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AsONGsdoBrasil,
hojemilhares

ProjetoVínculosquer
atrairmaisempresas

Ahistória demuitasONGse
de comoo setor cresceu, nos
últimosanos, noBrasil e na
América Latina. Osnúmeros
estão no livroTerceiroSetor –
História eGestãodeOrganiza-
ções (152págs., R$ 29,90), da
SummusEditorial (www.sum-
mus.com.br). O autor, Antonio
CarlosCarneiro deAlbuquer-
que, advogado eprofessor,
trabalha ainda na avaliaçãode
programasdasONGs.

LIVRO

Ação

OProjetoVínculos (www.proje-
tovinculos.org), criado por um
conjuntodeentidades para
estimular a produtividadee as
relações éticas entremultina-
cionais e pequenas empresas,
quer atrairmais companhias.
Para isso lança hoje, emSão
Paulo, omanual “Vínculosde
NegóciosSustentáveis noBra-
sil”, comorientações sobre o
projeto. Empresas comoBasf
ePhilips já fazemparte.

Jovens talentos
brasileirosno
pódiodo festival

Brasil ganha11 leõesemCannes

PROJETOSSOCIAIS SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

PUBLICIDADE

CANNES 2006

●●● Os publicitários Domênico
Massareto (Africa), Caio Garofa-
loMattoso (DM9DDB) e Sílvio
LuizMedeiros (JWT) conquista-
ram ontem oCyber Lions da com-
petição Young Creatives emCan-
nes. Os jovens talentos da publici-
dade brasileira competiram com
jovens de outros 81 países. Os
noruegueses ficaram em segun-
do lugar emCyber, seguido dos
alemães. Na categoria Press, os
vencedores foram os poloneses,
seguidos dos jovens da Nova Ze-
lândia e da Argentina.
O trio brasileiro usou a imagem

de um garoto africano com uma
frase que pede ajuda para a Cruz
Vermelha continuar investindo
no encontro de familiares após
conflitos de guerra. Incompleta, a
frase só pode ser lida integral-
mente após a rolagem de uma
linha vermelha horizontal. Uma
outra linha vermelha, só que verti-
cal, tambémdeve ser arrastada
para a leitura. Elas se encontram
e formam aCruz Vermelha. ●

PREMIAÇÃO-Outdoors criadosparaoFiat IdeaeobancoHSBCganharamleõesdeprata

No segundo dia do festival, País consegue seis prêmios em rádio, quatro em outdoor e um emmídia

Empresasavaliaminvestimento

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

O Brasil conquistou ontem 11
leões na 53ª edição do Festival
Internacional de Publicidade
de Cannes, a mais importante
competição da propaganda no
mundo.Desse total, seis foram
na categoria rádio (Radio
Lions), um na categoria mídia
(MediaLions)equatronacate-
goria Outdoor. Hoje, serão di-
vulgados os prêmios nas cate-
gorias impressos (Press) e in-
ternet (Cyber), nas quais o
País temsedestacadonosúlti-
mos cinco anos.
Em Outdoor, o Brasil con-
quistou dois leões de prata e
doisdebronze.Umleãodepra-
ta foi para três peças criadas
pela JWT de Curitiba para o
banco HSBC, e o outro para
campanha do Fiat Idea criada
pelaLeo,Burnett.Umoutdoor
criado pela Almap para a Fun-
dação O Boticário levou um
leãodebronze, assimcomope-
çacriadapelaDudaPropagan-
da para o canal de televisão
por assinatura ESPN.
A festa brasileira foi maior
na categoria rádio. O Brasil
conquistou seis leões na cate-
goriaRádio.Foramdoisdepra-
ta e quatro de bronze.A agên-
cia de publicidade mais pre-
miada foi a JWTCuritiba, com

umleãodeprataedoisdebron-
ze.AFischerAméricaconquis-
tou dois leões, um de prata e
outro de bronze.AMPM levou
umdebronze.OGrandPrixdo

Radio Lions ficou com a DDB
Chicago por campanha de oito
spots da cerveja Bud Light.
A presidente da MPM, Bia
Aydar, comemorou o leão con-

quistado por sua agência em
dosedupla.O jinglededivulga-
ção da Caninha 51 na Europa
foi gravado em ritmo de bossa
nova por sua filha, Mariana
Aydar, que faz sucesso no cir-
cuito cult de Londres e Paris,
cantando bossa nova. “Eu não
poderia estar mais orgulho-
sa”, disse.

MÍDIA
Também ontem o Festival de
Cannes divulgou os vencedo-
res da categoria Media Lions,
que premia os melhores casos
de mídia. O Brasil conquistou
um leão de prata nessa dispu-
ta, comoprojeto de patrocínio
“Coral paulistano”, criado pe-
laJWTparaaspastilhasBena-
let, da Pfizer. O laboratório
destinou 15% da sua verba de
marketingdaBenalet parapa-
trocinar um coral de 44 canto-
res, que precisam estar com a
garganta em ordem para não
desafinar. “O que vence são
projetosde fácil entendimento
como esse”, disse Paulo Ste-
phan, jurado brasileiro e dire-
tor da agência Talent.
E a simplicidade parece ser
amarca registradado festival,
por facilitar o entendimento
das estratégia. Otávio Dias,
presidentedaGreyZeste jura-
dobrasileiro emCannesda ca-
tegoria de Lions Direct (Mar-
ketingDireto),dizqueasimpli-
cidade recebeu em troca leões
na competição deste ano.
O leão brasileiro, de prata,
dessa categoria foi conquista-
do pela curitibana Master pa-
racampanhacriadaparaaem-
presa de controle de pragas
D.D.Drin, que vendia os servi-
çospormeiodonúmerodetele-
foneescritonabarrigadebara-
tas plásticas colocadas nas
portasdeconsumidoresnoPa-
raná. “Idéias simples conse-
guemgrandesresultados”,dis-
se Dias. ●

