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CARREIRAS

A Schering-Plough recebe nas
próximas semanas US$ 20 mi-
lhõesdasuadireçãomundialpa-
ra montar uma subsidiária no
Brasil, a Schering-Plough Pro-
dutosFarmacêuticos.Éopasso
final de uma caminhada de 17
anos, nos quais manteve asso-
ciação com a brasileira Mante-
corp, na Indústria Química e
Farmacêutica Schering-Plou-
gh, atéagora8ªnorankingbra-
sileirodosetor,comfaturamen-
to de R$ 845 milhões. O fim da
parceria foi anunciado ontem e
justificado como uma “decisão
estratégica”.
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Os trabalhadores da Volkswa-
gendeSãoBernardodoCampo
(SP) realizaram ontem assem-
bléia para decidir se assisti-
riamounãoao jogodoBrasil na
Copa. Com a recusa da propos-
ta da empresa, de compensar
as horas paradas com trabalho
aos sábados, novamente o pes-
soal da tardenãoveráapartida
daseleção.OpresidentedoSin-
dicato dos Metalúrgicos do
ABC,JoséLopezFeijóo,anteci-
pou que na reunião de hoje não
aceitará medidas “de ataque
aos direitos do trabalhador”.

AEMS-SigmaPharma,doBra-
sil, anunciou ontem parceria
com a italiana MonteResearch
paraaumentarpresençanaEu-
ropa e iniciar exportações para
os EUA. A parceria, de R$ 19,8
milhões, envolve a troca de tec-
nologiaeproduçãoderemédios
no Brasil. “Queremos crescer
na América Latina e entrar no
mercadoamericano”,dizCeles-
tinoRonchi,presidentedaMon-
teResearch. A fábrica de Hor-
tolândia vai crescer. “Serão R$
180milhõesparatriplicarapro-
dução”, diz Daniel Ferreira, di-
retor da EMS.

Asnegociações de ações daAr-
celor foram suspensas ontem
nas principais bolsas euro-
péias, depois que as autorida-
des pediram à empresa que es-
clareça sua posição em relação
à oferta de compra feita pela
Mittal e à proposta de fusão
com a russa Severstal. Ontem,
o presidente da Severstal, Ale-
xey Mordashov, anunciou que
pretendereduzirsuaparticipa-
ção naArcelor depois da fusão,
dos 32% inicialmente previstos
para 25%, o que significaria
umamelhora de € 2 bilhões pa-
ra os acionistas daArcelor.

ARádio Eldorado foi uma das
vencedoras da sexta edição do
Prêmio Ethos de Jornalismo,
que premiou iniciativas edito-
riaisqueabordamaresponsabi-
lidade social empresarial. A El-
dorado ganhou o prêmio na ca-
tegoriaRádiocomasériedecin-
co reportagens “15Anos doCó-
digo de Defesa do Consumi-
dor”, veiculadas em março. As
jornalistas premiadas, Tatiana
Ferraz, Renata Okumura e Lu-
cianaFreitas, receberamoprê-
mio na noite de ontem, durante
a Conferência Internacional do
Instituto Ethos.
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AgênciasdoPaíscomemoram
prêmiosdepropagandanaweb

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

O Brasil conquistou ontem
mais 15 leões na 53ª edição do
FestivalInternacionaldePubli-
cidadedeCannes,omaisimpor-
tante da propaganda mundial.
EmCyber Lions, categoria que
premia os melhores trabalhos
de internet, o Brasil levou nove
leões, dosquaisquatrodeouro,
dois de prata e três de bronze.
Empeçasimpressas(Press), fo-
ramseis leões, sendoumdeou-
ro e cinco de bronze.
O leão de ouro de impressos
foi para peça criada pela agên-
cia de publicidade Publicis pa-
ra a Cepacol. Os cinco de bron-
zeforamparaLoducca(KMCa-
sa), DPZ (restaurante Ru-
baiyat),JWT(HSBC),Loducca
(MTV), e Giovanni FCB (Ipas,
uma organização não governa-
mental de direitos da mulher).
O Grand Prix da categoria fi-
cou com os sul-africanos da
FCBJohanesburgo por “Peris-
cope”, uma peça criada para a
fabricantedebrinquedosLego.
Mas foi a conquista dos leões
em internet que causaram
maior euforia entre os brasilei-

