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Fernando Scheller

O Brasil estará representado
por 14 profissionais no corpo
de jurados da edição 2012 do
Cannes Lions Festival Interna-
cional da Criatividade. O time
brasileiro ficou completo on-
tem, com o anúncio de João Ba-
tista Simon Ciaco para a cate-
goria Creative Effectiveness
Lions, de Dulcidio Caldeira pa-
ra a Film Craft Lions e de Léo
Xavier para a Mobile Lions.

O anúncio dos novos jurados
foi feito pelo Estado, que é o re-
presentante oficial do Festival
de Cannes no Brasil. A represen-
tatividade brasileira cresceu em
relação ao ano passado, quando
o País teve 12 jurados no festival.

Somente a categoria Branded
Content & Entertainment Lions
não terá um membro brasileiro.

A escolha de João Ciaco para o
Creative Effectiveness Lions re-
presenta a tendência de aumen-
to da participação dos anuncian-
tes no festival. Diretor de marke-
ting da Fiat Automóveis, Ciaco
julgará a categoria que mede o
quanto uma campanha de mídia
realmente influenciou o resulta-
do da empresa contratante.

A escolha da eficácia em cria-
ção atribui 25% de peso à estraté-
gia da campanha, 25% à ideia e
50% aos resultados econômicos
após a veiculação. As informa-
ções apresentadas pelos concor-
rentes são auditadas pela consul-
toria PricewaterhouseCoopers.

Hoje, cerca de 20% dos partici-
pantes do festival já represen-
tam anunciantes – o evento, an-
tes focado no mercado publicitá-
rio, agora se fixa na criatividade
e inovação de maneira mais ge-
ral. Segundo Fabio Costa, dire-
tor executivo de mercado anun-
ciante do Grupo Estado, é impor-
tante que a visão do cliente seja
sedimentada dentro do festival.
“É preciso relacionar a publicida-

de às metas finais de vendas. E
Ciaco representa a Fiat, que in-
veste em todas as plataformas
publicitárias, como TV, internet
e jornal”, explica.

Nova categoria. Com a prolife-
ração de tablets e smartphones,

o Cannes Lions Festival Interna-
cional da Criatividade criou
uma categoria destinada a pre-
miar as melhores campanhas de-
senvolvidas para dispositivos
móveis, aplicativos e internet.
No corpo de jurados do Mobile
Lions estará Léo Xavier, presi-

dente e fundador do Grupo.Mo-
bi, especializado em marketing
para plataformas móveis, funda-
do em 2007 e posteriormente ad-
quirido pelo grupo de mídia gaú-
cho RBS. “Xavier é referência no
setor, tendo até escrito um livro
sobre o tema”, diz Fabio Costa.

“As plataformas móveis ainda
não estouraram no Brasil, mas já
são um grande sucesso na Ásia.”

O publicitário Dulcidio Cal-
deira foi apontado para o júri do
Film Craft Lions, que escolhe os
melhores filmes publicitários le-
vando em conta qualidade de di-
reção, roteiro, fotografia, edição
e uso de música, som e anima-
ção. É um dos diretores de cria-
ção mais premiados do mundo
(ele exerceu o cargo na agência
AlmapBBDO de 2008 a 2010),

Ele foi um dos responsáveis
pelo comercial Balões, criado pe-
la agência Loducca e produzido
pela ParanoidBR para a campa-
nha A Música Não Para, da MTV
Brasil. O filme, uma animação
criada a partir de desenhos fei-
tos em balões brancos, ganhou
três Leões no festival do ano pas-
sado, incluindo o de Ouro justa-
mente na categoria Film Craft.

O ESTADO DE S. PAULO

Cannes Lions
2011

Blog. Conheça o perfil dos
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A General Motors lançou ontem
em Indaiatuba (SP) a nova S10,
picape média totalmente desen-
volvida no Brasil. O veículo será
produzido também na África do
Sul, Equador e Tailândia – onde
foi lançado em novembro – para
vendas em vários países.

A S10 é o primeiro fruto da mis-
são recebida da matriz america-
na em 2006, de desenvolver esse
tipo de produto para o mundo
todo, o chamado veículo global.

