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Marketing

A empresa de roupas
italiana Benetton
voltou a provocar
polêmica com anún-

cios publicitários. Desta vez, a
empresa resolveu fazer mon-
tagens fotográfica com líde-
res internacionais se beijan-
do, em uma campanha “con-
tra o ódio”.

Entre as montagens estão
um beijo na boca entre o presi-
dente americano, Barack Oba-
ma, e o presidente venezuela-
no, Hugo Chávez. Há também
beijos entre Obama e o presi-
dente chinês, Hu Jintao; entre
a chanceler alemã, Angela
Merkel, e o presidente fran-
cês, Nicolas Sarkozy; entre o
primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, e o lí-
der palestino Mahmoud
Abas; e entre o líder norte-co-
reano Kim Jong-il e o presi-
dente sul-coreano, Lee
Myung-bak.

Mas o cartaz que provocou

maior polêmica mostrava um
beijo entre o papa Bento XVI e o
imã da mesquita Al-Azhar, no
Cairo, Ahmed Mohamed el-Ta-
yeb. Al-Azhar é uma proeminen-
te escola do islã sunita, que rom-
peu conversações com o Vatica-
no este ano, depois que Bento
XVI pediu maior proteção para a
minoria cristã no Egito.

O Vaticano fez um protesto
contra a imagem. O porta-voz do
Vaticano, Federico Lombardi,
chamou o uso não autorizado e
“manipulado” da imagem do pa-
pa na montagem de “totalmente
inaceitável”, e sugeriu que deve
entrar com uma ação legal con-
tra a companhia.

“É uma grave falta de respeito
ao papa, uma ofensa contra os
sentimentos da fé e um claro
exemplo de como a publicidade
pode violar as regras elementa-
res de respeito às pessoas com o
objetivo de chamar a atenção
por meio da provocação”, afir-
mou ele em comunicado.

Uma grande faixa com a
imagem do papa e do imã foi
pendurada em uma ponte per-
to do Vaticano na manhã de
ontem, antes de ser removi-
da. O anúncio também surgiu
em Milão, Nova York, Paris,
Tel-Aviv e Roma, mas foi reti-
rado rapidamente.

Segundo a Benetton, o pro-
pósito da campanha era “ex-
clusivamente lutar contra a
cultura do ódio em qualquer
forma”, mas acrescentou que,
mesmo assim, resolveu reti-
rar a imagem. “Lamentamos
que o uso de uma imagem do
papa e do imã tenha ofendido
a sensibilidade dos fiéis desta
maneira”, disse a empresa,
em comunicado.

A Benetton já fez campa-
nhas controversas no passa-
do, incluindo uma em que
mostrava parentes de luto à
beira do leito de um homem
morrendo de Aids. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

● Promoção ineficaz
Promover alguém a gerente não
é sempre a melhor opção. “Veja
o caso da seleção argentina. Ma-
radona era um grande jogador,
mas é um técnico ruim.”

● Repensando um talento
Não adianta insistir em tirar algo
extraordinário da pessoa errada.
“O desafio está justamente em
encontrar as pessoas certas e, aí
sim, buscar os resultados.”

● Argumento de retenção
Atualmente, a maior parte das
pessoas quer entender sua fun-
ção dentro de um contexto
maior. “Foi-se o tempo em que a
preocupação era só sobreviver.”

DIVULGAÇÃO
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A escassez
de talentos,
do Brasil
à China
Para o consultor Claudio Fernández-Aráoz, os
dois países sofrem com falta de profissionais

Fernando Scheller

Com mais de 20 anos de expe-
riência em recrutamento e se-
leção de executivos, o argenti-
no Claudio Fernández-Aráoz,
consultor da suíça Egon Zehn-
der, conseguiu levar o concei-
to de valorização de bons pro-
fissionais onde se podia imagi-
nar que bastava a força para fa-
zer alguém trabalhar: o Parti-
do Comunista chinês. “O Bra-
sil e a China são similares em
um sentido: ambos são víti-
mas da extrema escassez de
mão de obra”, afirma.

