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BélgicaproíbeGoogle
depublicarnotícias
Umtribunal deBruxelas confir-
mouontemaproibiçãoao ser-
viçodebuscasna internetGoo-
glededivulgar textos e fotogra-
fiasde vários jornais belgas
semoconsentimentodestes.
A sentença do tribunal de ape-
lação ratifica decisão judicial
de setembro, que impôsà em-
presamulta de€ 1milhão ao
dia se nãodeixassede divulgar
conteúdosdos jornais semper-
missão.OGoogle atendeua
decisão.

INTERNET

VarigLoginveste
US$175milhões

Umaradiografiade
projetossociais

AVarigLog, controladora da
Varig, apresentouontemopri-
meiroBoeing 757-200conver-
tido emcargueiro, que faz par-
te da renovaçãode sua frota,
de 18aviões. Aempresa rece-
berá oito aviões desse tipo até
o final do ano, num investimen-
todeUS$ 175milhões.Opresi-
dentedaVarigLog, João Luís
Bernes deSousa, disse que a
associaçãodaVarig coma
LANéumaestratégia para ga-
nhar competitividade.

Um livro que analisa conquis-
tasno campodagestãoempre-
sarial e social.Gestão-Cidadã
–Ações estratégicaspara a
participação social noBrasil,
de Luiz FernandodaSilvaPin-
to (436págs., R$49,00), da
FGVEditora (www.editora.fgv.
br), traz questões comoa
uniãode governo e empresas
emprojetos comuns.

AVIAÇÃO

LIVRO

PROJETOSSOCIAIS

ToyotadoBrasil
disputa‘ultra-barato’

Santanderrecebe
projetossociais

AToyota doBrasil está na dis-
puta paraproduzir umcarro
popular, definidopelopresiden-
temundial da companhia, Kat-
suakiWatanabe, comode “ul-
ta-baixo custo”. A Índia está
entre asmais cotadas para
receber o projeto em2010,
masoBrasil também foi cita-
dopelamontadora, segundoa
imprensa japonesa. Opreço
docarro ficaria na faixade
US$6,6mil para ser vendido
emmercados comoBrasil, Ín-
dia, Rússia eChina.

ObancoSantanderBanespa
está recebendo, até 16 demar-
ço, projetos na área deeduca-
çãodestinadosa crianças, ado-
lescentes e universitários. Po-
demser inscritos projetos de
atéR$60mil, que possamser
implementados nas regiões
Sul eSudestedoPaís. Informa-
ções pelo sitewww.santander-
banespa.com.br/social.

HISTÓRICO

Ação

EmTempo

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Grupos
brigamna
Justiçapor
agência

AUTOMÓVEIS

PATROCÍNIO

● Primeiro recurso :Oescritório
Lazzareschi Advogados, emnome
daCarillo Pastore, entrou comum
protesto judicial emoutubro do
anopassado

● Último recurso:Oescritório De-
marest&AlmeidaAdvogados, em
nomedoHavas International, en-
trou comuma ação judicial na se-
mana passada

● Razãoda discórdia:Os france-
ses doHavas querempagarmeta-
de do valor estipulado pela agên-
cia pelos sócios brasileiros

● Próximo capítulo:Exposta a feri-
da, a sociedade que durou dez
anos, comótimos resultados, po-
de acabar emação indenizatória
por danosmorais

