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Um projeto social não pode ser assim 
chamado se não for planejado para atingir 
um número significativo de pessoas. Caso 
contrário, é um hobby. Foi dessa maneira 
que o jornalista Thomas Friedman, colu-
nista do The New York Times, colocou à 
mesa o tema das atividades promovidas 
pelo mundo corporativo para melhorar as 
condições socioeconômicas das nações. 

Essa observação pode até causar algu-
ma polêmica (projetos que não atingem 
uma escala grande teriam menos impor-
tância?), mas é preciso que se esclareça: 
foi dita a uma plateia composta em boa 
parte por representantes de multina-

Ativismo na agenda corporativa
Encontro de líderes promovido pela Clinton Global Initiative deixa claro: a cada ano a atuação do  
setor privado ganha mais importância para viabilizar projetos que beneficiem países e populações
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cionais e de companhias poderosas. Um 
deles, o presidente do banco Barclays, 
Robert Diamond, estava no mesmo es-
paço ocupado por Friedman, o palco de 
uma sessão plenária do sexto encontro 
anual da Clinton Global Initiative (CGI), 
entidade criada pelo ex-presidente norte-
americano Bill Clinton. 

O evento, ocorrido na semana passada 
em Nova York, atraiu, de acordo com da-
dos oficiais, 67 chefes ou ex-chefes de es-
tado, mais de 600 líderes de corporações e 
500 dirigentes de entidades filantrópicas e 
ONGs. Planejado para ocorrer no mesmo 
período do encontro das Nações Unidas, 

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Grupo ABC patrocinou 
o encontro da Clinton Global 
Initiative, em Nova York. Além 
de dar seu aval ao evento criado 
pelo ex-presidente Bill Clinton, a 
corporação garante desse modo 
a projeção da marca da empresa 
para executivos e lideranças 
de várias partes do mundo. O 
Grupo ABC, que levou seus 
principais executivos para o fó-
rum, foi apresentado em anún-
cio no material de apoio dos 
participantes como o “largest 
communications and marketing 
services group from the world´s 
emerging mar kets”.

A semana em Nova York 
rendeu ainda mais frutos. Nizan 
Guanaes, chairman do Grupo 
ABC, foi escolhido chair do jan-
tar de gala da BrazilFoundation, 
entidade instalada na cidade 
norte-americana que angaria 
fundos para programas sociais 
desenvolvidos no País. Todos os 
anos esse evento – que aconte-

Grupo ABC fortalece sua imagem internacional e lança Africa Global
ceu no dia do encerramento do 
evento promovido por Clinton 
– traz um nome expressivo da 
sociedade. Nesta oitava edição, 
a honraria coube a Guanaes.

No jantar, foi feito um lança-
mento oficial da Africa Global, 
braço da Africa que opera a partir 
de Nova York, mais precisamente 
na Madison Avenue, tradicional 
endereço das grandes agências 
norte-americanas. O escritório 
foi aberto há dois meses com 
uma estrutura enxuta, mas com 
o comando de Guanaes. Para lá, 
constantemente se deslocam as 
equipes da Africa brasileira, in-
clusive Sérgio Gordilho e Márcio 
Santoro, copresidentes. “Tenho 
viajado uma ou duas vezes por 
mês”, conta Gordilho.

 O posicionamento da Africa 
Global é de consultoria. Em de-
terminados casos, de RP. “Não 
está nos planos transformar a 
Africa Global em uma agência 
de publicidade para disputar es-
paço com as norte-americanas. 

Ela surgiu por conta de nossos 
clientes brasileiros, que estão se 
voltando para o mercado inter-
nacional”, explica Gordilho. 

Com isso, os 11 clientes da 
Africa, como Brahma, Itaú e 
Grendene, podem ser atendidos 
pelo escritório de Nova York em 
seus projetos visando o exte-

rior. Outras empresas também 
poderão contar com os mesmos 
serviços quando tiverem planos 
para globalizar suas marcas. E 
isso pode ser acordado tanto na 
forma de jobs quanto por con-
quista de conta internacional.