Aráoz conta que o Partido Co-
munista tem uma escola dedica-
da a formar novos líderes para as
grandes corporações estatais da
China, onde seu best seller Gran-
des Decisões sobre Pessoas é leitu-
ra obrigatória (o título local para
a obra é O Livro Sagrado do Talen-
to). Segundo o especialista, a re-
ceita para formar e reter talen-
tos é universal. E o segredo não
está na força, muito menos na
remuneração. “O elemento cha-
ve é encontrar as pessoas certas,
que tragam para o dia a dia do

trabalho a rara combinação de ar-
rojo e humildade.”

Sozinha, a remuneração não é
suficiente para reter profissio-
nais que possam dar contribui-
ção relevante a um negócio. Em-
bora seja possível argumentar
que dinheiro é um fator vital no
mercado de trabalho, Aráoz afir-
ma que, em situações extremas,
fica claro que o ser humano não
está em busca apenas de recom-
pensas financeiras. “Durante os
ataques às Torres Gêmeas, em 11
de setembro de 2001, as pessoas
que perceberam que morreriam
e estavam presas nos edifícios
não ligaram para seus consulto-
res de investimento. Tentaram

falar com as pessoas que ama-
vam”, argumenta. “No fim das
contas, dinheiro não é o que a
gente procura.”

Em termos financeiros, a reco-
mendação de Aráoz para as em-
presas é simples: a remuneração
deve ser justa, estando em linha
com a média praticada no merca-
do de trabalho. O consultor cita
uma experiências com macacos
para exemplificar a importância
do tratamento uniforme. “Em
um caso, a recompensa dos ma-
cacos que passavam por um trei-
namento era um pedaço de pepi-
no, produto que eles trocavam
entre si. Quando os cientistas co-
meçaram a trapacear e dar uvas a
alguns macacos, os animais in-
terromperam o escambo porque
se tratava de uma situação injus-
ta”, explica. “Nesse sentido, nós
não somos muito diferentes.
Queremos ser recompensados
de maneira equitativa.”

Valores. O que os profissionais
atualmente buscam, na visão de
Araóz, são três condições bási-
cas. A primeira é autonomia, que
reflete a confiança em sua capaci-
dade. A segunda é o acesso a fer-
ramentas para que a pessoa pos-
sa se tornar uma dos melhores
em determinado ramo. E a últi-
ma, e mais importante, é um pro-
pósito maior para a atividade de-
sempenhada. “É por isso que a
figura do líder é tão importante:
é o chefe quem vai identificar as
necessidades de desenvolvimen-
to e significado que seus funcio-
nários necessitam.”

À medida que o mercado ficou
mais competitivo – hoje, não é
raro grupos gigantes desapare-
cem de um dia para o outro em
processos de fusões e aquisições
–, o especialista diz que o foco da
realização profissional mudou
da sobrevivência para o conheci-
mento. “A pergunta que um pro-
fissional deve fazer ao receber
uma proposta de trabalho é: essa
mudança fará de mim um profis-
sional melhor dentro de cinco
anos?”, aconselha Aráoz.

NOVA POLÊMICA EM
CAMPANHA DA BENETTON
Empresa italiana põe líderes se beijando em campanha ‘contra o ódio’

Dinheiro. Remuneração deve ser justa, mas não excessiva, afirma Claudio Fernández-Aráoz

Carreiras

Propaganda. Montagem mostra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy se beijando

● Motivação
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CONSULTOR EM CARREIRAS
“A pergunta que um profissional
deve fazer ao receber uma
proposta de trabalho é: essa
mudança fará de mim um
profissional melhor?”

LIÇÕES DO ‘GURU’ DO PARTIDO COMUNISTA CHINÊS
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Text Box
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