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AfroReggae atrai universidades de EUA e Europa
Mais de 100 estudantes visitam projetos sociais no Rio. Columbia fará plano de negócios da instituição

Fotos de Gustavo Stephan

GRUPO DE estudantes de Columbia e Babson conheceu os projetos sociais no Pavão-Pavãozinho na sexta-feira

Bruno Rosa

● Na carona da visita do pre-
sidente americano Barack Oba-
ma ao Brasil, 105 universitários
de instituições dos EUA e da
Europa estão de olho no Afro-
Reggae, instituição que mantém
projetos sociais em cinco co-
munidades do Rio de Janeiro. O
grupo,dasuniversidadesdeBab-
son, em Boston, e Columbia, em
Nova York, além da University
College Dublin, da Irlanda, veio
conhecer os impactos do em-
preendedorismo social nas fa-
velas. No fim desta semana, che-
gam mais 25 alunos de Stanford,
na Califórnia.

Liderado por José Junior, o
grupo cultural ainda é alvo de
um projeto de Columbia. A ins-
tituição desenvolve um trabalho
para criar um plano de negócios
para que a organização atraia
mais empresas. As estratégias
do AfroReggae ainda se torna-
rão tema de um livro que está
sendo preparado pela London
School of Economics.

Junior, fundador do AfroReg-
gae, diz que o principal objetivo
desses estudantes é entender de

que forma os trabalhos feitos em
parceria com Santander, Nestlé,
Oi e Natura podem ajudar na
inclusão social dos moradores
dessas comunidades. Segundo
as companhias, Junior funciona
comoumaespéciedecanalentre
as duas partes, apontando ca-

minhos para que as empresas,
ao mesmo tempo que fazem
ações sociais, consigam levar
seus produtos para as favelas.

—Háuminteressemuitogran-
de pelo nosso projeto. Os es-
tudantes podem ver situações
adversas e verificar que paci-

ficação das favelas significa gerar
emprego e renda. Quero que o
AfroReggae seja uma empresa
social, com os lucros sendo in-
vestidos apenas na instituição —
diz Junior, que assiste hoje ao
discurso de Obama no Theatro
Municipal do Rio de Janeiro.

Com receita de R$ 14 milhões
em 2010, o AfroReggae come-
mora ainda parceria com Co-
lumbia. Jeffrey Berger, estudante
da universidade e um dos co-
ordenadores dos estudantes em
visita ao país, lembra que o pro-
jeto será finalizado em abril.

— A Columbia está criando
um plano de negócios para es-
tabelecer critérios para as par-
cerias de empresas com o Afro-
Reggae. A ideia é organizar. Ao
mesmo tempo, os universitários
estão conhecendo o projeto, fa-
zendo uma imersão na cultura
brasileira e no dia a dia nas
comunidades, para melhorar as
condições de vida através das
ações das instituições sociais.
São alunos de vários países do
mundo — afirma Berger.

Parte do grupo passou antes
por São Paulo, onde conversou
com as empresas parceiras da
instituição. Éve Belanger, coor-
denadora de Comunicação In-
ternacional do AfroReggae, e as
companhias privadas lembram
que o objetivo dos universitários
é ainda fazer com que iniciativas
feitas no Rio possam ser adap-
tadas para outros lugares. ■

Empresas reforçam ações em favelas
Santander quer abrir mais agências, e Nestlé recrutará sorveteiros

ESTUDANTES TIVERAM aula de percussão básica em Vigário Geral

● Empresas como Santander,
Oi e Nestlé têm aproveitado a
parceria com o AfroReggae pa-
ra levar mais produtos e ser-
viços para as comunidades,
até então com índices mais
baixos de consumo. Por outro
lado, especialistas alertam pa-
ra o perigo de as instituições
sociais assumirem um papel
que cabe ao governo.

O Santander, que abriu agên-
cia no Morro do Alemão, vai
inaugurar outros espaços em co-
munidades onde o AfroReggae
está presente, como em Vigário
Geral, Parada de Lucas, Canta-
galo-Pavão-Pavãozinho e Nova
Era, em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense. Fernando Martins,
vice-presidente de Marketing e
Comunicação do banco, lembra,
por outro lado, que também há
projetoparaabriracademiaaoar
livre no Alemão e plataforma
com cursos pela internet:

— São ações que encurtam
caminhos. Levamos agência para
o Alemão e oxigenamos um am-
biente marginalizado. O objetivo
é ajudar que essas pessoas te-
nham uma perspectiva maior de
mudança. Os estudantes estran-
geiros em visita ao país querem
profissionalizar o AfroReggae e
passar algumas práticas a outros
países, já que as favelas são
diferentes umas das outras.

