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O que já era informalmente sabi-
do desde que o negócio foi fecha-
do, em outubro do ano passado,
consolidou-se oficialmente on-
tem. O conglomerado francês de
propaganda e marketing Publi-
cis Groupe – um dos três maio-
res do mundo – aumentou de
49% para 60% a participação
acionária na agência brasileira
de propaganda Talent.

Era parte do acordo o aumen-
to do capital do grupo estrangei-
ro. A Talent soltou um comunica-
do informando que “a Talent en-
tendeu como sendo um movi-

mento estratégico para o Publi-
cis Groupe e concordou em ce-
der um porcentual adicional”.
Com o negócio, o Publicis pode-
rá consolidar os resultados da Ta-
lent em seu balanço.

No geral, o segmento de propa-
ganda e marketing no Brasil tra-

balha com números projetados,
já que muitas agências não reve-
lam seus balanços. A falta de cla-
reza 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 cons-
pirou a favor. Além de manter a
robusta conta do banco Santan-
der, a agência ganhou, nesse pri-
meiro trimestre, as contas da fa-
bricante de motocicleta Dafra e
da indústria de cafés Sara Lee.

Nos próximos dias, deve anun-
ciar também a verba de marke-
ting de uma nova marca a ser lan-
çada pelo laboratório Fleury e a
conta da empresa de telecomuni-
cações Embratel. No caso dessa
última, é uma decisão do grupo
mexicano América Móvil, con-
trolador da Embratel, concen-
trar o atendimento de serviços

na propaganda em um só forne-
cedor. A Talent já tem a conta da
operadora de televisão paga
NET, que faz parte do grupo me-
xicano.

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 participa-
ção 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 Ta-
lent resistiu por anos a insisten-
tes abordagens dos conglomera-
dos do setor.

Nacional. No bloco das agên-
cias que fizeram história no se-
tor, sobrou apenas a DPZ, que se
mantém 100% nacional, nas
mãos dos sócios fundadores: Ro-
berto Duailibi, José Zaragoza e
Francesc Petit. Mesmo assim,
correm boatos de que o mesmo
grupo Publicis estaria interessa-
do em comprá-la. Duailibi nega.

O valor da operação concluída
ontem não foi revelado. Na épo-
ca em que o negócio foi acerta-
do, fonte próxima aos sócios dis-
se que Talent e a QG – agência
menor controlada por ela – fo-
ram compradas por US$ 150 mi-
lhões, incluindo aí a participa-
ção majoritária finalizada agora.

Além do Santander, a fabrican-
te de tubos Tigre e a indústria de
lonas e calçados Alpargatas es-
tão no portfólio da Talent. Fun-
dada em 1980, sempre foi vista
como uma agência lucrativa e
bem administrada.

Publicis assume o controle da
Talent, com 60% das ações

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

Era um estúdio de cinema profis-
sional, apesar de os atores insisti-
rem 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 conten-
do a histeria até que as câmeras

fossem desligadas.
A cena, um episódio de um pro-

grama humorístico chamado As-
Kassem, não era destinado ao ci-
nema e nem à TV: ele seria exibi-
do no YouTube. Mas, com a tela
verde, a equipe de técnicos, os
atores e as consideráveis despe-
sas com o aluguel de câmeras e
luzes, o programa vai muito
além dos típicos vídeos de produ-
ção individual gravados no po-
rão de casa apenas com uma web-
cam, tão comuns neste site.

O AsKassem é obra do Maker
Studios, uma das muitas produ-
toras que surgiram para ajudar a
criar e distribuir vídeos na rede.
Financiados por capitalistas in-

vestidores e por recursos cedi-
dos pelo YouTube, do Google, es-
ses estúdios tentam desempe-
nhar 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.

“Estamos falando de uma no-
va geração de estúdios, gente
que está crescendo com um tra-
balho amador e que decidiu jun-
tar 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 Goo-
gle 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 produzi-
do por estúdios já consagrados

no cinema e na TV não produziu
os resultados esperados. O You-
Tube precisa muito de mais con-
teúdo de alta qualidade para con-
correr com serviços que ofere-
cem vídeo via streaming, como o
Netflix e o Hulu, na disputa por
espectadores e anunciantes.

Lucro. Alguns criadores de ví-
deos para o YouTube têm ganha-
do dinheiro nos últimos anos.
Mas, conforme a popularidade
do site aumentou vertiginosa-
mente, os criadores podem en-
frentar dificuldades para consoli-
dar canais com uma audiência re-
gular, fugindo da fórmula do su-
cesso solitário das peças virais.

As produtoras iniciantes – en-
tre elas o Maker Studio, Machini-
ma, Mahalo, Vuguru e Next View
Networks (essa última compra-
da recentemente pelo próprio
YouTube) – tentam ajudar os di-
retores.

Elas escolhem os videoma-
kers mais talentosos e os ajudam
a produzir vídeos oferecendo-
lhes o figurino, as câmeras e os
recursos financeiros necessá-
rios. Ajudam também a consoli-
dar a audiência por meio de estra-
tégias como a distribuição de
links para esses vídeos inseridos
em outros conteúdos populares
na mesma rede.

