
Publicidade
Empresas contribuem para a erradicação
da miséria no país, aproveitando para
alimentar a imagem institucional de
suas marcas com ações sociais

Anna Gabriela Araújo

Terra de riquezas, o Brasil é também
um país de contrastes: a décima economia
mundial tem um índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) que a coloca na 73a posição
no ranking composto por 174 nações. "Hoje
existem uma Suíça e um Afeganistão dentro
do país. O desafio agora é transferir parte
das pessoas que moram no território miserá-
vel para o lado suíço", afirma a presidente
do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna.
O maior produtor e exportador mundial de
suco de laranja, café e açúcar, que tem a se-
gunda maior frota de caminhões do mundo,
sofre com a fome e a seca que assolam mi-
lhões de brasileiros, principalmente no norte
e nordeste. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a pobreza no
país atinge 42% das famílias (8 milhões de
lares), ou cerca de 50% da população, o
equivalente a 46,5 milhões de pessoas, que
consomem menos calorias que o necessário
por ter renda mensal inferior a R$ 71,53.
Deste total, 9 milhões de brasileiros se en-
contram subnutridos.
Na tentativa de reverter essa situação, a equipe
de governo representada pela figura carismáti-
ca de Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma ação
de inclusão social, que tem como destaque o

Fome
Zero, projeto
lançado no final de janeiro, que
depois de sofrer muitas críticas, começa a sair
do papel com o apoio da iniciativa privada.
Interessadas nos benefícios que esse mutirão
contra a fome pode gerar para os negócios,
principalmente na melhoria da imagem ins-
titucional, inúmeras empresas estão aliando
suas estratégias de marketing à causa social.
O maior exemplo disso é a ação desenvolvi-
da pela Nestlé, com a campanha "Junta Bra-
sil", que de abril a dezembro distribuirá 248
casas, uma por dia, aos consumidores. "A
idéia é unir o marketing com o trabalho so-
cial", comenta o coordenador-geral da cam-
panha, Mario Castelar. O apoio ao Fome Zero
ocorre por meio da doação de l milhão de
quilos de produtos da empresa, que também
vai entregar o valor de cada casa sorteada
(R$ 40 mil) em alimentos para a Pastoral da
Criança. "Investimos R$ 80 milhões nesse
projeto, que, pela primeira vez, reúne em
anúncios de mídia impressa e eletrônica
dois apresentadores concorrentes - Gugu e
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Faustão -, com o
objetivo de passar para o público o espírito
de união", detalha Castelar.
Seguindo a mesma mecânica das duas últi-
mas promoções da multinacional - "80 anos
de Nestlé. 80 casas para você" e "Nestlé e
você no Show do Milhão" -, a nova estraté-
gia visa ampliar as vendas, uma vez que
para participar é preciso juntar oito rótulos
da marca. "A expectativa é superar os núme-
ros da ação realizada no ano passado em
parceria com o SBT, quando recebemos 75
milhões de cartas, que geraram 600 milhões
de atos de compras", prevê Castelar. A em-
presa está firmando acordos com seus 30 mil
fornecedores para apresentar mais ações até
o final do ano.
O resultado dessa união entre iniciativa pri-
vada e governo pode ser visto até no futebol.
Os jogadores da seleção brasileira usaram o
logotipo do Fome Zero na camisa durante
partida disputada no mês de fevereiro em
Guangzhou, na China, contra a equipe local.

