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Cannes Lions
2011

‘NYT’ coloca
à venda o
‘Boston Globe’

Donos do JBS anunciam
compra do Canal Rural

● Film Lions
Fábio Fernandes (presidente da
F/Nazca Saatchi & Saatchi)

● Press Lions
Marcello Serpa (diretor de cria-
ção da AlmapBBDO) e Ricardo
John (diretor de criação da JWT)

● Outdoor Lions
Márcio Ribas (diretor de criação
da NeogamaBBH)

● Rádio Lions
João Livi (vice-presidente da Ta-
lent, vencedora do Grand Prix da
categoria no ano passado)

● Cyber Lions
José Henrique Borghi (presiden-
te da Borghi Lowe)

● Design Lions
Luciano Deos (diretor-presidente
da Gad Branding & Design) e Gus-
tavo Greco (fundador e diretor de
criação da Greco Design)

● Direct Lions
Márcio Salem (presidente da
Salem)

● PR Lions
Andrew Greenlees (diretor da
CDN)

● Promo & Activation Lions
Mário D'Andrea (sócio e diretor
de criação da Fischer & Friends)

● Film Craft Lions
João Daniel (presidente da
Mixer)

● Mobile Lions
Michel Schwartzman (diretor de
criação da Pereira & O'Dell)

● Branded Content
Arício Fortes (diretor de criação
da Africa)

● Innovation Lions
Francisco Saboya (presidente do
Porto Digital)

Empresas podem reduzir o impacto de uma demissão

SORAYA URSINE/ESTADÃO–23/6/2012

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO–8/2/2013

Festival de Cannes
anuncia quinze
jurados brasileiros
Brasil terá um presidente de júri no festival de publicidade e estará
representado também em nova categoria dedicada à inovação

Mais uma vez. Mário D’Andrea volta a compor o júri em Cannes, agora em Promo & Activation

Fernando Scheller

A edição que comemora os 60
anos do Cannes Lions Festival
Internacional de Criativida-
de, que premia os melhores da
publicidade mundial, terá pre-
sença maciça de jurados brasi-
leiros. Ontem, foram anuncia-
dos os 15 nomes já definidos
para a próxima edição do even-
to, que será realizada entre os
dias 16 e 22 de junho em Can-
nes, França. O ‘Estadão’ é o re-
presentante oficial do Cannes
Lions no País.

Este ano o Brasil terá o publici-
tário Marcello Serpa, sócio-pre-
sidente e diretor criativo da Al-
mapBBDO, como presidente da
categoria Press Lions, que costu-
ma concentrar boa parte das pre-
miações brasileiras (no ano pas-
sado, 18 dos 79 Leões recebidos
pelas agências brasileiras vie-
ram dessa área). “A qualidade da
direção de arte brasileira em mí-
dia impressa é mundialmente re-
conhecida”, diz Serpa.

Além dos 15 nomes já anuncia-
dos, está definido que o Brasil
também terá pelo menos um re-

presentante em 2013 em Media
Lions, cujo julgamento se dá em
duas etapas. Nas demais catego-
rias, está certo também que o
País não terá um representante
no júri de Titanium & Integrated
Lions, enquanto a situação em
Creative Effectiveness ainda
não foi decidida.

O corpo de jurados brasileiros
é uma mistura de “veteranos” e

“novatos” em Cannes. Publicitá-
rios como João Livi, Mário D’An-
drea e José Henrique Borghi já
participaram várias vezes da es-
colha dos premiados e voltam ao
trabalho nesta 60.ª edição. Já Ri-
cardo John, Arício Fortes e Fran-
cisco Saboya estão no time dos
estreantes (veja lista completa dos
escolhidos nesta página).

O festival deste ano terá 16 ca-

tegorias, o que inclui uma novi-
dade: Innovation Lions, que pre-
miará as ideias mais inovadoras
para promover uma marca, enti-
dade ou empresa.

Saboya, diretor-presidente do
Porto Digital (um dos principais
polos de desenvolvimento de
tecnologia do País, localizado no
Recife), foi o selecionado para es-
ta tarefa – justamente porque a

categoria exige conhecimentos
técnicos. “É especialmente im-
portante (para o País), pois a ca-
tegoria terá apenas dez jurados”,
diz o diretor de Mercado Anun-
ciante do Grupo Estado, Rogério
Gabriel Comprido.

