erh Ray, presidente da
agência BorghiErh/Lowe, que re-
torna ao júri do festival após re-
presentar o País na mesma cate-
goria, de filmes comerciais, em
2002.

Nova geração do iPad, da Apple,
deve chegar no início de março

BRASILEIROS EM CANNES

Jurados brasileiros no Festival de Cannes são definidos

● Denise Johnson deixa o co-
mando da GM do Brasil num mo-
mento em que a marca perde
participação no mercado. De ja-
neiro até a última segunda-feira,
vendeu 73.518 automóveis e co-
merciais leves, ficando com fatia
de 17,8% das vendas totais do
segmento. Em 2009 e em 2010,
manteve participação de quase
20%. Em mais de 80 anos de Bra-
sil, a GM só foi líder de vendas
em 2004. Tradicionalmente ocu-
pa a terceira posição, atrás da
Volkswagen (que este ano está
com 22,8% de participação) e da
Fiat (com 21,8%).

● Nova geração entra em cena

CLAYTON DE SOUZA/AE-8/10/2010

Denise Johnson
deixa a GM, após
oito meses no País
Primeira mulher a presidir uma montadora no Brasil, executiva
americana anuncia saída da empresa alegando ‘motivos pessoais’

Participação da
marca em vendas
cai para 17,8%

Cleide Silva

Quase oito meses após assu-
mir o comando da General Mo-
tors, a americana Denise John-
son, primeira mulher a presi-
dir uma montadora no Brasil,
deixou o posto e a companhia.
Nota divulgada ontem pela
montadora informa apenas
que as razões da saída são de
ordem pessoal e que ela vai
“em busca de novas oportuni-
dades de carreira”.

Denise tem 44 anos e estava há
21 na GM, seu primeiro emprego
após formar-se em engenharia
mecânica. A passagem pelo Bra-
sil prometia voos mais altos, a
exemplo do que ocorreu com an-
tecessores como Rick Wagoner
e Fritz Henderson, que chega-
ram ao topo do comando da ma-
triz, nos Estados Unidos.

A executiva, que está nos EUA,
assumiu a subsidiária em substi-
tuição a Jaime Ardila, que pas-
sou a comandar as operações da
América do Sul. Com sua saída,
decidida na segunda-feira, Ardi-
la volta ao cargo interinamente.

Consultadas ontem, várias
pessoas que tinham contato
com Denise afirmam ter se sur-
preendido com a notícia. Alguns
comentários apontam para pro-
blemas de adequação. Segundo
declarações, ela não era uma exe-

cutiva ativa, que participava das
discussões de projetos e rara-
mente ia a eventos corporativos
informais. Ou seja, não teria se
adaptado ao ambiente de execu-
tivos, concessionários e fornece-
dores acostumados a brincadei-
ras nem sempre agradáveis.

Denise veio para o Brasil sozi-
nha, deixando nos EUA o marido
– com quem se casou aos 19 anos

– e três filhas adultas. Em conver-
sas informais com jornalistas, di-
zia que a família conseguia lidar
com isso e que permaneceria no
País cerca de três anos. Ela tinha
aulas de português diariamente.

Outros, porém, afirmam que
ela estaria tendo problemas com
a “velha guarda da GM brasilei-
ra”, que resistia em aceitar mu-
danças, principalmente em rela-
ção à qualidade dos veículos da
marca. Também há a hipótese de
desentendimentos com a dire-
ção global, que estaria cobrando
aumento na remessa de lucros
num momento em que a filial
precisa investir localmente.

Formadatambém em adminis-
tração de empresas, Denise assu-
miu a terceira maior operação da
GM (depois da China e EUA)
com a missão de concluir o pro-
cesso de renovação de toda a li-
nha de produtos no País, parte
de um programa de investimen-
to de R$ 5 bilhões até 2013.

A marca prometeu lançar no-
ve carros inéditos até 2013, al-
guns desenvolvidos exclusiva-
mente para o mercado brasileiro
e pelo menos um com potencial
de ser fabricado em outros paí-
ses, o chamado carro global.

