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A investida de Eike Batista no
mercado de tablets pode não vir
de uma parceria com a Foxconn,
empresa taiwanesa que tem pla-
nos de fabricar iPads, da Apple,

no Brasil. O bilionário sinalizou
na segunda-feira à noite que po-
de buscar outros fabricantes,
apesar de já ter anunciado recen-
temente a intenção de se asso-
ciar à Foxconn. Ele disse ainda
que, para tornar viável o investi-
mento no setor, o governo preci-
saria zerar impostos sobre o pro-
duto.

“Há outros grandes players,
como a Samsung. Nós gostamos
sempre de fazer (parcerias) com
os ‘número um’ do mundo. En-
tão, vamos ver quem tem a me-
lhor proposta para o Brasil”, dis-
se o executivo durante evento
de lançamento de seu livro, O X
da questão. O tom foi menos
confiante do que o das declara-

ções dadas no fim de outubro,
quando Eike disse que faltaria
apenas acertar o detalhamento
da operação para fechar negócio
com a empresa taiwanesa.

Ao ser perguntado se estava
mesmo decidido a entrar para o
setor de tablets, Eike disse que a
viabilidade da empreitada ainda
depende da concessão de isen-

ções tributárias para os apare-
lhos. “Hoje, com o que está aí, dá
para você montar, mas não bai-
xar dramaticamente o preço. O
objetivo para dar um salto de
produtividade no Brasil inteiro é
levar a zero os impostos”, disse.

Automóveis. Se em relação ao
setor de tablets Eike demons-

trou uma ponta de incerteza, o
empresário admitiu o abandono
do plano de entrar para o merca-
do automobilístico, intenção
que já havia externado.

O executivo, que tem negó-
cios em setores como os de pe-
tróleo, construção naval, mine-
ração, logística e energia, justifi-
cou que as grandes montadoras
já estão no Brasil, mas lamentou
o fato de o País não ter nenhuma
empresa nacional atuando no se-
tor.

Eike busca alternativas à Foxconn para produzir tablet

Festival de Cannes quer
atrair mais empresas
Participação de anunciantes chegou a 20% este ano e deve aumentar
para 30% na próxima edição do maior evento da publicidade mundial

● O Cannes Lions Festival terá
duas novas categorias: a Mobile,
que premiará conteúdos para
celulares e tablets, e a Brand
Content, que se destina a marcas
que criam trabalhos que não têm
a meta de mostrar um produto.
Um dos casos que inspiraram a
criação da Brand Content foi o da
BMW, que produziu trailers – exi-
bidos em cinemas – que convida-
vam o público a assistir aos fil-
mes no site da marca.

FELIPE RAU/AE

Premiação terá
novas categorias

Tendência. ‘Criatividade e negócios são coisas que devem andar juntas’, diz Philip Thomas

Lílian Cunha

Houve um tempo em que o
maior evento da propaganda
mundial – o Cannes Lions Fes-
tival Internacional de Criativi-
dade – era só para publicitá-
rios. Mas, recentemente, em-
presários e executivos de com-
panhias anunciantes começa-
ram a se interessar e a partici-
par do evento.

A presença desse novo grupo
foi tão bem recebida que, agora,
a organização do festival quer in-
centivá-la. Para isso, o inglês Phi-
lip Thomas, presidente do Can-
nes Lions, esteve ontem em São
Paulo para falar sobre o assunto
com executivos brasileiros.

“Há cinco anos, tínhamos não
mais de uma centena de compa-
nhias anunciantes participando
do evento. Chegamos a 400 e, na
última edição, este ano, 20% do
público do festival eram anun-
ciantes”, diz ele, lembrando que
28 mil pessoas estiveram no fes-
tival, que aconteceu em junho.
Da delegação de brasileiros que

foram a Cannes este ano, com
855 pessoas, 50 eram anuncian-
tes. “Queremos que, em 2012, o
porcentual de anunciantes che-
gue a 30%”, afirma.

Para empresários, o festival é
uma fonte de informações sobre
os mercados em que atuam, de
acordo com o diretor executivo

de mercado anunciante do Gru-
po Estado, Fabio Costa – o Esta-
dão é o representante oficial
do Cannes Lions Festival no Bra-
sil. “O anunciante pode saber tu-
do o que está sendo feito mun-
dialmente em seu setor de atua-
ção e conhecer soluções de co-
municação adotadas em vários
mercados diferentes”, diz o exe-
cutivo.

“Criatividade e negócios não
são coisas separadas, uma deve
andar de mão dada com a outra,
por isso é importante ter os dois
públicos no festival”, diz Tho-
mas. As empresas mais inovado-
ras e as mais criativas são, na opi-
nião dele, as que têm também os
melhores resultados financei-
ros.