O YouTube, por sua vez, ven-
de espaço aos anunciantes e par-
tilha o lucro obtido com essas
empresas e os criadores dos ví-
deos. /TRADUÇÃODEAUGUSTOCALIL

Pequenas produtoras ganham dinheiro no YouTube

● Os publicitários enxergaram
como positivos os valores envol-
vidos na compra da Talent, mes-
mo que não confirmados, por con-
siderar que eles elevaram o pata-
mar do negócio da publicidade
no País. Essa sinalização vem se
confirmando desde então, com o
aumento do interesse estrangei-
ro pelo setor.

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 presi-
dência 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 Mé-
xico, assumirá o posto em 1.º
de junho.

Como a antecessora, que fi-
cou no País apenas oito meses,
Grace é formada em engenharia,
teve a carreira construída na pró-
pria montadora e o 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 vá-
rios cargos. Foi diretora da enge-
nharia de design da divisão de

automóveis na América do Nor-
te, liderou a criação do progra-
ma de manufatura global e o de-
senvolvimento de veículos co-
mo Buick Enclave, GMC Acadia,
Saturn Outlook e Chevrolet Tra-
verse, nenhum deles vendido no
Brasil.

Grace recebeu diversos prê-
mios, incluindo o de Executiva
Latina do Ano de 2006. Tam-
bém foi incluída na lista das 50
principais mulheres executivas
nos EUA e na das 100 lideranças
femininas na indústria automo-
bilística americana.

Passou a presidir a GM do Mé-
xico em dezembro de 2008. Em
seu lugar, no México, assumirá o
vice-presidente Ernesto Her-
nandez. No Brasil, Grace vai se
reportar a Jaime Ardila, anteces-
sor de Denise e hoje presidente
da GM América do Sul, que assu-
miu interinamente a operação
brasileira.

Em comunicado divulgado on-

tem, Ardila afirmou estar feliz
“em contar com a liderança da
Grace nesse momento tão im-
portante para a GM do Brasil, de
colocar em prática os planos que
conduzirão a empresa em dire-

ção ao futuro”.
Segundo Ardila, “com seus só-

lidos e amplos conhecimentos
de engenharia e de desenvolvi-
mento de produtos, combina-
dos 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 ven-
der veículos de classe mundial
que atendam as expectativas de

nossos clientes”.
Casada com um engenheiro,

que a acompanhará ao País, Gra-
ce tem uma filha que cursa a uni-
versidade nos EUA. Em entrevis-
ta a publicações americanas,
Grace afirmou que escolheu
uma carreira não muito tradicio-
nal para mulheres, a de engenha-
ria automotiva, porque tinha ap-
tidões com matemática e ciên-
cias e sempre teve suporte da fa-
mília.

“Meus pais sempre me disse-
ram que eu poderia ser o que qui-
sesse”, disse. Mas ressalta que te-
ve de perseverar muito para con-
quistar credibilidade. “Uma vez
conquistada (a posição), as pes-
soas não a veem mais como uma
mulher, mas como uma boa líder
ou uma boa engenheira.”

Ela contou que o pai fugiu de
Cuba no início do governo de Fi-
del Castro e, mesmo em momen-
tos difíceis, sempre priorizou
sua educação. Ela é bacharel em
Engenharia Industrial pela Uni-
versidade de Kettering e mestre
em Gerenciamento pela Univer-
sidade de Michigan.

Recuperação. Grace chega ao
comando da GM brasileira num
momento em que a subsidiária
brasileira recupera mercado.
Quando Denise deixou a empre-
sa, alegando motivos pessoais, a
marca estava com 17,8% de parti-
cipação nas vendas nacionais, de-
pois de permanecer 2009 e 2010
com uma fatia de 20%.

Neste mês, a marca já vendeu
29,4 mil veículos e está em segun-
do 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 Volks-
wagen tem 20,9% (193,7 mil). A
Fiat lidera as duas listas.

Empreendedorismo

● Nova divisão
O colombiano Jaime Ardila co-
mandou a GM do Brasil de no-
vembro de 2007 a junho de
2010, quando assumiu a opera-
ção da América do Sul, criada
após a reestruturação mundial.

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

● Breve passagem
Denise Johnson, de 44 anos (fo-
to), assumiu a GM do Brasil em
1º de julho e 8 meses depois dei-
xou a companhia, onde trabalha-
va havia 21 anos, alegando moti-
vos pessoais.

● Aceleração
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.

● Auxílio
O YouTube sustenta esses em-
preendimentos com a renda dos
anunciantes, com auxílio nas
questões relativas a copyright e
também com investimentos.

Negócio criou novo
patamar no meio

Sócio. Júlio Ribeiro continuará na direção da Talent

Grupo francês já havia
adquirido, em outubro
do ano passado, uma
participação de 49%
na agência brasileira
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Nova direção. Grace Lieblein, de 50 anos, assumirá a presidência da GM brasileira em junho
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