ros, apesar de o resultado na
categoria ter sido pior que no
anopassado,quandooPaíscon-
quistou23leões,alémdoGrand
Prix e do prêmio de agência do

ano para a DM9DDB.
Para o presidente da DM9
DDB, Sérgio Valente, uma no-
vaonda,que fazusoderobótica
e recursosmais sofisticados de

internet, está para chegar, e a
agência está se antecipando a
essas tendências.O juradobra-
sileiro em Cyber Lions, Ricar-
do Figueira, da Agência Click,

disse que ficou surpreso
com a quantidade de peças
de marketing viral, mas dis-
se que a maioria não chega-
va a passar de uma “gripezi-
nha”. Neste tipo de marke-
ting, as peças trafegam en-
tre internautas sem que um
produtoouserviçoseja iden-
tificado. Só depois é que se
descobre que a ação envolve
uma empresa.
Os destaques brasileiros
noCyberLions que conquis-
taram leões de ouro foram
“Crash”, da DM9DDB para
ItaúSeguros; “Oops”,daEu-
roRSCG4DparaPoliflor, da
Reckitt Benckiser; “Water
purifier”, da AgênciaClick
para o purificador de água
Brastemp, da Multibras; e
“Scroll”,daF/NazcaS&Spa-
ra o T-fal, da Arno.
O jurado brasileiro da ca-
tegoria impressos, Ruy Lin-
denberg, da Leo, Burnett,
acredita que o festival mar-
queumanovaetapa. “Houve
umadiversificaçãomaiorde
países ganhadores e as fór-
mulas foram postas de lado.
O que se destacou foi a sim-
plicidadecomumapitadade
ousadia, mas nada que faça
comqueamensagemdopro-
duto se perca.”
A França, anfitriã da fes-
ta, ficou em primeiro lugar
no ranking de países com
maiornúmerodeleõesdeim-
pressos pela primeira vez
nosúltimoscincoanos,quan-
do Brasil e Inglaterra se re-
vezaram na liderança. A
ÁfricadoSulficouemtercei-
roesteano,atrásdaInglater-
ra, enquanto o Brasil ficou
empatado com a Alemanha
emquarto lugar. ●
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Brasil conquistou 9 leões em Cannes na categoria internet. Em impressos, forammais 6

Profissionais enfrentam o desafio do negócio próprio

Marina Faleiros

Em busca de alternativas para
um mercado de trabalho cada
vez mais competitivo e no qual
as oportunidades de emprego
começamaminguarapartirda
casa dos 40, muitos executivos
procuraminvestir partedoque
recebempara ter segurançano
futuro.Mas nada de poupança,
ações ou fundos: para alguns, o
que vale mesmo é fabricar seu
próprio emprego.
“Amenorempresaqueeuha-

via trabalhado tinha 2 mil fun-
cionários. Chegou uma época
em que viajava oito meses por
ano e via que não tinha ainda
patrimônio formado e estava
morto fisicamente”, conta Sil-
vioBricarello.Falandocincolín-
guas e com passagens por Al-
pargatasePhilips, entreoutras
empresas, viu nas franquias a
chance de novos desafios.
Paranãocorrerriscos,diver-

sificou e apostou emmarcas di-
ferentes.Começoucomumpon-

to do Dunkin’ Donuts. Depois,
saiudaDunkin’ eabriu trêsres-
taurantes–BonGrillê,Spaghet-
ti Primo e São Paulo-I –, e só
então deixou o emprego de re-
presentante comercial no exte-
rior de empresas como aGrow.
“Não tenho mais horário para
trabalhar e escolhi o ramo da
alimentação, que gosto muito.