No Brasil, a S10 será feita em
São José dos Campos (SP). Além
de abastecer o mercado local, se-
rá exportada inicialmente para a
Argentina e mais tarde para ou-
tros países da América do Sul.

Em 2008, com a crise da GM
nos EUA, o trabalho de desenvol-
vimento foi paralisado e retoma-
do só um ano depois.

A nova picape é mais sofistica-
da que a anterior. Recebeu trans-
missão automática, ar condicio-

nado digital e caçamba maior,
itens solicitados por clientes em
pesquisas, segundo o vice-presi-
dente Marcos Munhoz.

Os preços variam de R$ 58,8
mil a R$ 135,2 mil. O segmento de
picapes médias vende cerca de
150 mil unidades por ano. A anti-
ga S10 lidera o mercado desde
seu lançamento, há 16 anos.
“Nossa meta é manter a lideran-
ça, com vendas médias mensais
de 4 mil unidades”, diz Munhoz.

Segundo Gustavo Colossi, di-
retor de marketing, 47% dos
clientes usam as picapes médias
como ferramenta de trabalho.

A nova S10 é o primeiro de sete
lançamentos que a GM progra-

mou para este ano. Na lista de
novos produtos, segundo expec-
tativas do mercado, estão a nova
Blazer (derivada da S10), o Cru-
ze hatch, o Sonic nas versões
hatch e sedã (importado da Co-
reia) e o compacto que deve subs-
tituir o Celta, por enquanto cha-
mado de Projeto Onix.

Com esses produtos, a GM
conclui o processo de renovação
de toda sua linha, iniciado em
2010. Em janeiro, a marca lide-
rou as vendas no Brasil, mas nes-
te mês voltou ao terceiro lugar.
No total, foram vendidos 129,7
mil veículos até terça-feira. A in-
dústria espera encerrar feverei-
ro com 250 mil unidades./ C.S.

Nova S10, picape global da
GM, será feita em 4 países

Cannes fecha grupo brasileiro de jurados
‘Estado’ anunciou ontem os três últimos nomes; este ano, time brasileiro estará em 14 das 15 categorias do Festival de Cannes
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Uma brasileira à
frente da GM argentina

estadão.com.br

Isela Constantini, executiva da General Motors

Sofisticada. Picape ganhou itens como câmbio automático

Carreiras

Pioneira, Isela Constantini será primeira mulher a presidir a GM Argentina, Uruguai e Paraguai

Isela Constantini se torna
em março a segunda
mulher a assumir o
comando de uma unidade
da empresa americana

● Eficácia em criação
Diretor da Fiat Automóveis, João
Batista Simon Ciaco vai julgar a
influência de campanhas publici-
tárias no resultado das vendas.

● Excelência em cinema
Dulcidio Caldeira ajudará a ele-
ger os melhores filmes do ponto
de vista de direção, roteiro, foto-
grafia, edição, música e som.

● Plataformas móveis
Léo Xavier escolherá as melho-
res campanhas feitas para telefo-
nes celulares e aplicativos, uma
nova categoria criada este ano.

2012

Cleide Silva

Única menina numa família de
quatro filhos, ela ouvia do pai,
quando adolescente, que teria
de estudar mais que os irmãos.
Nãoporque o pai, um médicocar-
diologista argentino que, entre
idas e vindas, está no Brasil há 34
anos, desconfiasse de sua capaci-
dade, mas porque sabia das difi-
culdades enfrentadas no merca-
do de trabalho por profissionais
do sexo feminino.

Hoje aos 40 anos, Isela Cons-
tantini, nascida na cidade de São
Paulo, assume em 1.º de março a
presidência da General Motors
da Argentina, Uruguai e Para-
guai. Será a primeira mulher a
comandar essa unidade do gru-
po americano e a segunda no
mundo. A GM do Brasil também
é presidida por uma mulher, a
americana Grace Lieblein.

Quando foi chamada para
uma reunião com Jaime Ardila,
presidente da GM América do
Sul e responsável por sua indica-
ção e a de Grace, Isela não des-
confiava do tema da conversa.
“Minha filha de sete anos che-
gou a dizer que eu provavelmen-
te tinha feito algo errado e leva-
ria um puxão de orelha”, diz.