Gordilho diz que nenhuma 
outra agência brasileira fez 
um investimento desse porte, 
com abertura de escritório nos 
Estados Unidos. Guga Valente, 
presidente do Grupo ABC, 
avalia que a nova plataforma 
oferece boas perspectivas de 
expansão de negócios, já que o 
Brasil está na mira em virtude 
da Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016. 

Valente ressalta, porém, 
que a internacionalização da 
holding vinha sendo planejada 
antes até da confirmação desses 
megaeventos esportivos. “Leva 
tempo esse processo. Quem sair 
agora atrás disso estará atrasa-
do”, comenta. Ele lembra que 

a DM9DDB, mais uma agência 
da holding, já traz esse viés 
internacional, afinal tem como 
sócia a DDB.

Os investimentos em estru-
turas montadas nos Estados 
Unidos, entretanto, confirmam 
essa vocação para o mercado 
global. Listado em 20o lugar no 
último ranking dos maiores gru-
pos de comunicação do mundo 
de Advertising Age, o ABC tem 
em seu braço de publicidade a 
Pereira & O’Dell e a Dojo, ambas 
instaladas em San Francisco. A 
primeira comporta quase 100 
funcionários. A segunda tem 
em torno de 20 profissionais. 
“Estamos acompanhando a 
expansão do mercado digital”, 
afirma Guga Valente.

Por sinal, no anúncio inter-
nacional do Grupo ABC que foi 
veiculado no material da CGI, a 
imagem mostra o Cristo Reden-
tor em conexão direta com a 
Estátua da Liberdade por meio 
da Golden Gate. 

também na Big Apple, pode-se dizer que 
o fórum da CGI é uma espécie de ONU, 
mas com empresas. 

Não é à toa, portanto, que o próprio 
Clinton fazia questão de ressaltar de 
tempos em tempos, ao longo do evento, a 
importância da colaboração entre corpo-
rações, governos e entidades como ONGs 
e fundações.

Agregue-se a isso a participação da 
sociedade – cada vez mais atuante em 
movimentos por direitos humanos e res-
peito ao meio ambiente e dona de uma voz 
amplificada pelos avanços tecnológicos 
(leia-se Twitter, Facebook, YouTube e 
outras ferramentas sociais do meio digi-
tal) – e se tem assim um cenário que não 
deixa mentir: o investimento em progra-
mas que possibilitem a melhora de vida e 
do empoderamento das populações mais 
frágeis não deve mais ser visto somente 
como uma atitude de quem tem “bom co-
ração”. Há uma demanda social forte, há 
riscos sérios de colapsos (tanto do ponto 
de vista socioeconômico ou ambiental ou 
de saúde) e há uma cobrança maior das 
pessoas por comprometimento. 

  Só os governos não dão conta de aten-
der tudo isso, como a primeira-dama dos 
EUA Michelle Obama, palestrante especial 
do encontro, comentou na apresentação 
de encerramento do fórum. Vale ressaltar 
que seu discurso foi precedido por rápidas 
palavras de Barack Obama, no momento 
mais aguardado do encontro – Obama, 

Clinton e Michelle no palco geraram mais 
cliques do que qualquer celebridade que 
tenha passado pelo evento.

Logo no painel de abertura do evento, 
moderado por Clinton, o ex-presidente 
questionou o CEO da Procter & Gamble, 
Bob McDonald, a respeito de um projeto da 
companhia, que desenvolveu um sachê para 
purificar água, distribuído a diversos países, 
principalmente no continente africano. A 
pergunta foi se eles tinham decidido fazer 
isso porque têm bom coração ou porque é 
bom para os negócios. McDonald respondeu 
que a proposta vem melhorando a vida de 
comunidades há seis anos, mas também 
contribui para os negócios na medida em 
que ajuda as populações a atingirem novos 
patamares de desenvolvimento. 

