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EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fernando Scheller
Marina Gazzoni

A crise de imagem da grife espa-
nhola Zara no Brasil – cujo esto-
pim foi uma reportagem exibi-
da em rede nacional que mostra-
va 16 trabalhadores bolivianos
em condições análogas à de es-
cravidão produzindo roupas da
marca – já entrou no quarto
mês. Na semana passada, o im-
passe sobre a produção de rou-
pas da grife no País, iniciado em
agosto, teve novo capítulo: exe-
cutivos da Inditex, dona da Za-
ra, recusaram-se a assinar um
acordo pelo qual a empresa se
comprometeria a fiscalizar
seus fornecedores e evitar que o
problema volte a se repetir.

A demora em resolver um pro-
blema de imagem pode causar
severos danos a uma marca de
moda, na opinião de especialis-

tas em varejo e imagem corpora-
tiva. “Quatro meses é muito
tempo para uma marca voltada
ao público em geral”, diz Eduar-
do Seixas, sócio-diretor da con-
sultoria Alvarez & Marsal. Se-
gundo ele, a empresa precisa
dar uma resposta rápida e con-
vincente.

Nesse caso específico, o con-
sultor enxerga um outro erro.
Desde o começo, a Zara optou
por tirar o diretor geral da mar-
ca no Brasil, Enrique Huerta, do
gerenciamento do problema e
colocar à frente da crise dois
executivos espanhóis, que vêm
ao Brasil quando necessário. “A
marca é um ativo da empresa
que deve ser gerenciado pela
matriz. Mas, no dia a dia, o pro-
blema deve ser tratado por pes-
soas locais”, diz Seixas. A Zara
afirma que empresa inteira foi
envolvida para resolver o caso e

que a ação inclui “a intervenção
direta de sua equipe em nível
mundial”.

Na última quarta-feira, a mis-
são de explicar o “não” dito ao
Ministério Público do Trabalho
ficou a cargo do diretor global
de responsabilidade social da
Inditex, Félix Poza. Apesar de
estar no evento, o executivo res-
ponsável pela operação brasilei-

ra foi embora quando chegou a
hora de responder às perguntas
da imprensa. O Estado solici-
tou entrevista com Huerta, mas
o pedido não foi atendido.

O diretor geral da Zara no Bra-
sil vem mantendo o silêncio des-
de que a crise eclodiu, falando
somente em situações obrigató-
rias. Durante audiência na As-
sembleia Legislativa de São Pau-

lo, ele limitou-se a dizer, repeti-
das vezes: “Nem eu nem nin-
guém da Zara sabíamos.”

Em resposta por e-mail ao Es-
tado, Félix Poza afirmou que o
silêncio de Huerta é reflexo da
estratégia de comunicação da
empresa, mais baseada em
“agir do que falar”: “Talvez não
tenhamos sido capazes de trans-
mitir essa filosofia corretamen-

te à opinião pública brasileira.”
Ele reiterou também que a Zara
já pediu desculpas pelo ocorri-
do repetidas vezes durante au-
diências públicas.

Responsabilidade. No entan-
to, após a reunião com os procu-
radores, na quarta-feira, Poza
deu sinais de que a empresa não
pretende se responsabilizar pe-
la cadeia produtiva da Zara no
País. Apresentou uma contra-
proposta às exigências do Minis-
tério Público e disse: “Não ter-
ceirizamos. Compramos de for-
necedores e não interferimos
no que eles fazem.”

No caso, a intermediária con-
tratada pela Inditex repassou
suas responsabilidades para
uma outra indústria, “quarteiri-
zando” o serviço. O Ministério
Público encontrou 16 trabalha-
dores bolivianos trabalhando
sem documentação, por até 16
horas ao dia. A facção recebia
R$ 2 por peça produzida – o que
se traduzia em menos de R$
0,30 por trabalhador.

A terceirização em si não é
problema quando a empresa ho-
mologa os parceiros com cuida-
do, segundo Seixas, da Alvarez
& Marsal. Ele relativiza a res-
ponsabilização da marca con-
tratante por uma falha da fac-
ção, “desde que essa empresa
esteja com toda a documenta-
ção e impostos em dia”. Mas
quando um fornecedor repassa
todo o trabalho adiante para
uma quarta parte, a situação é
outra. “É possível ‘quarteirizar’
uma parte, mas não o processo
todo”, afirma.

Ex-consultor de empresas,
Carlos Miranda, presidente do
fundo BR Opportunities, crê
que humildade é fundamental
para que uma crise não se tradu-
za em dano irreversível. “A em-
presa deve assumir suas defi-
ciências e furos na gestão. É pre-
ciso admitir a falha de imediato
e mostrar como resolvê-la.”
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Imbróglio envolvendo a Zara ganhou novo
capítulo na semana passada, com a recusa em
assinar acordo com o Ministério Público
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● Limite
Outras empresas de varejo, co-
mo a Lojas Marisa, compromete-
ram-se a trabalhar com um nú-
mero limitado de fornecedores
para evitar que os casos de utili-

zação de trabalho escravo se
repetissem. No termo assinado
pela empresa, ficou acordado
que, no máximo, 50 facções fica-
riam a cargo da confecção das
peças de roupa.

● Fiscalização
O Ministério Público do Traba-
lho exigiu de outras marcas que
já tiveram acusações de traba-
lho escravo – entre elas Pernam-
bucanas, Marisa e C&A – a defi-

nição de fiscalizações periódi-
cas às condições de funciona-
mento dos fornecedores. O
objetivo é que as empresas
fizessem visitas-supresa a suas
parceiras.

