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GM terá
mais uma
americana
no comando
Depois de Denise Johnson, grupo indica
Grace Lieblein para presidência no Brasil
Cleide Silva

Quase dois meses após a saída
de Denise Johnson da presidência da General Motors – a
primeira mulher a comandar
uma montadora no País –, a
companhia anunciou ontem
que outra executiva assumirá
o cargo. Grace Lieblein, de 50
anos, presidente da GM do México, assumirá o posto em 1.º
de junho.
Como a antecessora, que ficou no País apenas oito meses,
Grace é formada em engenharia,
teveacarreiraconstruídanaprópriamontadora eo pai trabalhou
na indústria automobilística.
Filha de uma nicaraguense e
de um cubano, Grace nasceu em
Los Angeles, Estados Unidos.
Começou a trabalhar na GM em
1978, como estagiária na divisão
de montagens, e passou por vários cargos. Foi diretora da engenharia de design da divisão de

automóveis na América do Norte, liderou a criação do programa de manufatura global e o desenvolvimento de veículos como Buick Enclave, GMC Acadia,
SaturnOutlook eChevrolet Traverse, nenhum deles vendido no
Brasil.
Grace recebeu diversos prêmios, incluindo o de Executiva
Latina do Ano de 2006. Também foi incluída na lista das 50
principais mulheres executivas
nos EUA e na das 100 lideranças
femininas na indústria automobilística americana.
Passou a presidir a GM do México em dezembro de 2008. Em
seu lugar, no México, assumirá o
vice-presidente Ernesto Hernandez. No Brasil, Grace vai se
reportar aJaime Ardila, antecessor de Denise e hoje presidente
da GM América do Sul, que assumiu interinamente a operação
brasileira.
Emcomunicadodivulgadoon-

nossos clientes”.
Casada com um engenheiro,
que a acompanhará ao País, Grace tem uma filha que cursa a universidadenosEUA.Em entrevista a publicações americanas,
Grace afirmou que escolheu
umacarreira não muitotradicional paramulheres, a de engenharia automotiva, porque tinha aptidões com matemática e ciências e sempre teve suporte da família.
“Meus pais sempre me disseramque eupoderia ser o que quisesse”,disse.Masressaltaquetevedeperseverar muito para conquistar credibilidade. “Uma vez
conquistada (a posição), as pessoas não a veem mais como uma
mulher, mascomo uma boa líder
ou uma boa engenheira.”
Ela contou que o pai fugiu de
Cuba no início do governo de FidelCastroe, mesmoem momentos difíceis, sempre priorizou
sua educação. Ela é bacharel em
Engenharia Industrial pela Universidade de Kettering e mestre
em Gerenciamento pela Universidade de Michigan.
Recuperação. Grace chega ao

Nova direção. Grace Lieblein, de 50 anos, assumirá a presidência da GM brasileira em junho
tem, Ardila afirmou estar feliz
“em contar com a liderança da
Grace nesse momento tão importante para a GM do Brasil, de
colocar em prática os planos que
conduzirão a empresa em dire-

ção ao futuro”.
Segundo Ardila, “com seus sólidos e amplos conhecimentos
de engenharia e de desenvolvimento de produtos, combinados com fortes características

de negócios, Grace é o tipo de
pessoa que poderá assegurar
que a GM continue inovando, de
forma a desenhar, fabricar e vender veículos de classe mundial
que atendam as expectativas de

●

●

comando da GM brasileira num
momento em que a subsidiária
brasileira recupera mercado.
Quando Denise deixou a empresa, alegando motivos pessoais, a
marcaestava com17,8% de participaçãonasvendasnacionais,depois de permanecer 2009 e 2010
com uma fatia de 20%.
Neste mês, a marca já vendeu
29,4milveículoseestáemsegundo lugar em vendas no País, com
19,7% de participação, à frente
da Volkswagen, com 17,9% (26,7
mil). No acumulado do ano, a
marca segue em terceiro lugar,
com vendas de 172,1 mil veículos
e 18,6% de participação. A Volkswagen tem 20,9% (193,7 mil). A
Fiat lidera as duas listas.