O CEO da P&G contou que nesse pe-
ríodo foram distribuídos sachês capazes 
de purificar 2,4 bilhões de litros de água 
(um pacote é suficiente para um dia). 
“Nosso compromisso a partir de agora é 
distribuir dois bilhões de pacotes a cada 
ano”, declarou. McDonald compartilha a 
opinião de que as corporações têm um 
importante – e grande – papel a desem-
penhar. “Nós achamos que o que fazemos 
é bom para o mundo como também é bom 
para os negócios. Consumidores gostam 
de saber o que fazemos com o dinheiro 
que eles nos passam quando compram 
nossos produtos”. 

Para Sérgio Gordilho, copresidente da 
Africa, agência do Grupo ABC, um dos 

Bill Clinton e Michelle Obama no encerramento do CGI: colaboração entre governo, empresas e ONGs

Nizan Guanaes no evento promovido 
pelo Grupo ABC durante o CGI
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Todo poder às mulheres

patrocinadores principais da CGI, se você 
preserva clientes, preserva mercado. Ele 
concorda com as palavras de McDonald. 
“Hoje é isso mesmo: as pessoas quando 
fazem suas compras se perguntam para 
onde vai aquele lucro”, disse ao final do 
debate que teve ainda Melinda Gates, 
cochair da Fundação Bill & Melinda Gates, 
Eric Schmidt, CEO do Google, e Tarja 
Halonen, presidente da Finlândia.

No entender do CEO da Cisco, John 
Chambers, a atuação das empresas nos 
programas sociais, que asseguram a 
melhora na qualidade de vida das pes-
soas e o respeito ao meio ambiente, está 
realmente ganhando mais peso. “Seja no 
Brasil, nos Estados Unidos ou em outra 
parte do mundo, é importante termos a 
habilidade de criar um trabalho conjunto 
entre o setor privado, o público e as enti-
dades. É disso que trata a CGI”, afirmou 
ao Meio & Mensagem. 

“Juntos podemos fazer quase tudo. Os 
esforços têm de ser assim. Não podem ser 
separados”, reforçou. 

Soluções do mercado
Em outra sessão plenária, a co-

ordenada  por  ThomasFr ied  man 
, uma das metas era estimular a busca 
por soluções que tenham um viés de ne-
gócios e que surjam das necessidades dos 
mercados, posicionamento que abarca 
também ONGs e governos. Essa foi uma 
das quatro áreas de ações que a organi-
zação do encontro da CGI estabeleceu 
para a edição 2010 – as demais foram o 
empoderamento de meninas e mulheres, 
o incentivo do florescimento do talento 
humano e a ampliação de acesso à tec-
nologia moderna.

Além da presença do presidente do 
Barclays, esse debate teve a participação 
de Fadi Ghandour (CEO da companhia 
internacional Aramex), Iqbal Quadir (di-
retor do Centro Legatum de Desenvolvi-
mento e Empreendedorismo e professor 
do MIT), Leila Janah (CEO da entidade 
Samasource) e Valerie Jarret, sênior 
advisor do presidente Barack Obama 
para relações intergovernamentais e de 
engajamento público. 

Segundo o colunista do The New York 
Times, os programas sociais desenvolvi-
dos tanto pelas empresas, quanto pelos 
governos e entidades deveriam levar em 
conta dois fatores: que eles sejam em es-
cala (desse modo beneficiariam um grupo 
grande de pessoas, o que faria a diferen-
ça) e que sejam autossustentáveis (eles 
têm de andar sozinhos com o tempo).

Nesse painel, Iqbal Quadir citou o ser-

 

 

 

 

 

Empresas comprometidas

Confira alguns compromissos apresentados ou apoiados por companhias durante o 
sexto encontro anual da CGI:

Projeto ou 
empresa Objetivo

UPS

A Fundação UPS e a entidade World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
anunciaram compromisso de cinco anos, com base em US$ 2 milhões, para ajudar 
mulheres, com programas de treinamento, a se tornarem ativistas e líderes em 
145 países em questões como sustentabilidade.