● Multas
Nos Termos de Ajuste de Condu-
ta (TAC) impostos a outras com-
panhias do setor, o Ministério
Público do Trabalho impôs mul-
tas somente em caso de reinci-

dência. Uma das reclamações
da Zara é que a multa de R$ 20
milhões proposta à Inditex se-
ria um tratamento diferenciado
e injusto imposto para a mesma
infração.

O cineasta Wim Wenders vai escolher o
melhor entre 60 finalistas. O vencedor será
conhecido no próximo mês

Lílian Cunha
Cleide Silva

Os carros movidos a eletricida-
de são a nova coqueluche do se-
tor automotivo mundial. Por
aqui, a tecnologia está longe de
chegar às ruas, já que não se
abastece um elétrico em qual-
quer tomada. “É preciso ter
uma infraestrutura que o País
nem sequer começou a discu-
tir”, diz Murilo Moreno, diretor
de marketing da Nissan. Mes-
mo assim, muitas montadores
têm trazido os “carros verdes”
para o Brasil. A estratégia é co-
lar a imagem da empresa a um
produto politicamente correto.

A Nissan trouxe o Leaf, pri-

meiro carro 100% elétrico pro-
duzido em larga escala no mun-
do, à capital paulista, durante o
evento Nissan Inova Show, no
último fim de semana.

“Fizemos o mesmo em vários
países onde a Nissan atua”, diz
Moreno. Mas, diferente do que
acontece no Brasil, o evento
promovia só o Leaf. Aqui, ou-
tros modelos Nissan pegam ca-
rona na novidade do elétrico.
“A marca ainda é pouco conheci-
da no País. O elétrico mostra
que temos tecnologia”, diz o di-
retor da companhia japonesa,
que não tem planos de vender o
Leaf por aqui, ao menos enquan-
to o governo não tiver um plano
de incentivos. “O governo se-
quer fala no assunto”, diz.

A General Motors também
promove seu elétrico Volt no
País, mesmo sem intenção de
vendê-lo aqui no curto prazo. A
empresa criou a VoltXpedition:
uma expedição com cinco mo-
delos trazidos dos Estados Uni-

dos. Conduzidos por jornalis-
tas, os elétricos já passaram por
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul. Nes-
ta semana, chegam a Pernambu-
co. Em cada parada, o carro é
levado à uma universidade e

apresentado à comunidade aca-
dêmica. “O Volt é um produto
revolucionário no seu concei-
to”, diz Pedro Luiz Dias, gerente
de comunicação da GM, para
quem o produto também dá visi-
bilidade à marca.

Com um modelo híbrido
movido a eletricidade e gaso-
lina, a Toyota anunciou, para
o próximo ano, o início das
vendas no Brasil do Prius. A
empresa já planeja uma ver-
são híbrida com etanol.

Para promover o modelo,
15 Prius já estão no País e al-
guns serão emprestados a ce-
lebridades (ou formadores
de opinião). Nos EUA, princi-
pal mercado do modelo, o ga-
roto-propaganda do Prius é o
skatista Bob Burnquist, co-
nhecido por ações de defesa
do meio ambiente.

Outro elétrico que tem cir-
culado por São Paulo é o Mit-
subishi i-MiEV. O modelo é
levado para exposições e
shopping centers e teve uma
unidade vendida no País des-
de o início de 2010. Sem in-
centivos, o preço do
compacto é alto:
mais de R$ 200
mil.

ELEIÇÃO

Marcas pegam carona na onda verde dos carros elétricos

DIVULGAÇÃO

Uma boa ideia deve ser copia-
da? Anunciantes de carros elé-
tricos, ao que parece, acreditam
que sim. Tanto Nissan, quanto
Renault e Mitsubishi têm fil-
mes mais que semelhantes para

seus modelos verdes.
A história começou no fim do

ano passado, quando a japone-
sa Mitsubishi contratou a ale-
mã Neue Super GbR. A agência
produziu um filme que mostra

cenas cotidianas: uma senhora
batendo um bolo, uma mulher
secando o cabelo, um dentista
trabalhando. Em vez de eletrici-
dade, tudo funciona a combus-
tão, soltando fumaça. No fim,
aparecem o slogan “Vamos de
elétrico”. A peça não foi ao ar.
Mas, em maio, tanto Nissan

quanto Renault produziram fil-
mes quase idênticos: pessoas
usando aparelhos elétricos,
mas movidos a combustível fós-
sil. A Nissan foi acusada de plá-
gio pela Renault, mas sua peça
foi escolhida na semana passa-
da como o melhor anúncio do
ano pela Adweek. / LÍLIAN CUNHA
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Um segundo

● No rastro

Silêncio. Huerta, diretor-geral da Zara Brasil, ainda não concedeu entrevistas sobre o caso

As montadoras ainda não
têm planos de lançar os
modelos no Brasil, mas
já usam os carros como
ferramenta de marketing

A cada even-
to com o
Leaf, a mon-
tadora
vende 120
modelos
comuns.
“Não basta
só lançar o
elétrico. Ele
requer uma
infraestrutu-
ra que o go-
verno ainda
não cogita
implantar”,
diz diretor
da Nissan

Vitrine. O
Leaf, da
Nissan,
circulou por
SP no último
fim de
semana

Fumaça. O que é elétrico passa a funcionar com combustível

Último round
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Text Box
       Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2011, Negócios, p. N6.