Ao receber o convite, ficou pá-
lida, engasgou e perguntou vá-
rias vezes se o chefe falava sério.
“Ele me deu meio dia para pen-

sar.” À noite, em casa, decidiu
que, se conseguisse dormir tran-
quilamente, sem pesadelos, acei-
taria o desafio. “Acordei normal-
mente no dia seguinte”, diz. “A
ansiedade só veio depois.”

A GM responde por 16% das
vendas internas no mercado ar-
gentino, atrás da Volkswagen,
com 20%. No ano passado, regis-
trou venda recorde de 136 mil
unidades. Melhorar essa partici-
pação, com resultados saudá-
veis, é uma das tarefas que Ardi-
la pediu à nova presidente, que
assume o lugar do também brasi-
leiro Ricardo Rocha, designado
para a GM da Coreia do Sul.

Também precisará de jogo de
cintura para acompanhar o vai e
vem do acordo bilateral entre
Brasil e Argentina. As fábricas
dos dois países são complemen-
tares, mas com frequência o co-
mércio é interrompido por medi-
das protecionistas, quase sem-
pre do lado argentino.

A executiva não se preocupa
com a fama de machista dos ar-
gentinos. Diz estar habituada ao
universo masculino, primeiro
por causa da convivência com os
irmãos, depois pelo esporte pra-
ticado quando jovem – era joga-
dora de futebol – e, por último,
na própria carreira profissional.

Viveu cinco anos na terra dos
pais, na juventude, e acha que
não terá problemas em se adap-
tar. Está na GM há quase 14 anos
e passou por vários cargos, in-
cluindo o de diretora da unidade
de chassi de uma fábrica no Te-
xas. Atualmente, chefia a área de
pós-vendas da filial brasileira.

Sem maquiagem, fala mansa,
simpatia e disposição, ela con-

versou ontem com jornalistas
que participavam do lançamen-
to da nova picape S10 em Indaia-
tuba (SP). Bacharel em Comuni-
cação pela Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná e com
MBA em Marketing e Negócios
Internacionais pela Loyola Uni-
versity Chicago, seu primeiro
emprego foi em uma agência pu-
blicitária e depois na empresa de
cosmético O Boticário.

Cursava o MBA nos EUA quan-
do uma equipe da GM do Brasil
foi à universidade entrevistar jo-
vens para trabalhar no País, em
novembro de 1997. Um mês de-
pois, veio ao Brasil para outra en-
trevista e em fevereiro foi convi-
dada para entrar no grupo. Isela
conclui o curso e começou a tra-
balhar em julho, no marketing es-
tratégico. Passou também pelos
setores de planejamento, desen-
volvimento de produto, manufa-
tura, pesquisa e há um ano e
meio cuida do pós-vendas.

Renascimento. Isela foi uma
das responsáveis pelo renasci-
mento do modelo Classic. Lança-
do em 1995, o sedã estava prestes
a ser retirado do mercado. “Mi-
nha tarefa era matá-lo, mas, no
processo, percebi que ele ainda
tinha um papel no mercado, só
precisava de algumas mudan-
ças.” Hoje, o Classic, produzido
na Argentina, é o modelo da mar-
ca mais vendido naquele país (46
mil unidades) e o segundo no
Brasil (112,6 mil).

Também participou dos proje-
tos de modelos lançados mais re-
centemente, como Cruze, Co-
balt e a S10. Casada com Samuel
Russel, também executivo da

GM do Brasil, tem dois filhos – a
menina de sete anos e um meni-
no de cinco –, que vão morar
com ela na Argentina. O marido
irá aos finais de semana. “Na pró-

xima semana, durante o carna-
val, vou buscar escola para as
crianças e, depois, uma casa.”

Grace, de 51 anos, assumiu a
GM do Brasil em junho de 2011,

em substituição a Denise John-
son. Antes, presidiu a filial do Mé-
xico por dois anos e meio. “Vou
ajudar a Isela no quer for preci-
so”, avisa.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B22.