Mastercard

Por meio da Fundação Mastercard e da entidade Camfed (The Campaign for 
Female Education), estabeleceu-se compromisso de impactar 270 mil jovens na 
zona rural de Gana e do Malauí com programas educacionais e treinamento de 
finanças e negócios, além de recursos tecnológicos. O investimento é de US$ 10, 
1 milhões.

Partners for a new 
beginning

A Tony Blair Faith Foundation irá expandir seu programa de escolas para os EUA, 
criando meios de fazer com que os estudantes norte-americanos se relacionem 
melhor com os de países como Paquistão, Jordânia e territórios palestinos. Tem 
apoio de Cisco, Coca-Cola, Intel e ExxonMobil.

Nike

A Nike Foundation, o Rural Development Institute, a Omidyar Network e a 
Fundação Bill & Melinda Gates irão criar oportunidades para garotas que vivem 
em zonas rurais na África Subsaariana e na Ásia ao orientá-las sobre direitos 
humanos, ampliando o acesso a informações. Investimento já feito ultrapassa 
US$ 17 milhões em cinco anos.

Ericsson

Parceria com a operadora mobile MTN, de Uganda, com a Refugees United e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A meta é conectar refugiados 
e suas famílias pelo uso inovador de celulares e da internet. O projeto, já aplicado 
em Uganda, pretende atingir 36 milhões de pessoas mundialmente.

Dar mais poder a meninas e mulheres foi 
uma das temáticas de maior impacto dentre 
os painéis do sexto encontro anual da CGI. A 
ideia partiu do fato de que em muitas regiões 
essas pessoas são fortemente impactadas 
pela pobreza, pela falta de acesso a servi-
ços de saúde e ao sistema de ensino, pelo 
casamento precoce, pela violência sexual e 
pela discriminação.

Foi em torno disso que aconteceu um 
painel que teve a participação da rainha 
Rania Al Abdullah, da Jordânia, de Ellen 
Johnson Sirleaf, presidente da Libéria, e 
Muhtar Kent, CEO da Coca-Cola.

Um ponto ganhou especial atenção: a 
educação. Rania sustentou que ao se investir 
na educação das meninas, o aporte vai além 
do que se imagina. O efeito se estende à so-
ciedade. Isso porque a menina pode crescer 
rodeada de informação, o que lhe garante 
maiores oportunidades na vida, que impacta-
riam inclusive sua rotina familiar. 

A presidente da Libéria reforçou esse 
posicionamento. “Temos de começar pela 
educação. Estabelecemos, por exemplo, um 
programa escolar para adolescentes. É um 
desafio importante manter essas meninas 
nas escolas”, disse. Um vídeo do projeto The 
Girl Effect (confira Bee tagg nesta página) 
chamou atenção de todos os participantes do 
evento exatamente para essa questão. 

Outro painel evidenciou, de maneira 
distinta, o poder feminino. Michelle Obama, 
primeira dama dos EUA, capturou todos os 

olhares da plateia quando se apresentou. O 
presidente Barack Obama, que fez a intro-
dução de seu discurso, até brincou, dizendo 
que tem sorte de sua mulher não ter se inte-
ressado pela política, porque, se assim fosse, 
e ela disputasse cargos com ele, certamente 
Michelle o venceria.

A primeira-dama falou dos veteranos mi-
litares e de suas famílias. Michelle considera 
que as habilidades desse grupo de pessoas são 
subutilizadas. Sua preocupação é com a tran-
sição dessas pessoas, que atuam em diversas 
missões humanitárias, para a vida civil. Desse 
modo, tocou em outra área de ação da CGI: o 
de incentivar o talento humano.