A propaganda nacional
também colabora. A DPZ con

tribui com a idéia doando a última uni-
dade de real de cada fatura recebida para o
programa do governo.
Depois de despertar a fúria dos ecologistas
da ONG Peta por desfilar com um casaco de
pele da Blackglama durante evento da gri-
fe Victoria's Secret, no final de 2002, Gi-
sele Bündchen conseguiu uma mídia es-
pontânea positiva ao doar para o Fome
Zero parte do cachê recebido por sua par-
ticipação no São Paulo Fashion Week, em
janeiro. "Toda ajuda é necessária, uma vez
que o programa de segurança alimentar
abrange todos os ministérios, possibilitan-
do a geração de sinergias entre diversos
segmentos empresariais", observa o asses-
sor especial da Presidência da República,
Oded Grajew.
Um exemplo disso foi o recente lançamento
de um call center que conta com 900 aten-
dentes para sanar as dúvidas dos interessa-
dos em contribuir com o Fome Zero. O servi-
ço 0800-707-2003 foi doado por um pool de
empresas de telefonia.
Duas contas bancárias foram abertas na Caixa
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Econômica Federal e no Banco do Brasil
pelo governo para receber doações. Ou-
tras empresas, como a HP, responsável
pela criação do site oficial do projeto,
passaram a contribuir com serviços nas
áreas de informática e logística.
Segundo Grajew, ainda no primeiro semes-
tre o Ministério Extraordinário de Seguran-
ça Alimentar e Combate à Fome deverá
promover o lançamento de uma rede de
restaurantes a preços populares, como o
projeto Bom Prato - criado em setembro de
2002, pelo governo paulista, que oferece re-
feições a R$ 1. "Estamos trabalhando em
várias frentes, como a implantação do pro-
grama Primeiro Emprego, que conta com o
apoio do Pão de Açúcar."

O diretor de
marketing cor-
p o r a t i v o d a
maior rede de
supermercados
do país, Eduardo
Romero, afirma
que a empresa
está contratando
600 jovens de
baixa renda, que
posteriormente
poderão seguir
carreira no gru-
po. "Eles vão su-

pervisionar os postos de coleta de doação,
abertos a partir de 2 de abril nos 500 esta-
belecimentos presentes em 12 estados, com
as bandeiras Extra, Pão de Açúcar e Com-
preBem/Barateiro". Os alimentos arrecada-
dos serão enviados a 1,8 mil entidades assis-
tenciais próximas às lojas.
A empresa também transferiu ao governo
know-how em logística e cadeia de supri-
mentos, contribuindo para o desenvolvimen-
to de um plano de distribuição nacional de
alimentos. Para ajudar a mobilizar a socieda-
de, o grupo convida seus 60 mil funcioná-
rios a participar voluntariamente do projeto,
com uma doação de R$ 0,50 em cada hole-
rite durante um ano. Além da campanha in-
terna, a partir de abril os 4 mil check-outs da

Luiz Carlos Santos

Oded Grajew, assessor especial da
Presidência da República

Mario Castelar, coordenador-geral
da campanha "Nestlé Junta Brasil"

rede poderão receber doações em dinheiro,
que serão transferidas automaticamente para
a conta do Fome Zero no Banco do Brasil.
Outra estratégia é a ampliação do Banco de
Alimentos do Pão de Açúcar, que há cinco
anos doa produtos que não foram vendidos
nos supermercados de São Paulo, por estar
com rótulo estragado ou embalagem amas-
sada, mas com conteúdo íntegro. "Hoje, 300
entidades recebem 140 toneladas de alimen-
tos por mês e a idéia é elevar essa quantida-
de para 250 toneladas mensais", adianta Ro-
mero, sem revelar valores investidos no pro-
jeto. "Não é possível dimensionar o gasto,
porque assumimos a causa dentro da compa-
nhia, utilizando, muitas vezes, recursos in-
ternos disponíveis."