ESTÍMULO-Haradom,daFersol: benefícios independemdo lucro

Unicef e Instituto Ethos lançam indicador para medir ações voltadas para o público infantil

GESTÃO

ÍNDICE

Andrea Vialli

As empresas investem empro-
gramas de apoio à infância fora
de seus muros, embora nem
sempretenhamomesmocuida-
do com os funcionários e seus
filhos.Por isso,oFundodasNa-
ções Unidas para a Infância
(Unicef)desenvolveu,emparce-
ria com o Instituto Ethos, uma
série de indicadores para ava-
liar o grau de compromisso das
empresas com o desenvolvi-
mento das crianças de zero a
seis anos de idade.
Os indicadores são inspira-

dos no Índice de Desenvolvi-
mentoInfantil (IDI), lançadope-
laONUno finaldoanopassado,
e podem ser usados nos balan-
çossociaisdasempresas.Adap-
tadoparaarealidadecorporati-
va,onovoíndiceéumquestioná-
rio que avalia, entre outras coi-
sas, se as empresas têm cre-
chesparaosfilhosdosfuncioná-
rios, se concedem licenças ma-
ternidade e paternidade, con-
forme determina a legislação
brasileira, e se têm políticas in-
ternas voltadas à infância.
“Como um indicador de res-

ponsabilidadesocial,aidéiaées-
timular as empresas a aperfei-
çoarem sua gestão interna e
irem além do que determina a
legislação”, diz Oded Grajew,
presidentedoConselhodoInsti-
tutoEthose“pai”daidéia.Inédi-
to no mundo, o indicador será
lançado oficialmente amanhã,
no encerramento da Conferên-
cia Internacional do Instituto

Ethos, que começou segunda-
feira, emSãoPaulo.
O indicador não considera o

investimento das empresas em
projetos sociais voltados à in-
fância, mas servirá para orien-
tar as empresas quanto a ações
que podem ser tomadas para
promoverosdireitos das crian-
ças, dentro da empresa e na ca-
deiade clientes e fornecedores.
Éumacontinuaçãodo esfor-

çoiniciadohádezanospelaFun-
dação Abrinq pelos Direitos da
Criança, ONG ligada aos fabri-
cantes de brinquedos brasilei-
ros. Na ocasião, a Fundação
criou um selo para dar desta-

que às empresas que apoiavam
os direitos das crianças e não
usavam trabalho infantil em
suas dependências. Hoje, 1.073
empresaspossuemoselo, reco-
nhecido em todo oBrasil.

BENEFÍCIOS
AindústriaquímicaFersol, que
fabrica defensivos agrícolas e
tem 65% de mulheres no seu
quadrode 350 funcionários, re-
solveu inovar nas políticas de
benefícios, indo além do que
manda a legislação. A empresa
concede licença-maternidade
de seis meses, ante os quatro

meses previstos em lei. A licen-
ça-paternidade, de 5 dias no
Brasil, foi estendida para 2me-
ses. A empresa também conce-
deauxílio-crechedeR$200por
5 anos, independentemente da
faixa salarial do funcionário.
“As políticas diferenciadas

de benefícios são o nosso jeito
de encarar a responsabilidade

corporativa.Nãofazemosproje-
tos sociais, priorizamos o fun-
cionário”,afirmaMichaelHara-
dom, presidente da Fersol. Há
dez anos, a empresa começou
comumprogramapara erradi-
car o analfabetismo entre os
funcionários.
Mesmocomquedanofatura-

mentodecorrente da crise vivi-

da pela agricultura brasilei-
ra nos últimos dois anos, o
presidente da Fersol não co-
gita cortar esses benefícios.
“Sãoáreasondevamosman-
ter os investimentos, inde-
pendentemente do lucro”,
diz.Noanopassado,aempre-
sa faturou US$ 75 milhões,
25% amenos que em 2004.
OGrupoAlgar, que reúne

11 empresas de diferentes
segmentos, como telecomu-
nicações, agronegócio e call
center, também supera o
que pede a legislação em be-
nefícios, como o auxílio-cre-
che. Por lei, o benefício deve
serconcedidoa funcionários
que têm filhos até seismeses
de idade. As empresas do
grupo optaram por pagar o
benefício até que a criança
complete seis anos de idade.
O valor pago varia conforme
aempresa,mas ficaentreR$
80 eR$ 250.
DeacordocomPersioOli-

veira,coordenadordeTalen-
tos Humanos do Grupo Al-
gar, o benefício émuito valo-
rizado pelas funcionárias,
justamente por ser comple-
mentar à legislação. “A lei é
inócua,poisseismesesdeau-
xílio-creche épouco.Éprati-
camente o tempo da licença-
maternidade”, diz. O grupo
também mantém um curso
depreparaçãoparaamater-
nidade, voltado às funcioná-
rias gestantes da ACS, em-
presadecall centerdogrupo
com5mil funcionárias. ●

Campanhada
cervejaBudLight
ficou como
GrandPrix de rádio

DIVULGAÇÃO

Companhias já
dãomais benefícios
a funcionários
com filhos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2006. Economia, p. B18. 