“Há estudos que mostram es-
sa relação e é possível conferir
isso por meio das próprias em-
presas vencedoras no festival”,
afirma. Em 2009, por exemplo, a
Volkswagen foi considerada a
companhia do ano, graças a uma
série de campanhas veiculadas
entre 2007 e 2008. Nesse mes-

mo período, as ações da compa-
nhia tiveram valorização de
46%. No mesmo intervalo, o ín-
dice Standard & Poor’s 500 per-
deu 16% de seu valor.

Mudanças. O presidente do fes-
tival também veio anunciar mu-
danças na organização do even-

to, que em 2012 terá duas novas
categorias: Mobile e Brand Con-
tent (leia ao lado). “A criação des-
sas duas novas categorias foi
uma exigência do mercado”, ex-
plica Thomas. Da mesma manei-
ra, algumas classes de premia-
ção devem ser extintas. “A Cy-
ber deve desaparecer nos próxi-

mos anos, uma vez que todas as
campanhas hoje incluem mídia
digital”, diz o inglês. “Quando
criada, em 1998, todos acharam
que era algo muito avançado.
Agora, não há mais sentido na
separação”, conclui. O festival
acontece de 17 a 23 de junho de
2012, em Cannes, na França.

A Região Norte vem se destacando na abertura de oportuni-
dades para a inclusão profissional, com mais de 4,3 mil jovens 
entre 14 e 24 anos beneficiados pelo programa Aprendiz Legal, 
uma parceria do CIEE com a Fundação Roberto Marinho. O CIEE 
Rio Branco/AC comemora a marca de 200 aprendizes em 70 
empresas parceiras. O CIEE Manaus/AM, que engloba todo o 
estado, já conta com mais de 2,2 mil aprendizes e o CIEE Belém/
PA propicia formação profissional a 1,2 mil jovens. O expressivo 
total de aprendizes na região, uma das mais carentes do país, 
confirma a relevância da atuação do CIEE em áreas de vulnerabilidade social, contribuindo para 
a formação para o mercado de trabalho, incentivando a educação e desenvolvendo a cidadania.

O CIEE administrará os 
programas de estágio e de 
aprendizagem da Ordem dos 
Advogados do Brasil-Seção 
de São Paulo (OAB-SP) em 
todo o Estado, de acordo com 
convênio recém assinado. Pela 
parceria, o CIEE cuidará desde 
o recrutamento de candidatos 
até a realização de oficinas 
de capacitação presenciais ou à distância para 
os estudantes estagiários, incluindo pessoas com 
deficiência. Já com a adesão ao programa Apren-
diz Legal, a OAB-SP cumpre a Lei 10.097/00, que 

determina a contratação de 
cotas de jovens de 14 a 24 
anos para formação profissio-
nal prática, complementada 
por capacitação teórica minis-
trada pelo CIEE. Na assinatura 
dos convênios, Luiz Flávio 
D’Urso, presidente da OAB-SP, 
lembrou seu passado de esta-
giário, afirmando: “Sou grato 

pela maneira como fui tratado pelo CIEE e pela 
maneira como o CIEE trata hoje seus estagiários, 
prestando relevante contribuição à preparação dos 
jovens que prenunciam o futuro do País”.
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Presidentes Ruy Martins Altenfelder Silva (Conselho 
do CIEE, à esq.) e Luiz Flávio D’Urso (OAB-SP).

Belém/PA: formatura da turma 2011 
do Aprendiz Legal.
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Inscrições obrigatórias e gratuitas para os eventos em São Paulo/SP: www.ciee.org.br/portal/eventos. 
Os auditórios Ernesto Igel e Mario Amato ficam na Rua Tabapuã, 540 e o Espaço Sociocultural – Teatro 
CIEE está localizado no nº 445 da mesma rua. Informações pelos tels. (11) 3040-6541/6542.

♦ Comunicação e marketing para o terceiro setor. Palestra de Chana Vasco, 
diretora de Relacionamento e Parceria da Alertse Qualificação Profissional, 
no Encontro CIEE do 3.º setor.  9/12, sexta-feira, às 8h30, nos auditórios 
Ernesto Igel e Mario Amato, com café da manhã.

♦ Lançamento do CD/DVD Para Ruth, com show do cantor e 
compositor Eduardo Santhana. São poemas de Ives Gandra da 

Silva Martins, jurista e Professor Emérito CIEE/Estadão, em homenagem à 
sua esposa Ruth e musicados pelo artista. 9/12, sexta-feira, às 20 horas, 
no Teatro CIEE. Será oferecido um coquetel aos convidados presentes.

CIEE ADMINISTRA ESTÁGIOS DA OAB

APRENDIZ LEGAL E CIDADANIA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B18.