Divulgação

Paulo Kakinoff, diretor de marketing
da Volkswagen
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Marketing social
A t é o final do ano, as três bandeiras da rede
Pão de Açúcar estarão divulgando o plano
social por meio de ações publicitárias.
"Cada marca terá sua própria campanha,
que partirá do mesmo briefing mas apre-
sentará posicionamentos diferentes", deta-
lha Romero. Assim, para o Extra, a F/Naz-
ca criou o slogan "Solidariedade Extra", en-
quanto a Carillo Pastore Euro RSCG, agên-
cia da marca Pão de Açúcar, aposta no con-
ceito "Coração de Açúcar. Você e o Pão de
Açúcar juntos no combate à fome", com
participação voluntária da apresentadora
Eliana. Já o tema desenvolvido pela Popu-
lar Comunicação para o CompreBem/Bara-
teiro é "Acabar com a fome só faz bem".
A Volkswagen também vai incluir o Fome
Zero nas atividades de marketing realiza-
das para comemorar os 50 anos de ativida-
des da montadora no Brasil. A partir de
abril, a empresa inicia a ação que promo-
ve a doação de 4 quilos de alimentos (di-
vididos entre montadora, Banco Volkswa-
gen, concessionárias e consumidores) para
o programa do governo a cada automóvel
zero quilômetro vendido no período de um
ano. "Em 2002, comercializamos 200 mil
carros novos. Assim, a meta é doar 800 mil
quilos de alimento até abril de 2004", pre-
vê o diretor de marketing da Volkswagen,
Paulo Kakinoff.
Em abril, a empresa lança o Gol Power 1.6
Total Flex, com motor que funciona tanto
com gasolina quanto com álcool, em qual
quer proporção. "Daremos ao governo o
primeiro veículo produzido a partir dessa
tecnologia, além de dois caminhões para o
transporte de alimentos", detalha. Para di-
vulgar as ações aos consumidores, a Al-
map/BBDO criou uma série de anúncios de
mídia impressa e eletrônica, com a assina-
tura "Há 50 anos fazendo mais do que car-
ros. Fazendo Volkswagen".
Outra novidade apresentada no final de
março foi a campanha criada por Duda
Mendonça para anunciar o Fome Zero,
que traz em sua logomarca a bandeira do
Brasil desenhada com mesa, tolha, prato,

Luiz Carlos Santos

Eduardo Romero, diretor de marketing
corporativo do grupo Pão de Açúcar

garfo e faca, além do slogan "O Brasil que
come ajudando o Brasil que tem fome".
"Agências e veículos se uniram, possibili-
tando a produção e veiculação gratuita
das peças", ressalta Grajew, que também
ocupa o cargo de presidente licenciado do
Instituto Ethos.

Divulgação

Maurício Tortosa, gerente de vendas
do portal MSN, da Microsoft

Entre os espaços cedidos pelos meios de co-
municação aparece a parceria da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-
e.net) com a Associação de Mídia Interativa
(AMI), que promoveu a doação de 350 mi-
lhões de impressões (condições para a visi-
bilidade de anúncios on-line). Ao todo, 54
empresas de internet (como UOL, Globo,
Americanas e Submarino) estão envolvidas
na ação. Uma delas é a MSN Brasil, que
doou 30 milhões de impressões, cota equi-
valente a R$ 900 mil. O gerente de vendas
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John Mein, superintendente
do Instituto Ethos

do portal da Mi-
crosoft, Maurí-
cio Tortosa, afir-
ma que esse nú-
mero pode che-
gar a 100 mi-
l hões , d e p e n -
dendo do retor-
no da estraté-
gia. "As inser-
ções publicitá-
rias poderão ser
colocadas até no
nosso hotmail,
líder do se to r

com 3,5 milhões de contas de e-mail."
O presidente da Camara-e.net, Gastão Mat-
tos, acredita que para uma empresa adqui-
rir essa quantidade de espaço na web seria
preciso investir, no mínimo, R$ 3,5 mi-
lhões. "Uma estimativa conservadora apon-
ta que toda mídia custaria o dobro do in-
vestimento estimado." Ele observa que esta
é uma grande oportunidade de contribuir
com o projeto do governo, porque 75% dos
usuários de internet no Brasil (24 milhões)
pertencem às classes A e B. "Além de esti-
mular a participação deste público na cau-
sa social e favorecer os negócios virtuais, a
doação busca criar uma imagem simpática
da internet junto à população carente para
quebrar o medo inicial de utilizar o meio."

