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Amultinacional americana
Monsanto criou umaDiretoria
Internacional deDireitosHu-
manos, para tratar de assun-
tos como trabalho infantil, tra-
balho forçado, discriminação,
assédio, violência e segurança,
entre outros. Coma implanta-
çãoda novadiretoria, na sede
daempresa, emSaint-Louis
(EUA), serão criados procedi-
mentosoperacionais e treina-
mentosde conduta, que vão
complementar o trabalho da
empresanos países emque
atua.NoBrasil, aMonsanto
vemexigindodos fornecedo-
resboas práticasde gestão,
comoo cumprimento da legis-
lação trabalhista.

Capacitaçãopara
filhosdefuncionários

AFundaçãoCosan, ligada ao
grupo sucroalcooleiro demes-
monome, ampliou o número
departicipantes do seuprogra-
madeeducaçãoeprofissionali-
zação. Voltadopara crianças e
adolescentes filhos de funcio-
nários das usinas, o projeto
oferece reforço escolar e cur-
sosprofissionalizantesde infor-
mática, artesanato,marcena-
ria emecânica de acordo com
a faixa etária do participante.
Oprograma, quenasceu na
unidadedePiracicaba (SP),
com30 integrantes, hoje aten-
de 100 jovens.Oobjetivo é ofe-
recermais opções de trabalho
paraos filhosdos cortadores
de cana ligados à empresa.
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Aprodução de eucalipto voltou
ao centro das discussões, com
as invasões de grupos ligados
ao Movimento dos Sem-Terra
(MST) a empresas do setor de
celulose e papel. O plantio em
grandesextensõestemsidocri-
ticado por ser agressivo ao
meio ambiente nas regiões on-
de predomina amonocultura.
Os produtores de eucalipto

são acusados de causar esgota-
mento das águas nas áreas de
plantaçãoetambémdeprejudi-
car a biodiversidade no local –
tanto que um movimento de
mais de cem organizações não
governamentais (ONGs)
cunhou a expressão “deserto
verde” para denominar as
áreas de cultura do eucalipto.
Especialistas afirmam, porém,
que o eucalipto em si não traz
impactos ambientais, e sim o
modo como é plantado.

“Oproblemanãoéoeucalip-
to,esimamonoculturaemgran-
deescalaassociadaaomonopó-
lio.Équandoumaempresaplan-
ta 200 mil hectares em uma só
área e não gera empregos, não
movimenta a economia local”,
explicaVenturaBarbeiro,enge-
nheiroagrônomodoGreenpea-
ce. Segundo ele, o problema é
recorrente tanto nas culturas
de eucalipto quanto de soja, ca-
naou café. “Éessemodelo agrí-
cola que traz impactos.”
Ao mesmo tempo, a cultura

do eucalipto tem característi-
cas próprias que são exacerba-
das quando omodelo adotado é
o do plantio em grandes áreas.
Umadelaséaperdadabiodiver-
sidade – por ser uma árvore es-
téril (nãogera frutos), nãoatrai
animais para as áreas em que é
cultivado. O plantio próximo a
cursos d’água pode levar ao es-
gotamento dos recursos hídri-
cos, pois aplantaconsomemui-
taáguanosprimeirosdoisanos
do seu ciclo de crescimento.

ESFORÇO
Diantedessasdiscussões,noen-
tanto, as empresas do setor de
celulose e papel têm investido
para reduzir os impactos am-
bientaisesociaisdacultura,em
um esforço para lapidar a ima-
gemdo setor, hoje umdosmais
competitivos fora do País. As
empresasinvestememtecnolo-
giasparaaumentaraprodutivi-
dade das plantações, em siste-
masdeplantio integradosama-

tas nativas e também em pro-
gramas de fomento florestal,
com o objetivo de inserir o pe-
quenoprodutor rural nacadeia
de negócios – a empresa forne-
cemudas e insumos, e o produ-
torvendeamadeiradevoltapa-
ra a empresa.

