
E m ano de eleições, o exer-
cício do marketing político

sempre provoca discussões

sobre seus limites éticos. Não vai ser
diferente desta vez. Muito pelo con-

trário. Os recentes escândalos do caixa

2 de campanha e do pagamento de

despesas em paraísos fiscais devem
aumentar a vigilância da imprensa e

da sociedade sobre os políticos, seus
assessores e as empresas de marketing

que trabalham para eles. A ética no

exercício do marketing não se encerra,
entretanto, na política. Ela é a base

onde devem se sustentar quaisquer es-

tratégias e ações de venda de um

produto ou serviço. E a sociedade pre-
cisar estar consciente disso.

Para o publicitário e consultor de
marketing Stalimir Vieira, autor do

livro Marca: O que o Coração Não
Sente os Olhos Não Vêem - Re-

flexões sobre marketing e ética

(Edições Loyola/Editora PUC-Rio),

sempre que se coloca o resultado

como premissa incondicional sem

ponderar suas conseqüências noci-

O consumidor tem papel fundamental para

coibir eventuais deslizes que possam ser

praticados por profissionais e empresas de

marketing. Afinal, ele é parte integrante da

existência das organizações. Por Loraine Calza

vas, a ética sai arranhada . "Isso pode

significar uma predisposição para
enganar, iludir, criar falsas expecta-

tivas, omitir informações relevantes,
acobertar inconvenientes, enfim, a

utilização de truques e artifícios que

induzam o potencial consumidor a
tomar uma decisão que se revelará

equivocada no futuro."
O limite ético na estratégia e na

ação de marketing é ultrapassado,

também, quando são utilizados meios

e apelos que agridem a cultura e os
costumes da sociedade, bem como

quando são estimuladas atitudes que

prejudicam a boa formação moral.

"Ou seja, a ética no marketing, para

todos os efeitos, deve se traduzir no

respeito pelos outros, acima dos ob-

jetivos de mercado", sintetiza Vieira.
Como marketing é venda, o con-

sultor considera aceitável que as es-
tratégias e ações sejam dedicadas ex-

clusivamente a enaltecer as qua-

lidades daquilo que está sendo ven-

dido, mesmo que elas não sejam uma

unanimidade. É uma postura diferente
de mentir, que vale para muitas cir-

cunstâncias da vida, do marketing aos
tribunais, onde advogados e promo-
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tores fazem acusações e defesas da-
quilo que entendem como verdade.

O limite da tolerância com a omis-
são depende, então, do prejuízo que

pode causar a desinformação.

"O profissional de marketing pro-
curará valorizar os aspectos positi-

vos do 'objeto' do seu trabalho; e
quase sempre isso é possível de al-
cançar sem faltar com a verdade ou

agir de forma desonesta.", avalia o

consultor J. Roberto Whitaker Pen-
teado, membro do Conselho Supe-
rior da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM).

CÓDIGO DE ÉTICA

Para auxiliar os profissionais de mar-

keting no entendimento da ética e seus
limites, a A8MN (Associação Brasilei-

ra de Marketing & Negócios) criou, em

1999, um Código de Ética para a área.
O documento, disponível no site da
entidade (www.abmn.org.br), esta-

belece os deveres para com a so-

ciedade, em relação às estratégias de

marketing e no exercício cotidiano da
profissão. Coordenador do grupo de

trabalho que criou o código, Penteado
ressalta a importância do documento,

mas avalia que ele ainda não atingiu

O QUE DIZ O CÓDIGO

O Capítulo III do Código de Ética dos Profissionais de Marketing trata
dos deveres em relação às estratégias de marketing. Veja o que o docu-

mento recomenda:

A - procurar certificar-se, tanto quanto seja possível e razoável, que os produ-

tos e serviços que oferece ao mercado são adequados aos fins propostos,

alertando sempre seus clientes, com clareza e nitidez, de qualquer poten-

cial conseqüência negativa, ou restrição que possa advir da utilização de

tais produtos e serviços;

B - informar sempre, de forma clara e completa, a todos os seus clientes efe-

tivos ou potenciais os critérios de remuneração de seus produtos e serviços,
sempre sem deixar qualquer dúvida sobre o respectivo valor final total;

C - identificar com exatidão a origem e qualquer outra informação rele-

vante para aferir sua confiabilidade de qualquer dado de pesquisa de mer-
cado que utilize na comunicação, evitando qualquer apresentação que possa

induzir a erro ou conclusão falsa;

D - abster-se de utilizar qualquer forma de processo coercitivo, inclusive

ameaça ou promessa de recompensa, para manipular ou influenciar por

qualquer forma em benefício de sua organização, de seus clientes ou de

seus produtos e serviços os canais de distribuição e de comunicação;

E - não utilizar qualquer forma de venda, promoção ou comunicação que

possa induzir em erro seja por omissão de dados relevantes ou pela apre-

sentação falsa ou distorcida de informações e dados.

Fonte: ABM (Associação Brasileira de Marketing & Negócios)

seu objetivo porque não é suficiente-

mente conhecido e praticado.
Assim, uma forma de evitar que as

iniciativas inconvenientes cresçam

dentro dos departamentos de marke-

ting ou nas agências de publicidade
continua sendo reforçar a formação

ética nas universidades. Hoje existem

meios mais eficientes para punir do
que para evitar os deslizes éticos. Um

deles é o Conar (Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária). Como

o marketing sempre acaba tendo con-
seqüências na comunicação das mar-
cas, tem cabido ao órgão as inter-

venções para que os abusos sejam evi-

tados ou corrigidos.
E como o fica o consumidor nessa

história? Ao contrário do que se pode

imaginar, os consumidores têm, sim,
condições de avaliar se o marketing de

uma empresa se baliza na ética. "A

tradição conta muito. A maioria das

pessoas 'sabe', 'sente'ou 'percebe', de

alguma forma, se o desempenho de

uma determinada empresa apresenta
uma certa coerência de comportamen-
to, que poderíamos chamar de ético",

reflete Penteado. Ele, entretanto, reco-

nhece que é muito difícil para o indi-
víduo — pessoa física — desafiar as

instituições e o sistema. "Ainda há mui-

tos abusos, especialmente em nosso

país, onde o exercício da cidadania é

uma esperança longínqua", opina.
Vieira concorda. Para ele, o com-

portamento ético das corporações

será sempre proporcional ao ama-
durecimento dos consumidores como

cidadãos. Eles, no entanto, precisam
saber que podem e devem interferir

na qualidade das atitudes das marcas

que consomem. "Afinal, o consumi-

dor é parte determinante da existên-

cia da empresa, é uma espécie de só-

cio insubstituível", conclui.
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