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Umanovatendência
nosetorsocial

Concursocultural
paraajudarasilo

Umlançamento recente da
EditoraPeirópolis (www.edito-
rapeiropolis.com.br).EmNegó-
ciosSociais Sustentáveis (104
págs., R$35), um livro deauto-
ria doCentro deCompetência
paraEmpreendedoresSociais
Ashoka-McKinsey, organiza-
çãonão-governamental com
sedeemSãoPaulo, estão
exemplos danova tendência
do setor, que reúnehoje negó-
cios inovadores que se torna-
ramsustentáveis graças ao
apoio da consultoria america-
naMcKinsey&Co. Aobra apre-
senta tambémumhistórico
sobre a origemeaatuaçãode
algumasONGs.

A faculdadeAnhembiMorum-
bi, oHotel InterContinental e a
marcaTrussardi estãopromo-
vendoo concurso cultural “Re-
ciclar - O fio dameada”.Os
alunos docurso deModada
Anhembi vão desenvolver cria-
ções voltadasao público da
terceira idade, pormeioda re-
ciclagemdomaterial cedido
pelo InterContinental. O hotel
doou cerca demil peças de
cama,mesa e banho, e aTrus-
sardi forneceuaviamentos e
fios.Omaterial vai ser transfor-
madoempijamas, jogos de
lençóis, colchas, cortinas e toa-
lhasdebanho que serãodoa-
dos ao asilo Fraternidade de
AliançaTocadeAssis.
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Mesmo com problemas, a marca continua líder entre as lãs de aço

PROJETOSSOCIAIS

Projeto FotoRepórter é destaque
em premiação da ADVB

Empresasconhecemateoriada
atuaçãosocial.Faltaaprática

OGarotoBombrilde
CarlosMorenoestádevolta

Carlos Franco

AmarcaBombrilétãoforteque
resiste a disputa entre sócios,
guerra de dossiês e ações na
Justiça.Sobadministraçãojudi-
cialdesde julhode2003,aBom-
bril tem,segundoosdadosmais
recentes, 72% do mercado de
lãs de aço no País, bem à frente
de sua principal concorrente, a
Assolan.Aempresaquer refor-
çar aindamais suamarca.
Ontem, executivos da Bom-

bril anunciaram, ao lado do pu-
blicitárioWashington Olivetto,
daW/Brasil, o retorno dogaro-
to-propaganda CarlosMoreno,
que passou uma temporada de
umanonaFininvest, financeira
do Unibanco. Ele volta domin-
go, ao som da música “Outra
Vez”, sucesso na voz de Rober-
toCarlos.Durante 23anos,Mo-
reno ajudou a fixar a marca
Bombril e foi parar no Guin-
ness,o livrodosrecordes, como
o garoto-propaganda mais lon-
gevo da publicidademundial.
Avolta deMorenoocorre no

momentoemqueaAssolantem
investido mais num novo seg-
mento, o de detergente em pó,
comamarcaAssim.
O diretor-superintendente

da Bombril, Cláudio Del Valle,
diz que a força da marca tem
garantidonãoapenasa lideran-

ça de mercado, “mas também
acordos com fornecedores, dis-
tribuidoreseapresençadedes-
taque nos pontos-de-venda”.
Alémdalãdeaço,dizDelVal-

le,aempresaé lídernosegmen-
to de saponáceos, com amarca
Radium, e disputa segmentos
importantes demercado como
amacianteMonBijou e o deter-
gente líquido Limpol.
As marcas não foram afeta-

dasportrêsanosdeguerrapelo

controleda empresa.Adisputa
começou quando a Bombril fa-
zia parte do império do italiano
Sergio Cragnotti, que chegou a
ser preso em seu país, acusado
de sonegação fiscal.
O antigo dono da Bombril,

Ronaldo Sampaio Ferreira – fi-
lhodofundadordacompanhia–
aleganão ter recebidodeCrag-
notti pela venda de sua partici-
pação na empresa.
A Bombril sofreu interven-

çãodaJustiça.MasSampaio
tem brigado para voltar ao
controle. No início do mês, a
Justiçachegouadeterminar
o fim da administração judi-
cial, atendendo a recurso de
Sampaio Ferreira.
Adecisãododesembarga-

dor Adilson Andrade, no dia
17, acatou o mandado de se-
gurança impetrado pela
Bombril S.A. e suspendeu a
decisão do desembargador
EnioZuliani,quedetermina-
vaofimimediatodaadminis-
tração judicial.
O leilão de venda, forma

encontrada pela Justiça pa-
ra pôr fim à disputa entre
acionistas e assegurar o pa-
gamentoacredores,viroual-
voderecursos,assimcomoa
própria administração judi-
cial. Del Valle procura se
manter longe das discus-
sões. “O nosso papel é o de
administrar a empresa.”
Com três fábricas – em

São Bernardo do Campo
(SP),AbreueLima(PE)eSe-
te Lagoas (MG) –, a empresa
emprega 1,7 mil pessoas. No
anopassado,aBombrilregis-
trou lucro líquido de R$ 99,1
milhões ante prejuízo de R$
483,7milhões em2004.A re-
ceita bruta foi de R$ 883 mi-
lhões.●

‘Estado’recebeo
TopdeMarketing

Estudomostra que projetos nessa área ainda carregam um ranço paternalista no País