Hoje, 40 mil empresas realizam negócios
pela internet no país, movimentando R$ l
bilhão por ano. "A expectativa é dobrar
esse faturamento até o final de 2003."
Parceiro de Mattos na iniciativa, o presi-
dente da AMI, Marcelo Sanflago, explica
que o espaço cedido deve ser utilizado a
partir de abril e veiculará tanto a campa-
nha do governo quanto os anúncios criados
pelo Instituto Ethos para incentivar a ini-
ciativa privada a investir no programa de
inclusão social. "Cada anúncio de 30 se-
gundos poderá ser visto 350 milhões de ve-
zes. Uma ação on-line de grande porte pos-
sui entre 5 milhões e 9 milhões de impres-
sões realizadas durante 30 dias."

Luiz Carlos Santos

Anna Maria Medeiros Peliano,
coordenadora do Ipea

Daniel Saverio, diretor de marketing
da Cartaxi

Segundo Santiago, agências associadas à
AMI, como Age e Ogilvy Interact, se ofere-
ceram para adaptar os materiais dos meios
tradicionais para os canais interativos, mas
nada foi definido pelo governo ainda.
Como sugestão, as entidades aconselham o
desenvolvimento de ações para possibilitar
a contribuição voluntária dos internautas
em um único acesso a determinado banner
ou hotsite, que realize a doação por meio
de cartão de crédito, por exemplo.
A Cartaxi, especializada na publicidade em
táxis, também colocou à disposição do go-
verno cerca de cem táxis para a veiculação
de anúncios do Fome Zero, em São Paulo.
"Esta é uma mídia que pode ser usada
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constantemente e possui grande poder de
impacto por apresentar índice de lembran-
ça duas vezes maior do que o outdoor e o
busdoor", comenta o diretor de marketing
da empresa, Daniel Saverio, que em 2002
participou da ação "Natal sem Fome", ade-
sivando 200 automóveis com as peças da
campanha.

Críticas construtivas
Para o professor titular da cadeira de mar-
keting da Fundação Getulio Vargas (FGV),
Marcos Cobra, o Fome Zero é um modismo
que vai ao encontro das crescentes iniciati-
vas sociais das empresas. "Para que o pro-
jeto não fique apenas nas fases iniciais, o
governo precisa ativar a economia e pro-
mover a distribuição da renda de forma
igualitária entre municípios, fazendo com
que esta não fique concentrada nas regiões
sul e sudeste".
Concordando com Cobra, o coordenador-
geral do Programa de Administração de Va-
rejo (Provar), da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), conveniada à USP, Cláu-
dio Felisoni, afirma que a solução mercado-
lógica adotada pelo governo cria perspecti-
va para toda a sociedade. "O projeto é uma
grande sacada de marketing, pois define um
norte comum para os brasileiros, unindo os
mais pobres aos mais ricos."

Criticando a lenti-
dão na execução
do programa, Feli-
soni diz que o
principal proble-
ma não é a fome,
mas a pobreza:
muitos brasileiros
conseguem comer,
mas vivem em to-
tal condição de
miséria. "Até ago-
ra, Lula não fez
nada além do que

o governo anterior já não tenha feito em
benefício dos menos favorecidos." Iniciati-
vas como a da Nestlé melhoram a imagem
da empresa, "mas as pessoas só vão com-

Morcelo Sant'lago,
presidente da AMI

prar mais chocolates e alimentos da marca
se tiverem dinheiro para isso."
Para a coordenadora do Núcleo de Estudos
de Políticas Públicas Não-Estatais do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
Anna Maria Medeiros Peliano, a proposta
do governo é boa, mas enfrenta dificulda-
des pela falta de esclarecimento de todas as
ações do programa. "A discussão ficou cen-
trada no cartão alimentação, quando a ini-
ciativa é mais ampla e envolve desde a
questão da reforma agrária até a geração de
empregos".