Michelle disse que 150 mil veteranos 
recentes estão procurando trabalho.Ela 
convocou as empresas a ajudar na busca 
por resolução desse problema. “Como todos 
sabem, o governo não pode sozinho fazer 
muita coisa.” Depois de seu discurso, saiu 
aplaudida de pé.

viço de telefonia celular que desenvolveu 
para as populações pobres de Bangladesh 
com o apoio do Grameen Bank, famoso 
pelo sistema de microcrédito. “Esses 
celulares impulsionaram as atividades de 
diversas pessoas. Os projetos devem ser 
em escala. Temos dois bilhões de pessoas 
vivendo com dois dólares por dia”.

Diamond, do Barclays, sugeriu que 
as empresas destinem um percentual de 
seus lucros para projetos de responsa-
bilidade social. A instituição assegurou 
US$ 90 milhões para essas atividades 
no ano passado (em 2009, o lucro foi de 
aproximadamente US$ 18,2 bilhões). Ele 
ressaltou que, além disso, é importante 
engajar equipes e funcionários nos pro-
jetos abraçados pela corporação. 

Experiências brasileiras
Sobre os temas debatidos, Beatriz 

Cardoso, presidente da Comunidade 
Educativa Cedac, presente ao encontro 
da CGI, afirma que projetos em escala só 
são possíveis se houver suporte do setor 
privado e estabelecimento em parcerias 
com o público. Em 2009, sua organização, 
que tem o apoio da Vale, estabeleceu um 
compromisso educacional no palco do 
evento (o documento foi entregue pela 
rainha Rania Al Abdullah, da Jordânia). 
A campanha “Toda criança pode apren-
der” atingiu 16 municípios do Maranhão.  
Reafirmado neste ano, o compromisso é 
impactar 70 cidades até 2011.

Outro grupo do Brasil a ter seu com-
promisso divulgado pela CGI – o que abre 
portas para atrair empresas interessadas 
em investir – foi o Instituto Consulado da 
Mulher, ação social viabilizada pela marca 
Consul (Whirpool). Criado em 2002, o 
projeto visa gerar trabalho (lavanderia 
popular e produção artesanal, por exem-
plo) e renda a mulheres das camadas mais 
populares de São Paulo, Joinville, Manaus 
e Rio Claro, além de atuar com mais 115 
empreendimentos em dez estados. “Com 
esse compromisso, nossa intenção é am-
pliar esse projeto. Por meio da CGI, ga-
nhamos visibilidade”, diz Paula de Santis, 
gerente geral de comunicação corporativa 
da Whirpool Latin America. 

Leda Boger, diretora do instituto, expli-
ca que o projeto leva as mulheres a “ganhar 
asas”. A entidade acompanha por dois anos 
as pessoas atendidas. Depois, novo grupo 
de mulheres é beneficiado. “Treinamos 
as mulheres com noções de marketing, 
de embalagem e exposição de produtos. 
Trazemos o know-how da empresa, tudo 
adequado à linguagem popular”, conta. A 
meta é conquistar, por meio do compro-
misso divulgado na CGI, um aporte de US$ 
1 milhão para atender 2.438 mulheres em 
dois anos (em agosto deste ano o benefício 
chegou a 1.090 pessoas).

Ao final do sexto encontro anual, 
divulgou-se que a CGI chegou à marca 
de 1.950 compromissos assumidos, tota-
lizando valores de US$ 63 bilhões, inves-
timento que ajudará a melhorar a vida 
de 300 milhões de pessoas. Fundamental 
esclarecer: em cada painel são apresenta-
dos os compromissos acordados durante 
o evento. A meta era fechar 300 mais do 
que o conquistado no ano anterior. Até o 
ano passado, a CGI reportava ter amealha-
do US$ 57 bilhões com essas propostas. 
Diante do montante, não há dúvida: as 
corporações estão mais comprometidas. 

*A jornalista viajou a convite do Grupo ABC, 

patrocinador do sexto encontro da CGI.

Robert Diamond, do Barclays: empresas devem 
destinar percentual dos lucros a projetos sociais

Rainha Rania Al Abdullah, da Jordânia, e Ellen Johnson Sirleaf, presidente da Libéria: educação na pauta
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