PONTOS-CHAVE
● Nova divisão

●

O colombiano Jaime Ardila comandou a GM do Brasil de novembro de 2007 a junho de
2010, quando assumiu a operação da América do Sul, criada
após a reestruturação mundial.

A GM está investindo R$ 5 bilhões no País entre 2008 e 2012
para renovar toda sua linha de
carros. Uma nova fábrica de
motores será inaugurada
em Florianópolis (SC).

Investimento

Breve passagem

Denise Johnson, de 44 anos (foto), assumiu a GM do Brasil em
1º de julho e 8 meses depois deixou a companhia, onde trabalhava havia 21 anos, alegando motivos pessoais.

Aceleração

DIVULGAÇÃO

A fábrica da GM de São Caetano
do Sul, no ABC paulista (foto), vai
operar em três turnos a partir de
junho. A produção será ampliada
de 200 mil para 280 mil veículos
ao ano.
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Publicis assume o controle da
Talent, com 60% das ações
Grupo francês já havia
adquirido, em outubro
do ano passado, uma
participação de 49%
na agência brasileira
Marili Ribeiro

Oque já era informalmente sabidodesdeque onegócio foi fechado, em outubro do ano passado,
consolidou-se oficialmente ontem. O conglomerado francêsde
propaganda e marketing Publicis Groupe – um dos três maiores do mundo – aumentou de
49% para 60% a participação
acionária na agência brasileira
de propaganda Talent.
Era parte do acordo o aumento do capital do grupo estrangeiro.ATalentsoltouumcomunicado informando que “a Talent entendeu como sendo um movi-

Negócio criou novo
patamar no meio
● Os publicitários enxergaram

como positivos os valores envolvidos na compra da Talent, mesmo que não confirmados, por considerar que eles elevaram o patamar do negócio da publicidade
no País. Essa sinalização vem se
confirmando desde então, com o
aumento do interesse estrangeiro pelo setor.

mento estratégico para o Publicis Groupe e concordou em ceder um porcentual adicional”.
Com o negócio, o Publicis poderáconsolidarosresultadosdaTalent em seu balanço.
Nogeral,osegmentodepropaganda e marketing no Brasil tra-

balha com números projetados,
já que muitas agências não revelam seus balanços. A falta de clareza desses dados colabora para
que o fechamento de negócios
na área se dê em duas etapas. É
uma forma de os estrangeiros se
familiarizarem com as práticas
das empresas nacionais.
No caso da Talent, tudo conspirou a favor. Além de manter a
robusta conta do banco Santander, a agência ganhou, nesse primeiro trimestre, as contas da fabricante de motocicleta Dafra e
da indústria de cafés Sara Lee.
Nospróximosdias,deveanunciar também a verba de marketingdeuma novamarcaaser lançada pelo laboratório Fleury e a
contadaempresadetelecomunicações Embratel. No caso dessa
última, é uma decisão do grupo
mexicano América Móvil, controlador da Embratel, concentrar o atendimento de serviços

Imagem

Sócio. Júlio Ribeiro continuará na direção da Talent
na propaganda em um só fornecedor. A Talent já tem a conta da
operadora de televisão paga
NET, que faz parte do grupo mexicano.
A Talent diz que a operação
não afeta sua atual gestão, que
continua sob a liderança dos só-

cios fundadores, Júlio Ribeiro –
que fica com a maior participação depois do Publicis –, José
Eustáchio e Antônio Lino. Não
há previsão de trocas na equipe.
Apesar de ter se decidido pela
venda, Ribeiro – que é um dos
profissionais que integram o ti-