Meu maior prazer é pegar um
negócioquenãodálucroefazer
ele crescer.”Ele espalhou 16 câ-
merasporsualojasparacontro-
lar o movimento até mesmo
quando está em casa.
JáoengenheiroRuiMendon-

çaaproveitouem1992umplano
dedemissão voluntária da IBM
e, junto com colegas da empre-

sa, investiu naabertura deuma
franquia doHabib’s. “Ninguém
tinha experiência com negócio
próprio,e terumafranquia foi a
forma que encontramos de pa-
gar por este knowhow.”
Amudança, lembra, foi radi-

cal: “Embalei muita esfirra e
trabalhei muito nas noites de
sexta e sábado, mas sempre
achei que foi a decisão certa”,
diz ele, que deixou há 2meses a
administração da loja com ou-
tro sócioparaabrir suaprópria
consultoria.“Porcausadaexpe-
riência e contatos que tenho os
primeiros clientes que estou
prospectando são franquias.”
Há ainda quem opte por se

manter no emprego e comprar
franquiascomouminvestimen-
to. Leandro Debone, por exem-
plo, já tem duas franquias da
lanchoneteSubway–emCuriti-
ba eBalneárioCamboriú – e es-
tá em fase de implantação de
uma terceira loja, em Ribeirão
Preto.“Sempreexisteapossibi-
lidadedeagentesairdaempre-

sa em que trabalha, e ter uma
franquia dámais segurança.”
Ele,quejá investiunaBolsae

em outros negócios, acredita
queterfranquiafoiamelhorop-
ção. “É o investimento que fi-
quei mais satisfeito, pois acabo
aplicandoaexperiênciaeconhe-
cimentos que tenho no mundo
corporativo para meu próprio
benefício.”Paraquemtempou-
co tempo, ele aconselha ter al-
guém de confiança para gerir
deperto onegócio: “Meu irmão
é que cuida das lojas, mas sem-

pre acabo ajudando quando
posso.”
SegundooconsultorMar-

celo Cherto, as franqueado-
ras começam a correr atrás
de gente com perfil executi-
vo. Haverá até uma exposi-
ção delas no ExpoManage-
ment, um dos maiores even-
tos voltados para executivos
noPaís. “Muitasqueremque
as pessoas tenham mais de
uma loja. Temos até fila de
esperadeempresasqueque-
rem entrar neste evento.” ●

●●● A agência JWT promoveu on-
tem um concorrido debate no
Festival Internacional de Publici-
dade de Cannes que reuniu o
ator Martin Sheen, a blogueira
Arianna Huffington e o roteirista
da série americana Sex and the
City, Michael Patrick King. Eles
falaram de tendências, especial-
mente de como os consumidores
preferem ser tratados hoje. Para
Sheen, todos querem a verdade,
amaioria detestamentiras e fal-
sas sensações. Ele afirmou que
quantomais próximo for o de-
sempenho de um ator da realida-
de, mais sucesso ele tem, e na
propaganda a regra também de-
ve ser esta.
A blogueira americana, que se

tornou um importante canal de
notícias nos EUA, falou da impor-
tância da intimidade da conversa
com os internautas, a cumplicida-
de em tempo real. Segundo
Arianna, o sucesso dos blogs e
fotologs na internet, onde as pes-
soas podem expor suas idéias e
suas fotos, tem a ver com a possi-
bilidade que omeio abriu para
que cada um seja o seumeio, te-
nha a sua credibilidade. King, por
sua vez, disse que a produção da
série Sex and the City rejeitou
contratos demerchandisingmi-
lionários para não comprometer
a história e seus personagens. ●
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Háquemopte por
ficar no emprego e
comprar franquias
como investimento
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun. 2006. Economia, p. B16.