Oi vai criar escola para
formar técnico em telecom
A Nestlé, que apoia projetos

dogrupo,contacomainstituição
para recrutar moradores que
possam ser microdistribuidores
deseusprodutos.Ameta inicial é
ter 350 colaboradores.

— A ideia é que o micro-
distribuidor recrute revendedo-
res, que vão comercializar nos-
sos produtos no sistema porta a
porta. Além disso, estamos cap-
tando sorveteiros em uma nova
ação. O projeto ainda está em
fase inicial eestamoscomeçando
nas comunidades do Alemão e
de Vigário Geral — diz Maria
Izabel Azevedo, gerente de Res-
ponsabilidade Social da Nestlé.

Susy Yoshimura, gerente do
Movimento Natura, lembra que a
companhia decidiu se aproximar
do AfroReggae, após sofrer com
cargas roubadas. Após a par-

ceria, o cenário se inverteu:
— Após passar por esses pro-

blemas, decidimos conhecer es-
sa realidade. Não adiantava au-
mentar o investimento em se-
gurança. Após diversas ações,
percebemos hoje que há um
crescimentomaiornonúmerode
revendedoras em áreas onde há
projetos nas comunidades. O
AfroReggae é uma ponta que
ajuda a fazer essa troca — disse,
destacando que o patrocínio ao
grupo cultural AfroReggae é de
R$ 1,5 milhão ao ano.

A Oi, que também faz diversas
ações, utiliza a parceria para me-
lhor fazer o cabeamento de rede
nas comunidades. Além disso, a
empresa, adianta Flávia da Justa,
diretora comercial da Oi, está
desenvolvendo uma escola para
formar técnicos em telefonia:

— O centro será instalado no
Alemão. É uma relação onde há

ganhos para todos. Como re-
sultado, percebemos que há uma
demanda por telefone fixo.

Mas especialistas fazem um
alerta. Lysias Itapicuru, profes-
sor, da Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública e de Em-
presas da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), diz que instituições
como o AfroReggae não podem
fazer o papel do Estado.

— Eles têm de cobrar mais
ações do governo e criar me-
canismos para estimular isso. Eu
vejo com preocupação quando
se assume os deveres do Estado,
apesar dessas instituições serem
importantes — afirma o profes-
sor. (Bruno Rosa) ■

“Os estudantes podem
ver situações
adversas e verificar
que pacificação das
favelas significa
gerar emprego e
renda
José Junior, fundador do AfroReggae

A Columbia está
criando um plano de
negócios para
estabelecer critérios
para as parcerias de
empresas com o
AfroReggae
Jeffrey Berger, estudante de Columbia
que participa do projeto e coordena a
visita dos estudantes

PALESTRAS FORAM ponto central do encontro com universitários

elas. todas com trabalhar a aprender para lugar único um mas mídias, e plataformas Diversas

VEJAESCUTEFALE

Programa

• A Crescente Complexidade de Integrar
a Comunicação e de Construir Marcas
- Rafael Sampaio, Vice-Presidente Executivo da ABA
•Case Petrobras - O desafio permanente
de bem comunicar com seus diferentes públicos
- Marcos André Costa, Gerente de Planejamento
e Pesquisa da Petrobras e Presidente do Comitê Técnico
de Comunicação Corporativa da ABA Rio
• Comunicação Integrada na era Digital
- Rodrigo Tigre, Diretor de Desenvolvimento de Negócios
da Bolsa da Mulher

• Big Brother Brasil: O mais completo case
de sucesso de CIM da TV Brasileira
- Márcia Ladeira, Diretora de Merchandising da TV Globo
•Criação Integrada e Relevante para Gerar
Resultados
- Dudi Rodrigues, Sócio-Diretor da SD Comunicação
• Projetos Digitalmente Integrados
- Marcelo Castelo, Sócio-Fundador da F.Biz
•Como Integrar Grandes Projetos de Marketing
e Comunicação
- Julio Anguita, Sócio-Diretor da Babel

Local: Centro de Convenções do Barra Shopping.
Av. das Américas, 4.666 - 3º Piso da Expansão - Centro Médico

Barra da Tijuca / Rio de Janeiro.
Inclusos: Coffee-break e Certificado de Participação.

O conteúdo das palestras, liberado pelos palestrantes, será enviado por e-mail em até 10 dias úteis
após o evento.

Associados da ABA, ABP, AMPRO RJ, ABAP RJ, Grupo de Mídia RJ: R$ 550,00
Demais interessados: R$ 700,00 • Estudantes de graduação: R$ 350,00

V FÓRUM ABA RIO DE
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING

30 DE MARÇO DE 2011

Realização: Educação: Promoção:

Apoio:

Master: Patrocínio

Rio

Informações: 0800 12 45 88 | 21 2520-6976 | www.aba.com.br
E-mail: eventos@aba.com.br | camila.abario@aba.com.br

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 mar. 2011, Economia, p. 44.




