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O conceito é sem pré-conceito, assim
mesmo, separado. Esta semana,
a produtora ParanoidBR, que reúne na
sua carteira anúncios para Fiat, Unilever,
Boticário, Claro, entre outros, lançou um
novo braço: a ParanoidLAB. O formato
lembra o dos pequenos selos nos gloriosos
tempos das gravadoras de disco – e aí bate
até uma certa nostalgia da Banguela
Records, dos Titãs, sob o guarda-chuva da
Warner, e responsável por revelar nomes
como Raimundos e Mundo Livre S/A.
A LAB tem como objetivo privilegiar
as ideias de uma geração fresquíssima.
Os diretores, acima retratados por um
deles, Daniel Semanas, têm em média
entre 22 e 28 anos. “São projetos
com menos obrigação comercial e

sem o comprometimento com o modelo
tradicional da publicidade”, diz Egisto
Betti, um dos sócios da ParanoidBR,
que também conta com o cineasta
Heitor Dhalia, de À Deriva e O Cheiro
do Ralo entre seus comandantes.
A partir desta premissa, a meta é apostar
em ideias inovadoras sem fechar o leque.
Pode ser curta-metragem, exposições,
eventos, ou até projetos para novas
mídias. A LAB é o pé na vanguarda,
enquanto o outro pé continua bem
fincado num formato já conhecido de se
fazer publicidade com a ParanoidBR.
“Estamos dispostos a aprender, trocar,
empreender”, entusiasma-se Betti.
“Queremos também ajudar esses novos
diretores a fazer um trabalho autoral.”

PRODUTORA NOSTÁLGICA

● Workshop Inteligência Musical:
Experiências Que Apontam Novos
Caminhos para o Mundo da Música
nas Plataformas Digitais, das 9h30
às 13h, no Hotel Tivoli Mofarrej.
● Aula aberta com o tema Ser
Competivitivo Fazendo Diferente: Design,
Estratégia e Inovação, às 19h30, na ESPM.

SÓ HOJE!

A importância da gestão
dos stakeholders
Creio que ninguém duvida que a realidade das empresas
está se transformando. Estamos num mundo em que a
preocupação apenas com os clientes e acionistas já não é
suficiente. Neste contexto, outros stakeholders (públicos
de interesse) como funcionários, fornecedores, distri-
buidores, imprensa, comunidade local, governo, sindi-
cato e sociedade estão cada vez mais presentes nas preo-
cupações empresariais.

Para comprovar esta nova realidade, basta acompa-
nhar a evolução dos relatórios anuais das empresas de
grande, ou até mesmo médio porte, nos últimos dez
anos. Antigamente, o relatório anual das empresas, tam-
bém chamado de Annual Report, tinha como foco mos-
trar aos acionistas os principais resultados financeiros
obtidos pela empresa no período de um ano.

Hoje, se você observar o relatório anual das multina-
cionais e empresas de médio e grande portes, verá que
ele passou a se chamar “Relatório de Sustentabilidade”, e
que muitos seguem a metodologia internacional do Glo-
bal Report Iniciative (GRI). Os indicadores GRI foram
criados por uma instituição internacional independente
cuja missão é desenvolver um padrão internacional de
relatórios de sustentabilidade. Com sede em Amsterdã

(Holanda), a organização
conta com a participação
de um grupo de multi-
stakeholders de diversas
nacionalidades. Os indica-
dores são compostos de 79
grandes temas, divididos
entre essenciais e adicio-
nais. A GRI possui quatro
princípios básicos: a ma-
terialidade, o engajamento
com stakeholders, o con-
texto de sustentabilidade e
a abrangência.

A materialidade refere-se à ideia de a empresa relatar
o que é relevante para o seu negócio. O engajamento com
stakeholders relaciona-se ao fato de que, além de a em-
presa se autoavaliar, deve ouvir e relatar a avaliação dos
seus públicos de interesse sobre os itens considerados
mais relevantes. O contexto de sustentabilidade refere-
se a como a empresa está atuando com relação às ques-
tões ambientais, econômicas e sociais da companhia.

Por fim, a abrangência diz respeito aos limites do rela-
tório, em questões geográficas, temporais e de negócio.
Por exemplo, uma multinacional que atua em diversos
países, deve deixar claro ao publicar o relatório: a abran-
gência territorial das informações (países, regiões), o pe-
ríodo da publicação (bianual, anual ou semestral) e os
negócios contemplados no relatório.

Para auxiliar as empresas, a teoria na área de Admi-
nistração tem colocado a gestão do relacionamento
com os stakeholders como mais um caminho na cons-
trução da vantagem competitiva para as empresas. Não
basta mais adotar a visão tradicional que focava na
análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportuni-
dades, nem na visão baseada em recursos, mas é im-
portante se conhecer cada um dos stakeholders e cons-
truir com esses grupos um relacionamento de mão du-
pla, no qual os dois lados ganhem. ■
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Daniel Semanas

■ A Lew’Lara/TBWA decidiu
provar que a coisa funciona.
Botou o tênis da linha adizero e
alguns objetos na balança para
provar que o calçado é levinho
que só ele. “Uma referência
visual foi a melhor alternativa,
principalmente no caso da
chuteira, pois ao ter contato
com o produto, todos ficaram
espantados”, diz Paulo Ziliotto,
gerente de comunicação Sport
Performance. As instalações
ficam em abril nos shoppings
Pátio Higienópolis(SP)
e Shopping Leblon (RJ).

Melhor provar
do que só falar

BMG quer balançar a rede
A nova campanha da Tom Comunicação para o Banco BMG brinca com
algo que todo bom brasileiro gosta: futebol. O cliente compra ou saca no
mínimo R$ 50 com o seu BMG Card e ganha uma camisa oficial de um dos
clubes patrocinados pelo banco. É quase um afago no ego do torcedor.
Ele vê a sua conta um pouco menos poupada, mas aumenta a catálogo
de bibelôs de seu time. Agora, só vale se for do Atlético Mineiro,
Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Santos, Vasco, Paraná e América-MG.
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