PUBLICIDADE

ESCLARECIMENTO

Carillo Pastore é disputada por sócios
brasileiros e pela francesa Havas

Escolascompatrocínioprivado

Marili Ribeiro

A dissolução da sociedade en-
treaagênciaCarilloPastoreEu-
ro RSCG e o grupo francês Ha-
vasacabouembriganaJustiça.
Fato raro no meio publicitário.
Porreunirprofissionaisdedica-
dos a cuidarda imagemdeseus
clientes, as pendengas societá-
rias, comuns no setor, sempre
acabamsemgrandesquerelas.
Desta vez, porém, não houve
acordo. Há guerra de recursos
judiciais. O primeiro deles foi
impetradopeloescritóriodaCa-
rilloPastore, oLazzareschiAd-
vogados, noFórumpaulista em
outubro. O último movimento,
a cargo do escritório do Havas
International,oDemarest&Al-
meida Advogados, chegou à
Justiça na semana passada. A
história promete mais desdo-
bramentos e até ação indeniza-
tória por parte dos brasileiros,
insatisfeitoscomdesdobramen-
tos do processo.
O que provocou a reação de
um dos sócios, Dalton Pastore,
quetemmaisde30anosdeatua-
çãonomercadoeéoatualpresi-
dente da Associação Brasileira
das Agências de Publicidade
(Abap), foi a atitude do Havas,
umdos quatro gigantes globais
de comunicação, de levar a dis-
cussão aos holofotes.
“Fiquei perturbado quando
recebi o telefonemadeuma jor-
nalistadizendoquetinharecebi-
do um documento privado da
Justiça em que nossa adminis-

tração no negócio era questio-
nada e taxada de incompeten-
te”, dizPastore. “Até omomen-
to,nãohaviadadonenhumaen-
trevista. Não plantei nenhuma
informação. Dediquei meus es-
forços para proteger os negó-
cios e os clientes. Não quero
umaguerranaminhavida,mas
não posso ficar passivo diante
da movimentação que está se
configurandocomoobjetivo de
nos prejudicar”.
A Carillo Pastore Euro RS-
CG é umadas 25maiores agên-
cias do País, com faturamento
deR$128milhões, em2005.Es-

seéoúltimodadodisponívelpe-
lo Projeto Inter-Meios, que ela-
bora o ranking das agências no
Brasil.Noseuportfóliodeclien-
tes estão Citroën, Peugeot, Re-
ckitt Benckiser, Senac, Ticket,
AirFrance,VotorantimPapele
Celulose entre outros.
No relato de Pastore, os de-

sentendimentoscomos france-
ses coincidiram com a compra
de25,4%departicipaçãonoHa-
vas, em 2005, pelo megagrupo
Bollorè,queatuanumavastaga-
made interesses tantonaFran-
çacomonaÁfrica.Suachegada
ajudou o grupo a crescer. No

Brasil, os francesesmostraram
disposiçãodecomprarapartici-
paçãode49%quetinhamnaso-
ciedade com a Carillo Pastore.
Masfizeramumaofertadesvan-
tajosa.Propuseram50%abaixo
do preço estipulado por Pasto-
re e Carillo. Pela interpretação
de Pastore foi aí que teve início
uma “campanha” de desvalori-
zação da agência. Procurados
peloEstado, através dos advo-
gados que os representam no
Brasil, Roberto Portela e Celso
Xavier, os franceses preferi-
ramnão semanifestar.
“Entramos com protesto ju-

dicial em outubro, para inti-
mar o Havas a suspender a
situação artificial de conflito
queestavacriandonatentati-
va de justificar o descumpri-
mento do contrato assinado
com os sócios brasileiros “,
diz Paulo Lazzareschi. “Eles
estão impedidosdeatuarem
qualquer atividade do ramo
enquanto participarem des-
sa sociedade. Desvalorizar o
negócio, denegrindo a ima-
gemdepublicitáriosconheci-
dos, somente trará mais ar-
gumentos para qualquer
atuação deles no País”. ●

