
Evento mostra como publicidade pode ajudar na construção de valores éticos  
 
A responsabilidade social empresarial começa a ser encarada como um diferencial de 
mercado pela sociedade. As empresas, por isso, movimentam-se para divulgar suas 
ações nesse campo. Para discutir o impacto da gestão socialmente responsável na 
publicidade, o Instituto Ethos, em parceria com a Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap) e a Associação dos Profissionais de Propaganda (APP), 
representados por Paulo Itacarambi, Hiran Castello Branco e Sílvio Fernandes, 
respectivamente, organizou o Seminário Responsabilidade Social na Propaganda, 
realizado no dia 8 de abril de 2003.  
 
Representantes de entidades, empresários, estudantes e profissionais da publicidade 
lotaram o auditório do Instituto de Formação do Carrefour para debater o papel da 
propaganda como veículo de promoção de valores, divulgação de ações sociais e a 
construção de uma nova consciência nas corporações e na sociedade.  
 
Meyer Alberto Cohen, diretor de Atendimento da W Brasil, defendeu a responsabilidade 
social como um diferencial competitivo com maior durabilidade e confiabilidade do que 
novas tecnologias ou melhores preços. “Esse é um dos estímulos para que as 
empresas invistam em gestão socialmente responsável”, afirmou.  
 
Cohen alertou, no entanto, que é preciso fiscalizar as agências de publicidade nesse 
tipo de divulgação. “A propaganda necessariamente exagera no diferencial. Quando se 
divulga o preço ou tecnologia, o consumidor checa a informação facilmente. Para as 
ações sociais, a vigilância deve passar por entidades da sociedade civil e por 
especialistas”, defendeu.  
 
Esse ponto de vista foi reforçado pela diretora-presidente da agência Full Jazz, Cristina 
Carvalho Pinto. Para ela, “a responsabilidade social na propaganda implica em 
vigilância”. A publicitária ainda defendeu o papel das agências no estímulo para que 
seus clientes adotem gestões socialmente responsáveis.  
 
Cristina ressaltou que a criação publicitária deve ter conteúdo ético. “Contamos com 
25% do espaço na mídia e temos passado péssimas imagens ao consumidor. Podemos 
fazer muito por uma sociedade mais justa, é só começarmos a fazer melhor”, 
argumentou.  
 
Novo tempo  
 
Nádia Rebouças, presidente da Rebouças & Associados, também defendeu o marketing 
como uma arma em favor do social. “A propaganda construiu paradigmas, estilos de 
vida. Agora pode ser uma ferramenta para construir um novo tempo na sociedade”.  
 
Mais pragmático, o presidente da Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA), Rafael 
Sampaio, discordou dos pontos defendidos. Segundo ele, acima de tudo, a propaganda 
deve apresentar resultados. “Ela deve funcionar, é claro que dentro de determinados 
limites éticos”. Em seu pronunciamento, Sampaio argumentou que a concorrência 
entre as empresas ainda não passa pela ética. “O ser ético pode vir a ser um 
diferencial competitivo, ainda não é”.  
 
Para Oded Grajew, assessor especial do Presidente da República, a propaganda 
trabalha com as aspirações da população para vender seus produtos.  
 



“No mundo todo há um movimento que rejeita marcas que colaboram com ações 
desaprovadas pela sociedade. O consumidor começa a conhecer o seu poder para 
mudar as coisas e a reconhecer empresas socialmente responsáveis”.  
 
O papel da publicidade divulgando essas ações de maneira correta é fundamental, 
defende Grajew: “Não há nada mais mobilizador do que o exemplo de quem faz”.  
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