me de ouro que deu visibilidade
à publicidade brasileira há duas
décadas – evita o assunto. A Talent resistiu por anos a insistentes abordagens dos conglomerados do setor.
Nacional. No bloco das agências que fizeram história no setor, sobrou apenas a DPZ, que se
mantém 100% nacional, nas
mãosdossócios fundadores: Roberto Duailibi, José Zaragoza e
Francesc Petit. Mesmo assim,
correm boatos de que o mesmo
grupo Publicis estaria interessado em comprá-la. Duailibi nega.
O valor da operação concluída
ontem não foi revelado. Na época em que o negócio foi acertado,fonte próxima aos sócios disse que Talent e a QG – agência
menor controlada por ela – foram compradas por US$ 150 milhões, incluindo aí a participação majoritária finalizada agora.
AlémdoSantander,afabricante de tubos Tigre e a indústria de
lonas e calçados Alpargatas estão no portfólio da Talent. Fundada em 1980, sempre foi vista
como uma agência lucrativa e
bem administrada.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B16.

Empreendedorismo

Pequenas produtoras ganham dinheiro no YouTube
Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

Eraumestúdiodecinemaprofissional,apesardeosatoresinsistirem em estragar a cena ao rirem
do astro, que se debatia diante
de uma tela verde, fingindo ser
devorado vivo. “Precisamos de
uma tomada mais limpa”, disse
o técnico de som. Eles gravaram
mais uma vez, os atores contendo a histeria até que as câmeras

fossem desligadas.
Acena,umepisódiodeumprograma humorístico chamado AsKassem, não era destinado ao cinema e nem à TV: ele seria exibido no YouTube. Mas, com a tela
verde, a equipe de técnicos, os
atores e as consideráveis despesas com o aluguel de câmeras e
luzes, o programa vai muito
alémdostípicosvídeosdeprodução individual gravados no porãodecasaapenascomumawebcam, tão comuns neste site.
O AsKassem é obra do Maker
Studios, uma das muitas produtoras que surgiram para ajudar a
criar e distribuir vídeos na rede.
Financiados por capitalistas in-

vestidores e por recursos cedidospeloYouTube,doGoogle,esses estúdios tentam desempenhar para os serviços de vídeo
online o mesmo papel assumido
pela United Artists há quase 100
anos na distribuição dos filmes e
também aquele assumido pela
MTV em relação à televisão nos
anos 80.
● Auxílio

O YouTube sustenta esses empreendimentos com a renda dos
anunciantes, com auxílio nas
questões relativas a copyright e
também com investimentos.

“Estamos falando de uma nova geração de estúdios, gente
que está crescendo com um trabalho amador e que decidiu juntar forças e formar essas redes”,
disse Hunter Walk, diretor de
gestão de produtos do YouTube.
“Sob muitos aspectos, são como
as primeiras emissoras a cabo de
30 anos atrás.”
Trata-se de uma importante
mudança na estratégia do Google para o YouTube. O Google
decidiu participar muito mais e
ajudar na criação de conteúdo
original para o site ao alimentar
esses estúdios, pois a aposta em
conteúdo profissional produzido por estúdios já consagrados

no cinema e na TV não produziu
os resultados esperados. O YouTube precisa muito de mais conteúdodealtaqualidade paraconcorrer com serviços que oferecem vídeo via streaming, como o
Netflix e o Hulu, na disputa por
espectadores e anunciantes.
Lucro. Alguns criadores de vídeospara o YouTubetêm ganhado dinheiro nos últimos anos.
Mas, conforme a popularidade
do site aumentou vertiginosamente, os criadores podem enfrentardificuldadesparaconsolidarcanaiscomumaaudiênciaregular, fugindo da fórmula do sucesso solitário das peças virais.

As produtoras iniciantes – entreelasoMaker Studio,Machinima, Mahalo, Vuguru e Next View
Networks (essa última comprada recentemente pelo próprio
YouTube) – tentam ajudar os diretores.
Elas escolhem os videomakers mais talentosos e os ajudam
a produzir vídeos oferecendolhes o figurino, as câmeras e os
recursos financeiros necessários. Ajudam também a consolidaraaudiênciapormeiodeestratégias como a distribuição de
links para esses vídeos inseridos
em outros conteúdos populares
na mesma rede.
O YouTube, por sua vez, vende espaço aos anunciantes e partilha o lucro obtido com essas
empresas e os criadores dos vídeos. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