Marcos Cobra, professor de marketing
da Fundação Getulio Vargas

À medida que os resultados positivos obti-
dos pelo projeto forem divulgados, ocorrerá
uma adesão ainda maior do setor privado,
que anda mais engajado nas questões de
responsabilidade social, segundo estudo do
Ipea. "A maior parte dos empresários está
envolvida de alguma forma com causas hu-
manitárias", detalha Anna Maria.
Responsável pela coordenação da pesquisa
Ação Social das Empresas, finalizada no
ano passado, Anna Maria concluiu que 59°/o
das empresas do país desenvolvem estraté-
gias em benefício da comunidade, seja fa-
zendo doações eventuais a pessoas carentes
ou desenvolvendo projetos mais estrutura-
dos. Das 788 mil empresas pesquisadas (ex-
cluindo prestadores de serviços sociais,
como escolas e hospitais), 465 mil corpora-
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ções investiram cm marketing social o
equivalente a R$ 4,7 bilhões em 2000, o
que corresponde a 0,4°/o do PIB. "Os dados
comprovam que há uma injeção de recursos
privados na área social, porém com fins
públicos."
As perspectivas do aumento desse envolvi-
mento são animadoras: 39% dos entrevis-
tados declaram ter planos de ampliar sua
participação no futuro. "As empresas não
costumam medir a elevação de vendas pro-
porcionada pelas ações sociais, mas todas
afirmam ter uma melhora da imagem junto
a comunidade e funcionários", explica a
coordenadora. Para avaliar as parcerias en-
tre governo e empresas, ela iniciou um se-
gundo estudo. "Até julho, teremos os resul-
tados, que poderão contribuir para a reali-
zação de novas ações relacionadas ao
Fome Zero."

Apoio empresarial
Segundo o IBGE, há 1,6 milhão de empre-
sas no Brasil, divididas entre indústria
(17%), comércio (56%) e serviços (27%).
Para estimular a participação dessa catego-
ria no programa, o Instituto Ethos criou o
manual "Como as empresas podem apoiar e
participar do combate à fome" e o portal
Fome Zero - o site em apoio ao programa
que foi feito com o patrocínio da Fundação
Telefônica.
O superintendente do Instituto Ethos, John
Mein, ressalta que a idéia é oferecer infor-
mações sobre a dimensão da fome no país,
apresentar propostas do projeto social do
governo e mostrar exemplos de como as
empresas podem contribuir para mudar o
quadro atual. "As ações visam instrumentar
as empresas com tecnologia de gestão para
saber que tipo de ação cada uma deseja
realizar e de que forma isto será feito."
Para divulgar o manual (a versão completa
está disponível em www.ethos.org.br), a en-
tidade terá campanha desenvolvida por seis
agências voluntárias. "Full Jazz, DM9DDB,
W/Brasil, DPZ, Adag e Lew,Lara são respon-
sáveis pela criação do conceito 'Vamos jun-
tar a fome com a vontade de fazer', que será

aplicado nos anúncios veiculados a partir de
abril", informa Mein, lembrando que as pe-
ças impressas e eletrônicas ficarão no ar até
que o governo consiga o engajamento da
sociedade civil nas políticas públicas.
Embora as peças tenham sido aprovadas em
conjunto, a criação ficou por conta da
Adag. "Full Jazz e Lew,Lara apresentaram
sugestões, mas nossa idéia foi escolhida por
ter como foco o lançamento do manual",
comemora o diretor executivo da Adag Pu-
blicidade, Celso Piratininga Júnior. A pri-
meira fase da campanha deve ser veiculada
por seis meses.
Segundo a diretora de atendimento da
Lew,Lara, Sandra Piccino, o conceito criado
por sua agência deve ser utilizado em uma
segunda etapa, com início previsto em ou-
tubro. O layout apresentado era composto
por uma foto da coroa de um abacaxi e a
frase "46 milhões de brasileiros estão so-
brevivendo com esse pedaço de fruta". "Fi-
zemos isso também com o cabo do maracu-
já e da berinjela e com um caroço da azei-
tona de pizza". Ela acrescenta que, além da
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criação voluntária, as agências envolvidas
estão empenhadas em levantar doações de
mídia para a veiculação gratuita das peças.