O Estadão é representante ofi-
cial do Cannes Lions Festival In-
ternacional de Criatividade no
País há 12 anos. Desde então, já

realizou cerca de 350 indicações
e nomeou 128 jurados. A delega-
ção brasileira é uma das maiores
do festival, e reuniu 945 partici-
pantes no ano passado.

Neste ano, o evento que reuni-
rá os jurados brasileiros no festi-
val será realizado no fim de mar-
ço, em São Paulo, e terá a presen-
ça do CEO do Cannes Lions, Phi-
lip Thomas.

Cresce no mercado a
prática de contratação de
serviços de recolocação
profissional para
funcionários desligados

Orientação. Sheila, da Agco: apoio a funcionário demitido

O grupo New York Times infor-
mou ontem que pretende ven-
der o The Boston Globe e outros
ativos do New England Media
Group, permitindo que a empre-
sa concentre seu foco no seu
principal jornal.

O grupo anunciou ontem que
contratou o Evercore Partners
para gerenciar a venda do grupo
New England. O portfólio inclui
ativos como o The Globe, Boston.
com, The Worcester Telegram &
Gazette e a companhia de e-mail

marketing GlobeDirect.
Mark Thompson, presidente

do New York Times Co., classifi-
cou o The Globe e o The Worcester
Telegram & Gazette como “jor-
nais excepcionais”. Ele disse que
a decisão de vender os títulos
“demonstra o compromisso em
concentrar foco e investimentos
no marca The New York Times e
no seu jornalismo”.

Nos últimos anos, o grupo de
comunicação vem se desfazen-
do de ativos não relacionados ao
The New York Times. Em maio
do ano passado, a companhia re-
cebeu US$ 63 milhões pela ven-
da da participação que ainda ti-
nha no Fenway Sports Group, a
companhia dona do Boston Red
Sox. Ao todo, o grupo vendeu 16
jornais regionais no ano passa-
do, por US$ 143 milhões.

O grupo New York Times pa-
gou US$ 1,1 bilhão pelo The Globe
em 1993. Mas o veículo sofreu
com o declínio da circulação e da
receita publicitária na indústria.
A tiragem do jornal caiu pela me-
tade na última década, para cer-
ca de 230 mil exemplares. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Pode parecer cruel, mas o fato de
os contratos de trabalho no Bra-
sil serem firmados por “prazo in-
determinado” significa que uma
das partes – patrão ou emprega-
do – poderá simplesmente deci-
dir que é hora de pôr um ponto
final na relação. Embora a possi-
bilidade da demissão deva sem-
pre estar no horizonte do funcio-
nário, especialistas em recursos
humanos dizem que um pouco
de solidariedade na hora do desli-
gamento pode ajudar – e muito –
a reputação de uma empresa.

A diretora de RH da fabricante
de máquinas Agco para a Améri-
ca do Sul, Sheila Fonseca, é uma
das defensoras da prática chama-
da no mercado de “demissão res-
ponsável”. Segundo ela, a prepa-
ração para um desligamento
tem dois passos. O primeiro é
um cuidadoso processo de feed-

back, em que o funcionário é aler-
tado de forma clara de possíveis
pontos negativos. “Sem isso, a
tendência é que a pessoa procu-
re uma série de justificativas pa-
ra jogar a culpa nos outros”, diz.

A outra medida para amenizar
o impacto de uma demissão pre-
cisa ser tomada no momento do
desligamento. É aí que entram
em campo os programas de reco-
locação profissional oferecidos
pela empresa ao funcionário
que está sendo dispensado. “Is-
so é especialmente importante
para funcionários que tenham
um nível menor de empregabili-
dade. É uma questão de respon-
sabilidade amparar essas pes-
soas a buscar um novo rumo de
carreira”, diz Sheila.

A executiva sabe, por expe-
riência própria, que uma demis-
são mal feita pode deixar mar-
cas. Por 20 anos, Sheila traba-
lhou na fabricante de pneus Pi-
relli – até receber a notícia do
desligamento, em 2006. “Foi
surpreendente, pois estava no
meu ano de melhor resultado”,
lembra a executiva. “Apesar de
ter sido uma decisão do diretor

mundial de RH de mudar toda a
equipe, foi difícil digerir a saída
de uma empresa onde eu, até en-
tão, havia feito toda a minha car-
reira”, lembra.

