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Educaçãodeadultos
étemadeprêmio

Bebêssãotratados
comajudadaSadia

Comoobjetivo de estimular a
produçãoacadêmica e práti-
cas pedagógicas na área de
Educaçãode Jovens eAdultos
(EJA), o InstitutoUnibanco,
emparceria comaAlfabetiza-
çãoSolidária (Alfasol), lança o
Prêmio InstitutoUnibancode
EJA.Até03demarço, pesqui-
sadores poderão se inscrever
pelo e-mail premioinstitutouni-
banco@alfabetizacao.org.br.

ASadia, pormeiodo Instituto
Sadia deSustentabilidade, e o
InstitutoButantã estão am-
pliandoumaparceria existente
háquatro anospara aprodu-
çãode um remédiopara tratar
recém-nascidos comproble-
mas respiratórios. Até então, o
Butantãproduzia 4mil doses
anuais domedicamento. Com
anova ajuda, a produção será
ampliadapara 200mil doses.

Análisedemodelos
deinserçãosocial
Quarto volumede umacole-
çãoeditada pelo Instituto
Uniemp (www.uniemp.org.br),
umaONGdedicadaespecial-
mente apromover a aproxima-
çãoentre instituições depes-
quisa, empresas privadas e
órgãospúblicos. Umconjunto
deoitomonografias, assinadas
por especialistas, está em Ino-
vação, Legislação e Inserção
Social (172págs., R$ 20).

Ação

Consumidorsevoltapara
asmarcasmaisbaratas

Mánotícia influenciamais
adecisãodos investidores

INCENTIVO

SAÚDE

Grupo francês investe R$ 40milhões em campanha; rede Extra traz de volta promoção do ‘um centavo’

PROJETOSSOCIAIS

MARCIO FERNANDES/AE

GUERRA- 160 fornecedoresparticipamdapromoçãodoCarrefour

NovoroundnalutaCarrefourxPãodeAçúcar

LIVRO

AMADURECIMENTO–ParaVillani, analistadoBancoReal, tantoos investidorescomoasempresasestãoaprendendoaprestar contas

Políticas de responsabilidade social só têm peso no longo prazo, segundo estudo da UFRJ

VAREJO

Vera Dantas

Na guerra promocional das
grandes redes de supermerca-
dos para aumentar vendas, o
Carrefour e o Pão de Açúcar
vão investir pesado no próxi-
momês emcampanhas de pre-
miações e descontos.
O Carrefour, saindo à frente
dorival,anunciouontemumin-
vestimento de R$ 40 milhões
em uma campanha. A promo-
ção, em parceria com o SBT,
com a participação das apre-
sentadorasAnaMaria Braga e
HebeCamargo,envolve160for-
necedores, em 250 categorias
deprodutos.Acampanha, con-
siderada a maior da rede até
hoje,eseguindoomodelodeou-
tras da rede feitas na Europa,
será interativa comoconsumi-
dor e terá a distribuição de R$
3,5 milhões em prêmios. Para
atrair público a promoção vai
distribuir casas, televisores de
plasma, caminhões de prêmios
e vales-compra de atéR$ 1mil.
Para combater o Carrefour,
a rede Extra, do Grupo Pão de
Açúcar, promete resgatar sua
campanha do “um centavo” –
na compra de umdeterminado
produto, o cliente paga mais
umcentavoe levaoutro–apar-
tir de 1º demarço. O diretor do
Extra, Luís Carlos Costa, não

fala em valores, mas diz que o
retorno da promoção é alto. A
campanha será concentrada
em alimentos, têxteis e bazar.
Em janeiro o grupo teve queda
realde5,1%nasvendas,nacom-
paração dasmesmas lojas.
A preocupação das redes,
além de aumentar vendas, é
também reverter um possível
resultado negativo no próximo
mês, por causa do chamado
efeito calendário da Páscoa.
Em 2005, a Páscoa caiu em