Para Luiz Cornacchioni, ge-
rente de Recursos Naturais da
Suzano Papel e Celulose – que
amargourecentementeumain-
vasão de ativistas do MST –, a
expansãodoagronegóciodeflo-
restasplantadaséoquetemtra-

zido à tona as discussões sobre
os impactosdaculturadoeuca-
lipto. “O fato é que o eucalipto é
um ícone do agronegócio que
vem crescendo, e esse cresci-
mento chama a atenção”, diz.
“O que temos feito éminimizar
os impactos dessa monocultu-
ra, com investimentos de US$
1,5 milhão anuais em pesquisas
e conservação ambiental.”
Segundo ele, as empresas

têmplanejadoosplantios,ao in-
tercalar o eucalipto commatas
nativas, modelo conhecido co-
mo plantio em mosaico. “Hoje
40%daáreadeumaproprieda-
dedestinadaaoplantiodeeuca-
lipto é ocupada com áreas de
preservação.”
A Klabin, maior exportado-

ra de papel do País, também
adota o sistema de plantio em
mosaico–intercalandoeucalip-

to, pinus emata nativa – nas
suas áreas de cultivo. “Te-
mosfeitoumesforçonosenti-
do de aprimorar as técnicas
deplantioeaomesmotempo
mudar práticas”, afirma Jo-
sé Totti, gerente de Planeja-
mento e Pesquisa Florestal
daKlabin.
A Aracruz Celulose, que

nomêspassado sofreuo ata-
que das integrantes da Via
Campesina, grupo ligado ao
MST, diz que são exagera-
das as críticas às plantações
de eucalipto.
“O que existe é umexage-

romuitogrande.Hojeoplan-
tio de florestas corresponde
a 3,2%da área disponível pa-
ra agricultura no País”, afir-
ma Carlos Alberto Roxo, di-
retor de Meio Ambiente da
Aracruz.
Para o consultor ambien-

talCláudioGuerra,asempre-
sasavançaramnomanejodo
eucalipto nas áreas que hoje
são conhecidas. No entanto,
o avanço da cultura em no-
vas frentes é um fator que
preocupa,porrepetirummo-
delo de plantio – em grande
escala e sem cuidados am-
bientais – que as empresas
maispreocupadascomares-
ponsabilidade social estão
banindo. Segundo ele, a ex-
pressão “deserto verde” foi
umexagero criadoparacha-
mar a atenção para o tema.
“Foi uma grande sacada de
marketing das ONGs.”●

BUSCADORESMÍDIADIGITAL

Mariana Barbosa

Pequenos anúncios que apare-
cemacimaouao ladodos resul-
tados de busca em sites como
Google ou Yahoo!, os links pa-
trocinadosestãosetransforma-
do em uma importante ferra-
menta de negócios. Por ser pa-
dronizadoebarato,olinkpatro-
cinadoatraidesdemicroagran-
des empresas, que disputam
consumidores emcondições de
igualdade. Além de impulsio-
nar vendas, serve também co-
mo um termômetro de campa-
nhasevendas, umavezqueaju-
da as empresas a entender o
queoseuclienteestábuscando.
Uma das pioneiras no uso
dessa mídia no Brasil foi a
Netshoes, uma das maiores lo-
jas virtuais de artigos esporti-
vosdoPaís.Aempresa,quenas-
ceu fora da rede com uma pe-
quenalojanocentrodeSãoPau-
lo, começou a fazer esse tipo de
anúncio há quatro anos e hoje
vende mil pares de tênis por
mêspormeioeletrônico.Asven-
das online já representam 40%
do negócio, fato que levou a
Netshoes a abandonar planos
deaberturadefiliaiseaconcen-
trar sua expansão na web. Re-
centemente, estreou uma par-
ceria com aAmericanas.com.
“O índice de retorno é maior
do que outras mídias e o custo
muito inferior”, afirma o presi-
dente daNetshoes,Márcio Ku-
mruian, quegastaR$ 15mil por
mêscomlinkpatrocinado. “Vo-
cêatingediretamenteopúblico
que está procurando por sua
empresa ou por algo que você
tem a oferecer.” A empresa re-
cebe de 4mil a 5mil visitas por
dia apenas pormeio do link pa-
trocinado.
Omercadodepublicidadena
internetnoBrasilaindaépeque-

no, mas vem registrando forte
expansão.Asempresas investi-
ramR$266milhões no setor no
ano passado, aumento de 19%
em relação a 2004. Não há da-

dos oficiais, mas estima-se que
de10%a20%dareceitasejades-
tinada ao link patrocinado.Nos
EstadosUnidos, onde omerca-
do de publicidade online movi-

menta US$ 12,5 bilhões, 40% é
destinado ao link patrocinado.
O sucesso do link patrocina-
do está diretamente relaciona-
docomoaperfeiçoamentodesi-