Uma companhia pode tomar
precauções para evitar deixar
um rastro de demissões traumá-

ticas – e, com isso, proteger a re-
putação de sua marca. De acor-
do com Rafael Souto, presidente
da consultoria em recursos hu-
manos Produtive, é possível pla-
nejar todo o processo de desliga-
mento, começando pelo treina-
mento prévio das pessoas que

darão a notícia aos funcionários.
“Quando há um programa orga-
nizado de apoio, o líder encami-
nha a pessoa diretamente para a
consultoria e as primeiras infor-
mações sobre a orientação pro-
fissional já são repassadas”, con-
ta o especialista. Souto diz que

os projetos de recolocação patro-
cinados pelo ex-empregador pre-
cisam durar de quatro a seis me-
ses. Esse é o prazo médio neces-
sário para uma recolocação ben-
feita de um funcionário de nível
gerencial ou de diretoria.

Queixa. Na hora da saída, a
maioria das pessoas não reclama
da demissão em si, mas do trata-
mento que recebem no “Dia D”,
afirma Souto. Por isso, alguns
cuidados sem relação com a
questão financeira também de-
vem ser tomados. “Muitas ve-
zes, a pessoa mal pode acessar o
computador para salvar conta-
tos e arquivos. É o tipo de ação
desnecessária.”

Pensar em uma estratégia pa-
ra demissões também pode evi-
tar também despesas extras pa-
ra a companhia. “Eu já vi casos
de a pessoa chegar a ser demitida
e só depois a empresa descobrir
que o funcionário em questão ti-
nha estabilidade, por causa de re-
lações sindicais ou projetos de
segurança do trabalho”, exempli-
fica o especialista. / F.S.

Carreiras

● Foco

2013

● Para evitar traumas

A holding J&F Investimentos,
controladora do frigorífico JBS,
confirmou a compra do Canal
Rural, emissora de televisão es-
pecializada no agronegócio que
fazia parte do grupo gaúcho RBS.
O valor do negócio, segundo
uma pessoa próxima, ficou em
R$ 40 milhões. A operação havia
sido antecipada pelo Estado na
última segunda-feira.

A aquisição não é apenas um
investimento da família Batista
em mídia, conforme um executi-
vo familiarizado. Com o negó-

cio, a J&F pretende ficar mais
perto do público do agronegócio
– que é exatamente o alvo do Ori-
ginal, banco do grupo que está
sendo remodelado por Henri-
que Meirelles. O ex-presidente
do Banco Central ocupa, há qua-
se um ano, o cargo de presidente
do conselho de administração
da J&F e está empenhado em
transformar o Original em um
banco de varejo completo.

De acordo com nota da J&F
enviada à imprensa, o Canal Ru-
ral é a emissora com maior alcan-

ce e audiência entre produto-
res rurais e profissionais do se-
tor, com aproximadamente
110 milhões de telespectado-
res potenciais. Também é lí-
der na transmissão de leilões,
cobrindo mais de 400 even-
tos por ano em todas as re-
giões do País.

Além da maior processado-
ra de carne do mundo e do Ori-
ginal, a J&F controla outras
cinco empresas. Entre elas es-
tão a fabricante de celulose El-
dorado, a companhia de pro-
dutos de higiene e limpeza
Flora e o laticínio Vigor. A in-
tenção dos Batista é transfor-
mar a holding em uma empre-
sa de investimentos de capital
aberto.

MARK THOMPSON
PRESIDENTE DO NEW YORK TIMES
“A venda (do ‘Globe’) mostra
nosso compromisso em focar na
marca ‘The New York Times’.”

LISTA COMPLETA

SHEILA FONSECA
DIRETORA DE RH DA AGCO
PARA A AMÉRICA DO SUL
“(Prestar auxílio) é
especialmente importante
para funcionários que tenham
um nível menor de
empregabilidade. É uma questão
de responsabilidade amparar
essas pessoas.”

RAFAEL SOUTO
PRESIDENTE DA PRODUTIVE
“Quando há um programa
organizado de apoio, o líder
encaminha a pessoa diretamente
para a consultoria e as primeiras
informações sobre a orientação
profissional já são repassadas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