Relação conflituosa. Denise
ocupou diversos cargos na GM
americana. Antes de vir para o

Brasil, era vice-presidente de Re-
lações Trabalhistas. Durante a
crise que quase levou a compa-
nhia à falência, em 2008, foi res-
ponsável pelas negociações que
resultaram na demissão de mi-
lhares de trabalhadores, fecha-
mento de fábricas e corte de be-
nefícios. No Brasil, ela tinha pla-
nos de se aproximar das lideran-
ças do Sindicato dos Metalúrgi-

cos de São José dos Campos, liga-
do à ala esquerdista do movimen-
to sindical. A relação entre as par-
tes sempre foi conflituosa, e a
GM ameaçou suspender investi-
mentos na cidade. O grupo tam-
bém produz automóveis em São
Caetano (SP) e Gravataí (RS).

“Eu quero me aproximar de-
les, entender o que querem”, dis-
se Denise em janeiro, enquanto

dirigia o carro elétrico Volt pelas
ruas de Detroit. Ressaltou que,
em 2010, a GM foi a primeira a
fechar acordo de reajuste sala-
rial com os metalúrgicos, dando
9% de reajuste, índice que bali-
zou as negociações das demais
montadoras. “Este ano teremos
de fazer um acordo que não colo-
que em risco nossa competitivi-
dade.” / COLABOROU MARILI RIBEIRO

● Androids
No Mobile World Congress, em
Barcelona, foram lançados ta-
blets que podem ameaçar o domí-
nio do iPad, de fabricantes como
a HTC, Samsung, LG, Huawei e
Motorola.

Novas oportunidades. Saída da americana Denise Johnson surpreendeu o mercado

Renato Cruz

O iG, portal que pertence à ope-
radora de telecomunicações Oi,
anunciou ontem a saída de Fábio
Coelho de sua presidência. O
executivo assumirá o comando
do Google no Brasil, segundo
fontes de mercado. A gigante
americana da internet preferiu
não comentar o assunto, e mar-
cou para hoje uma entrevista co-
letiva com Dennis Woodside,
seu vice-presidente sênior para
as Américas.

Caio Túlio Costa, ex-presiden-
te do iG, escreveu ontem em seu
Twitter: “Fábio Coelho, ex-presi-
dente do iG, é o novo country
manager do Google Brasil”. Coe-
lho esteve à frente do iG por 18
meses. Na próxima segunda-fei-
ra, a presidência do portal brasi-
leiro será ocupada por Pedro Rip-
per, diretor de Estratégia Corpo-
rativa e Novos Negócios da Oi,

que acumulará os dois cargos.
O Google tem vagos atualmen-

te os postos de diretor-geral no
Brasil e de vice-presidente para a
América Latina. Em setembro
do ano passado, o executivo Alex
Dias deixou a direção-geral do
Google Brasil para comandar a
Anhanguera Educacional. Na se-
mana passada, Alexandre Hoha-
gen deixou de ser vice-presiden-
te para a América Latina do Goo-
gle para trabalhar no concorren-
te Facebook.

A chegada do Facebook ao Bra-
sil está causando mudanças no
mercado, como essa troca de exe-
cutivos. No dia 14 de fevereiro, a
empresa abriu sua subsidiária
brasileira, em São Paulo, com ob-
jeto social de “consultoria em pu-
blicidade”. Responsável por es-
truturar a operação do Google
no País, Hohagen assumiu a vice-
presidência de vendas para a
América Latina do Facebook.

Categoria Nome Agência

Film Erh Ray BorghiErh/Lowe

Press Marcos Medeiros AlmapBBDO

Outdoor Alan Strozemberg Z+
Cyber Raphael Vasconcellos Click Isobar

Promo & Activation Fernando Figueiredo Bullet

Direct Ana Paula Marques Ponto De Criação

Mídia Ezra Geld JWT

Rádio Zanna Lopes Zanna Sound

Design Luciano Deos (presidente de Júri) GAD’

PR Ronald Mincheff Edelman

Film Craft Alex Miranda Trator Filmes

Creative Effectiveness Hugo Janeba Vivo

Blog do ‘Wall Street
Journal’ sai na frente ao
cravar a data do
lançamento na rodada
de boatos sobre a Apple

País terá este ano
representantes no júri
de 12 das 13 categorias
em disputa no festival
de publicidade
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