março, incrementando as ven-
das do varejo. Portanto, se não
fizerem ações promocionais
muito fortes em março, os su-
permercadostendematerque-
danofaturamentonacompara-
ção com o ano passado.
O foco maior da promoção
do Carrefour está nos produ-
tos da cesta básica, principal-
mente nos alimentos, em que
os supermercados mais têm
sentido perda de faturamento,
por causadaquedadospreços.
“Aexpectativacomacampa-

nhaéaumentarem20%asven-
das das categorias que partici-
pam da promoção”, diz o dire-
tor de Marketing Corporativo
do Carrefour, Rodrigo Lacer-
da. Só em alimentos, o Carre-
four espera um crescimento
real de vendas de 2% a 3% no
primeiro semestre. Em janei-
ro, o resultado de alimentos fi-
cou empatado com igual perío-
do do ano anterior, com oscila-
çõesemdiversascategorias,se-
gundo o diretor deMercadoria
Alimentar, Laurent Bendavid.
A campanha CódigoMágico
Carrefour, criada pela agência
AlmapBBDO, embora feita em

parceria com o SBT, será
veiculadaemoutrasemisso-
ras. A cada R$ 15 em com-
pras de produtos da promo-
ção o consumidor ganha um
cupom com um código crip-
tografado e que, em contato
comumaluzvermelhaemiti-
da pela televisão, podemos-
trar um prêmio.
Aluzseráemitidaempro-
gramas do SBT e ficará por
seteminutos na tela, permi-
tindo a quem tiver o cupom
conferir se foi premiado. A
direçãodaredeacreditaque
a campanha vai atrair mais
clientes. ●
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PESQUISA

Andrea Vialli

Paraos investidores, amánotí-
ciatemumpesomuitomaiordo
que a boa. Pelo menos é o que
mostra um estudo realizado no
ano passado pelo Instituto Co-
ppead de Administração/
UFRJ.Pelapesquisa,ocurrícu-
lopositivodasempresas,emes-
pecial na área de gestão am-
biental,aindacontapoucospon-
tosparaoinvestidornatomada
de decisões. Ao mesmo tempo,
há umreflexo imediato quando
a empresa se envolve em aci-
dentes. O estudo analisou em-
presas brasileiras de capital
aberto, com ações negociadas
naBolsadeValoresdeSãoPau-
lo (Bovespa), de setores com
grandepotencialde impactoao
meio ambiente: petróleo/gás,
químico, papel e celulose, side-
rurgia emineração.
“Asnotíciasnegativascostu-

mam ser mais relevantes para
osinvestidoresporqueaempre-
sa fica sujeita a multas e puni-
ções, o que pode impactar seu
fluxo de caixa”, explica Bruno
Brito, autor do estudoe consul-
tor da área de capital de risco.
Ele sustenta que a construção
de uma imagem positiva é um
processo gradual. Por isso o
mercadofinanceirotambémde-
moraa compensaras boas prá-
ticas. “Areaçãoaoseventospo-
sitivos ocorre no longo prazo.”
No entanto, analistas do

mercadoafirmamqueumapos-
turadenegócios focadanasde-
mandas da sociedade valoriza,
sim, as ações de uma empresa.
NoBrasil, o sucessodas cartei-
ras dos fundos éticos e o lança-
mentodoÍndicedeSustentabi-
lidade Empresarial (ISE) da
Bovespacorroboramesse fato.
Masomercadodecapitaisbra-
sileiro ainda temdeaprender a
lidar com a informação so-
cioambiental, que é menos pa-
dronizada e mais subjetiva do
queainformaçãoeconômico-fi-
nanceira.
“Seo investidor tiver acesso

à informação detalhada, ele vai
levaremconsideraçãonaanáli-
se de risco”, diz Pedro Villani,
gestor do fundo Ethical, do
ABN Amro Real, pioneiro no
País a reunir ações de empre-
sas com boas práticas em res-

ponsabilidade social. Segundo
ele, a valorização das carteiras
comesseperfil éumaevidência
damudançadeatitudedoinves-
tidor brasileiro. De dezembro
de 2001 a janeiro deste ano, o
retorno da carteira do fundo