tes de busca. Calcula-se que
97% das compras online são
iniciadas comumabusca em
umdesses sites.
“Campanhas em sites de
buscasãoagrande locomoti-
va da retomada do cresci-
mento da mídia online no
Brasil”, diz Marcelo Sant’ia-
go,presidenteda IABBrasil,
associação de empresas de
mídiainterativa.“Éumespa-
ço democrático, disputado
nas mesmas condições por
grandes empresas e pelo co-
merciante de bairro.”
E os grandes anunciantes
parecemterdescobertoessa
mídianoanopassado. “Esta-
mos na fase de ‘catequiza-
ção’ dos grandes clientes”,
diz o presidente da Hot List,
Alexandre Kavinski, empre-
sa de marketing em sites de
busca que trabalha com
agências de publicidade.
Paraafabricantedecelula-
res Motorola, o link patroci-
nadoservenãosóparagerar
vendas, mas também como
umtermômetro para conhe-
cermelhorocliente.“Oclien-
te que chega a nós por meio
do link patrocinado está em
busca de informação sobre
produtos ede conteúdopara
download”, afirma agerente
de Marketing Digital para a
América Latina da Motoro-
la,GabrielaViana.Hojeossi-
tesde busca recebemde 18%
a 20% dos investimentos da
Motorola emmídia digital.
Apesar de oGoogle dever

suafortunaaolinkpatrocina-
do, este tipo de anúncio não
foi inventado pela empresa.
A idéia surgiu no concorren-
tegoto.com,sitedebuscaad-
quirido pelo Overture, com-
prado posteriormente pelo
Yahoo! ●

‘Eucalipto é ícone
do agronegócio que
cresce, e isso
chama a atenção’

EDUARDO NICOLAU/AE- 8/4/04

O presidente francês, Jacques
Chirac, informouqueo seupaís
investirá€2bilhõesemseispro-
jetos tecnológicoscomopropó-
sito de recolocar a França na
vanguarda industrial.OEstado
estaráassociadoaempresasen-
carregadas de conceber e de-
senvolver inovações tecnológi-
cas.
O primeiro emaismarcante

dos projetos é um sistema de
buscas na internet chamado
Quaero (“Procurar”, em latim),
que deve ser apresentado com
mais detalhes até o fim deste
mês. O Quaero será fruto de
uma cooperação franco-alemã
para competir comos america-
nosGoogleeYahoo.Astrêsem-
presasenvolvidasnesteprojeto
são a Thomson, a France Té-
lécom e aExalead.
“Frente ao crescimento ex-

ponencial da indústria dos me-
canismos de busca, a França e
seus sócios alemães, e amanhã
europeus, teriamde figurar co-
mocompetidores àaltura”, dis-
se Chirac sobre o projeto.
Os outros projetos tratam

do desenvolvimento de carros
híbridos (a combustão e elétri-
cos) e bio-refinarias vegetais,
trens de metrô mais econômi-
cos, televisõesdigitaismóveis e
até um“edifício ecológico”, que
poderia reaproveitar quase to-
dos os recursos utilizados. A
Françabuscouinovaçõesnoste-
mas tecnológicos mais discuti-
dos atualmente. Estão envolvi-
das empresas européias como
Citröen,Michelin e Siemens.
Os€2bilhõesserãofinancia-

dos pelas empresas e pela re-
cém-criada Agência Francesa
de Inovação Industrial (Afii), à
qual Chirac quer dar uma di-
mensão continental, expandin-
do-a para outros países da
UniãoEuropéia. “Estapodeser
a chave-mestra para o renasci-
mentoda política industrial eu-
ropéia”, disse. Até o final do
ano, a Afii deverá examinar ou-
tros 30 projetos. ● EFE

●●●Os sites de busca, cada qual
com sua tabela, cobram por cada
clique feito nos links patrocina-
dos. As empresas podem esco-
lher quantas palavras e variações
(incluindo erros ortográficos) qui-
serem. Quandomais de uma em-
presa quer aparecer no resultado
de pesquisa de umamesma pala-
vra, faz-se um leilão e quempa-
garmais, aparece em primeiro
lugar. As empresasmonitoraram

dia a dia o desempenho de cada
palavra. “Palavras que geram
muito clique e pouca venda são
trocadas imediatamente”, afirma
Eric Daniel Pacini, presidente da
WebTraffic. Nos EUA, há casos
de palavras que chegam a custar
R$ 100, tamanha a demanda. Há
algumas discussões éticas – co-
mo, por exemplo, o patrocínio de
links usandomarcas concorren-
tes – e cada site de busca tem

seu próprio código. Mas o próprio
modelo de pagamento por clique
restringe as pessoas de pegarem
carona na fama alheia. Pacini con-
ta a história de um cliente que
vendia CDs pela rede que patroci-
nou o nome da cantora Britney
Spears. Porém, quando circulou
a notícia de que a garota perdera
a virgindade, os acessos ao link
dispararam. “Retiramos o patrocí-
nio nomesmo dia”, explica. ●

ALEX SILVA/AE – 1/4/2006
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