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Se a comunicação tem um papel importante no processo de formação de valores da sociedade, 
não há como esse tema estar fora das discussões do Congresso Internacional promovido pelo 
Instituto Ethos. Mais do que isso, não há como analisar a comunicação empresarial descolada da 
disseminação de valores éticos na criação de uma sociedade sustentável.  
 
Os exemplos são simples. Se uma empresa contrata profissionais para vender seu shampoo e 
criar uma imagem que sem esse produto a pessoa não se enquadrará nos grupos sociais, em que 
ponto a linha ética é ultrapassada?  
 
De acordo com o convidado especial do evento, Geoff Lye, vice diretor do grupo inglês 
SustainAbility, empresas que inserem qualidades como honestidade, respeito e responsabilidade 
em suas práticas devem repensar suas ações. "O modelo de marketing atual é essencialmente 
insustentável e irresponsável", afirmou durante o painel de debates Comunicação ética e 
construção de valores para uma sociedade sustentável.  
 
A argumentação do especialista é, diante do exemplo acima, clara: na Europa, onde se enfrenta 
sérios problemas com as reservas de água potável, jovens lavam o cabelo duas vezes ao dia. 
"Fazem isso por uma imagem vendida por empresas, que não se preocupam com os impactos 
indiretos de suas ações, sejam eles ambientais, sejam eles comportamentais".  
 
Na visão dele, as empresas devem desencorajar o consumo conspícuo e estimular os 
consumidores a ter o know how para usar produtos de forma inteligente, preferencialmente os 
biodegradáveis. "Os ideais de responsabilidade social de empresas devem estar presentes em 
suas práticas de markting também". 
 
Outra convidada para a mesa, a presidente da empresa de futurologia Perspektiva - Tendência, 
Cenários e Estratégias, Rosa Alegria, não poupou críticas aos sistemas de persuasão para o 
consumo. "Uma empresa não pode se dizer socialmente responsável se trata o ser humano como 
público alvo, que o reduz a um mero portador de carteira retangular com cartão de crédito", 
argumentou. 
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