Ethical I foi de267%, superior à
da Bovespa, que foi de 236% no
acumulado do período.
Ogestordiz, no entanto, que

muitos profissionais domerca-
dode capitais começarama ter
contato com informações de
cunhosocioambientalmuitore-
centemente. “Elesestãoapren-
dendo a lidar com esse tipo de
informação,assimcomoaspró-
prias empresas, que só agora
começam a prestar contas em
relatórios de sustentabilida-
de”, diz Villani.
A fabricante de cosméticos

Natura percebeu a importân-
ciadeprestarcontasaomerca-
do antes mesmo de abrir seu
capital,em2004.Aempresaes-
colheu o modelo internacional
do Global Reporting Initiative
(GRI),consideradoomaiscom-

plexo modelo de balanço so-
cial, para detalhar seus dados.
O relatório do GRI concentra
numsódocumentoas informa-
ções financeiras, sociais e am-
bientais, em mais de 180 tópi-
cos distintos.
“Cercade75%dosnossos in-

vestidores são estrangeiros, e
não temos dúvida de que o fato
de termos adotado esse mode-
lo de balanço, reconhecido in-
ternacionalmente,contoupon-
tos”,dizNelmaraArbex,geren-
te de Responsabilidade Corpo-
rativa daNatura.
Da abertura do capital, em

maiode 2004, até o final do ano
passado,aaltanasaçõesdaem-
presa foi de 182,1%, ante 77,4%
daBovespa.HojeamarcaNatu-
ravaleUS$573milhões,segun-
do ranking do Instituto Inter-

brand, e é considerada a
quarta marca mais valiosa
do Brasil.
ACompanhiaVale doRio

Doce – cujas ações têm tido
uma valorização média
anual de 41,07% nos últimos
5 anos – vem enfrentando
mais indagações por parte
dos investidores brasileiros
nesse mesmo período. “An-
tes, eram os europeus que
nos perguntavam sobre de-
sempenhoambientale inves-
timentosnaáreasocial”,afir-
ma Roberto Castello Bran-
co, diretor de Relações com
Investidores da Vale. “Hoje
encaramosaresponsabilida-
de social como parte da es-
tratégia de manutenção da
competitividade da empre-
sa a longo prazo”. ●

Compromoção,
Carrefour
pretende elevar
as vendas em20%

CLAYTON DE SOUZA/AE – 13/12/2005

Só recentemente
as informações
socioambientais se
tornaramcomuns

Asvendasemvolume físicodos
supermercados brasileiros
cresceram 5% em 2005 sobre
2004, de acordo com dados di-
vulgadospelaAssociaçãoBrasi-
leira de Supermercados
(Abras), combase empesquisa
realizada bimestralmente pela
AC Nielsen. Diante do resulta-
do do faturamento do setor –
crescimentode0,66%noperío-
do –, a pesquisa revela que os
consumidores compraram
mais produtos, porém gasta-
rammenos. “Issomostra que o
consumidor retomou a prática
de preferir marcas mais bara-
tas", disse o presidente da
Abras, João Carlos deOliveira.
Segundo o empresário, este

movimento, ocorrido de forma
acentuada em 2003, tinha sido
interrompido em 2004. Naque-
le ano, o aumento das vendas
em volume físico praticamente
se equiparou ao do faturamen-
to, em cerca de 2,5%. Em 2005,
os dados voltaram a se desco-
lar, em razão das restrições de
renda do consumidor.

Omovimento de vendas nos
supermercados não se alterou
esteanoemrelaçãoa2005atéo
momento. Os dados de janeiro
mostraramqueasvendasconti-
nuaram fracas (queda de 2,16%
em relação a janeiro de 2005) e
semantêmassim em fevereiro.
Osetorcontacomumaretoma-
da a partir do segundo trimes-
tre, quando acontece a Páscoa,
ecomoaumentodosaláriomíni-
mo, que injetará R$ 25 bilhões
na economia. ● MARCIAFURLAN
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2006. Economia. B20.
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