Andrea Vialli

Os executivos brasileiros estão
bemfamiliarizadoscomoscon-
ceitos de responsabilidade cor-
porativa, mas a prática ainda
deixa a desejar. Foi o que mos-
trou um estudo conduzido em
três setores daeconomiabrasi-
leira – papel e celulose, alimen-
tos e bebidas e energia elétrica.
A pesquisa foi feita pela escola
de negócios suíça Institute for
Management Development
(IMD)epelaFundaçãoBrasilei-
raparaoDesenvolvimentoSus-
tentável (FBDS), entidade sem
fins lucrativosvoltadaàpesqui-
sa.
Apesquisa foi realizada com

15 empresas, cinco em cada ra-
modeatuação.Osetordepapel
e celulose apareceu com desta-
que com práticas mais avança-
das, como investimentos em
pesquisa e aprimoramento ge-
nético de espécies, gestão am-
biental e inserção de pequenos
produtores na cadeia de forne-
cedores, por meio de progra-
mas de fomento florestal.
Aresponsabilidadecorpora-

tiva, conceito que alia a gestão
deumaempresacomboaspráti-
cas sociais e ambientais, não
aparece como prioridade entre
osprodutoresdealimentosebe-
bidas. Entre as empresas de
energia elétrica, essas práticas
também não aparecem de ma-
neira sistemática.
“Em linhas gerais, podemos

dizer que a questão ambiental
preocupa as empresas, mas a
atuação social ainda carrega
um ranço paternalista. Muitas
empresas ainda direcionamre-
cursosparaprojetos filantrópi-
cos”, diz Clarissa Lins, coorde-
nadora do estudo da FBDS.
A pesquisa foi realizada du-

ranteumanoeouviu84executi-
vos ligados às empresas. Faz
parte de um estudo maior con-

duzidopeloIMDemtodoomun-
do, cujo objetivo é mapear as
práticas de sustentabilidade
das companhias. Entre os exe-
cutivos ouvidos, 54% disseram
estar familiarizados com o te-
ma, e 60% declararam ter mui-
ta disposição de implementar o
conceito.
Um dos principais desafios,

segundo Clarissa, é incorporar
o conceito da sustentabilidade
–umnovomodelo degestão ca-
pazde trazerganhosaomesmo
tempo econômicos, sociais e
ambientais–nodia-a-diadosne-
gócios. “Asempresasque têmo
conceito mais arraigado são
aquelascompresençanosmer-

cados externos, que exportam,
ousubsidiáriasdegrandesmul-
tinacionais, que cumpremdire-
trizes damatriz”, diz.

CARBONO
Um exemplo positivo na indús-
tria de alimentos é a Sadia, que
na semana passada fechou seu
primeiro contrato internacio-
nal para venda de créditos de
carbononomercadointernacio-
nal, a partir da captação de ga-
ses em criações de suínos, foco
deseuprogramadesuinocultu-
ra sustentável.
Desde 2004, pormeio de seu

Instituto, a empresa vem insta-
lando biodigestores – espécie

detanquecobertoquetransfor-
ma o gás metano gerado pela
fermentação dos dejetos dos
suínos em gás carbônico, me-
nos poluente – nas granjas pró-
priasdaempresaenasproprie-
dades de 3mil produtores inte-
grados, que fornecema carne à
companhia. Ogás poluente dei-
xa de ir para a atmosfera e ain-
da pode ser usado para gerar
eletricidade nas propriedades.
DeacordocomGilbertoXan-

dó, diretor-superintendente do
Instituto Sadia, os ganhos do
programa já podem ser vistos
nas três esferas – social, am-
bientaleeconômica.“Osprodu-
torespassama ter contato com

técnicas de produção mais
limpas em suas granjas, ao
mesmo tempo que os recur-
sos obtidos com a negocia-
ção dos créditos de carbono
serãoreinvestidosnoprogra-
ma”, diz. O primeiro contra-
to para a venda dos créditos
foifechadocomofundoEuro-
pean Carbon Fund (ECF),
criado por dois bancos euro-
peus para realizar esse tipo
de transação. Foram nego-
ciados 2,7milhões de tonela-
das de gás carbônico, o que
deve render cerca de R$ 80
milhões para o programa de
suinocultura sustentável da
companhia. ●

‘OUTRAVEZ’–MorenoretornacommúsicadeRobertoCarlos
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FORADEFOCO– ‘Muitasempresasaindadirecionamrecursosparaprojetos filantrópicos’, dizClarissaLins, daFBDS
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DIVULGAÇÃO VIDAL CAVALCANTE/AE

O projeto FotoRepórter, do
Grupo Estado, recebeu ontem
oprêmioTopdeMarketingAD-
VB 2006, concedido pela Asso-
ciação dos Dirigentes de Ven-
das eMarketingBrasil. Emsua
36ª edição, foram contempla-
das 41 empresas por ações ino-
vadoras em marketing e cons-
trução demarcas.
Oprêmiofoientregueduran-

te cerimônianoTomBrasil, em
São Paulo, a Antonio Hércules
Júnior,diretordeMercadoLei-
tor; Wilson Pedrosa, editor de
FotografiadoEstado,eMônica
Maia, editora de Fotografia da
AgênciaEstado.OFotoRepór-
ter foi uma iniciativa pioneira
namídiabrasileira, aoabrir um

canalpara o recebimentode fo-
tos de interesse jornalístico en-
viadaspelos leitores,atravésde
celulares ou e-mail. ●

FABIO MOTTA/AE

DIVULGAÇÃO

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-24:20060531:

B24 NEGÓCIOS QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 maio. 2006. Economia, p. B24. 