Exemplo de sucesso
Antes de os Estados Unidos atacarem o Ira-
que, o governo brasileiro estava sendo
bombardeado pela imprensa nacional em
função da demora na apresentação de solu-
ções concretas para resolver o problema da
fome. Na tentativa de reduzir as críticas e

contribuir com a causa social, muitas enti-
dades colocam à disposição do Estado pro-
jetos locais bem-sucedidos para serem apli-
cados em todo o país.
Um dos exemplos é o trabalho desenvolvi-
do pelo Serviço Social do Comércio (Sesc)
para diminuir o desperdício de comida em
cinco estados (Paraná, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Ceará e Pernambuco). Por meio do
programa Mesa, criado em 1994, na cidade
de São Paulo, o Sesc promove a estocagem

Há mais de 20 anos desenvolvendo campanhas institucionais agressivas e provocantes, foca-
das em temas sociais, como paz, raça e aids, a italiana United Colors of Benetton adotou o
mesmo mote que ajudou a eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: o combate à fome.
Em parceria com o World Food Programme (WFP) - agência da ONU (Organização das Na-
ções Unidas) -, a companhia realiza ação publicitária baseada no tema "Food for Life", que
traz como símbolo a imagem de um africano sem camisa com o braço direito mutilado e
uma prótese metálica em formato de colher no lugar da mão. "A iniciativa é uma solicita-
ção aos países ricos, como Estados Unidos e Japão, para que colaborem com essa causa,
além de valorizar a marca da grife", afirma o diretor de relações públicas do grupo Be-
netton, Federico Sartor.
Produzidos pela agência Fabrica, os anúncios contam histórias verídicas de homens, mulhe-
res e crianças que sofrem com a guerra e a pobreza no Afeganistão, Guiné, Camboja e Serra
Leoa. Os trabalhos publicitários foram reunidos em um suplemento especial encartado na edi-
ção 54 da revista Colors, que traz comida como tema. "Essa ação de marketing casado entre
Benetton e WFP é inovadora e mostra que é possível unir negócios a operações de forte
significado social", completa Sartor.
A campanha, que conta com investimento superior a US$ 15 milhões, será veiculada em 30
países que oferecem péssimas condições de vida para a população, como a Líbia. A WFP não
inclui o Brasil na relação.
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d a s
doações

nos bancos
de alimentos e, ao

invés de levar a comida
pronta para os necessitados, treina gratui-
tamente os funcionários das entidades
para que preparem as refeições. "Criamos
essa ação porque o Brasil perde 20% de
sua produção de grãos, o que corresponde
a R$ 2,4 bilhões por ano", afirma o dire-
tor-geral do departamento nacional do
Sesc, Albucacis de Castro Pereira.
Com o projeto, 2,7 milhões de quilos de
alimentos foram reaproveitados em 2002,
gerando a distribuição de 16 milhões de
refeições. Hoje, 75 mil pessoas são ajuda-

Divulgação

das diariamente por 570 empresas
voluntárias, como a DHL, rede de
transporte expresso que coloca n
disposição do Sesc um veículo com
motorista diariamente para trans-
portar os alimentos.
Em fevereiro, o Sesc firmou parce-
ria com o governo para o lançamen-

to do Mesa Brasil, que ampliará o
projeto para todo o país. "Estamos in-

vestindo R$ 2 milhões na expansão
dos bancos de alimentos para dobrar o

número de atendidos até outubro". Se-
gundo Pereira, com isso, em 2005 o Sesc
possibilitará a produção de 90 milhões de
refeições ao ano.

Luiz Carlos Santos

Sandra Piccino, diretora de atendimento
da Lew,Lara

Até agora, a iniciativa privada deu provas
de que está disposta a contribuir para a
redução da fome no país. Resta saber se o
governo fará a sua parte, a começar pela
aprovação de leis que beneficiem empre-
sas doadoras de alimentos. Há um impedi-
mento burocrático para a realização desse
tipo de ação, no qual a organização, além
de pagar impostos sobre a doação, corre o
risco de ser processada caso a comida faça
mal ao consumidor. Assim, para que o
Brasil que come ajude o Brasil que tem
fome será preciso superar obstáculos,
principalmente os existentes na própria
constituição.

fti
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