Estudomostra que 82% dos investimentos sociais das empresas vão para a educação

Andrea Vialli

Três estudos divulgados na se-
mana passada pelo Ministério
daEducaçãomostraramumce-
nário pouco animador no ensi-
no público brasileiro. O Siste-
ma de Avaliação da Educação
Básica (Saeb),ExameNacional
doEnsinoMédio (Enem)eCen-
so da Educação Básica trouxe-
ramàtonaumpéssimocenário,
comaumentodaevasãoescolar
epiora nodesempenhodos alu-
nosnosúltimosdezanos.Noca-
so do Enem, por exemplo, o de-
sempenho médio dos quase 3
milhõesdeestudantesfoiconsi-
derado o pior desde 2002.
Ao mesmo tempo, nunca os
grupos empresariais brasilei-
ros investiram tanto emeduca-
ção, dentro de suas estratégias
de responsabilidade social. Se-
gundo o último estudo do Gru-
po de Institutos, Fundações e
Empresas (Gife), de dezembro
doanopassado,82%dasempre-
sasefundaçõesligadasàentida-
de priorizam a educação. Dos
R$ 440 milhões investidos em
programassociais em2006,R$
124milhões foramdestinados à
educação.
“Há muito investimento pri-
vado em educação, mas nem
tanto foco”, diz Tomas Zinner,
presidentedoconselhodoInsti-
tuto Unibanco, entidade que
apoiou o estudo do Gife. Esses

investimentos privados pode-
riamserpotencializadossehou-
vesse mais integração entre os
projetos das empresas e as Se-
cretarias de Educação.
Mas já existem iniciativas
bemsucedidas.OGrupoPitágo-
ras, de Minas Gerais, criou um
sistema de gestão para escolas
públicasquejáéconsideradore-
ferência na América Latina. O
programa,batizadodeSistema
deGestãoIntegrado(SGI), leva

para as escolas municipais um
métododegestãoeavaliaçãose-
melhante ao utilizado na rede
particular.Tudoé feito empar-
ceriascomassecretariasmuni-
cipais de ensino, com recursos
de grandes empresas – como
Gerdau, Votorantim, BelgoAr-
celor, Embraer eMaxion.
Como em uma empresa, to-
dososenvolvidosnaeducação–
secretários,diretores,professo-
res, alunose seuspais – têmum

plano de metas. “Cada aluno
passa a ter seu portfólio de
aprendizagem, commetas pes-
soais emonitoração de resulta-
dos”,explicaEvandoNeiva,pre-
sidente da Fundação Pitágo-
ras,braçosocialdarededeesco-
las. O programa já atende 28
municípios em quatro Estados
ealcançou207mil alunosdare-
de pública em 2006.
De acordo comNeiva, as em-
presas já sofrem os efeitos da

educação de baixa qualida-
de, por isso vemcrescendo o
interesse dos grandes gru-
pos de investir na área de
educação.
“Muitas empresas já
vêemseusprojetosdeexpan-
sãolimitadosporfaltadepro-
fissionais qualificados, o que
pode sermudado, comame-
lhoria da educação comoum
todo”, dizNeiva.

TECNOLOGIA
O uso de tecnologia na sala
deaula temajudadoamelho-
rar o desempenho dos alu-
nos. O programaEscolaMo-
delo, que envolve empresas
comoaTVA,doGrupoAbril,
Intel e Fundação Bradesco,
leva internet banda larga e
conteúdosdeTVacabopara
75 escolas, em três Estados.
“Começamos instalando
banda larga emescolas,mas
vimos que poderíamos ex-
pandiroprograma,oferecen-
docontéudosparasaladeau-
la e treinando professores”,
diz Amilton de Lucca, dire-
tor de desenvolvimento de
negócios daTVA.
AescolaOswaldoAranha,
em São Paulo, obteve média
de 35,43, na prova objetiva
do Enem – acima da média
nacional, de 31,71.Ainda este
ano, mais 120 escolas serão
incluídas no programa. ●

O advogado Roberto Teixeira
não representa a empresa chi-
lena LAN, como pode ter da-
do a entender matéria publi-
cada ontem na pág B-15. Ele é
advogado da Nova Varig.

PROCESSO-OsócioDaltonPastorepodeentrarnaJustiçacontraaHavascomumaação indenizatória

TECNOLOGIA-Lucca, daTVA: instalaçãode internetbanda largaajudaamanteralunosnaescola
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