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Responsabilidade social, pelo menos a expressão, virou moda no campo da comunicação. É 
preciso ser percebido como alguém que professa esse comportamento. Logo, é preciso ser 
transcendente: lavar a cabeça com um xampu de alguma raiz da Amazônia, sentar-se em 
cadeira de madeira certificada, ou não tirar do corpo uma marca de jeans. 
 
Essa transcendência significa ser percebido léguas acima da realidade das linhas de produção e 
dos escritórios, o que tem, nos últimos tempos, esquentado as sinapses dos criativos da 
comunicação. 
 
A Forum, uma das cinco mais da moda, de olho no contexto dos escândalos políticos, veiculou 
uma campanha publicitária, de cunho político, nos últimos sessenta dias, em outdoors, nas 
principais revistas semanais, grandes jornais e em seu site, enquanto ferviam as Comissões 
Parlamentares de Inquérito, do "mensalão" e dos Correios, as denúncias e pressões contra o 
ex-ministro Antônio Palocci, as votações do Congresso. 
 
Para quem não viu a campanha da Forum, um resumo: os anúncios traziam um belo casal, 
modelos magrelos e entediados, sempre cercados de utensílios de limpeza e inseridos em 
cenários politizados: a rampa Congresso, a bandeira nacional, o verde-e-amarelo etc. O 
roteiro, óbvio, criticava a política brasileira, com a intenção de posicionar a marca Forum como 
transcendente, engajada numa potencial intifada, um levante de novos caras-pintadas dos 
Jardins e outras regiões metropolitanas chiques brasileiras. Ainda no seu site, a Forum 
explicita suas intenções: "Você também pode ajudar a limpar o Brasil. Dê sua opinião. A Forum 
quer mostrar que o Brasil merece confiança e lança um movimento pela defesa da ética, da 
moralização e conscientização da sociedade". 
 
Como numa música dos anos 1970, repetida à exaustão, que dizia: "liberdade é uma calça 
velha e desbotada", o jovem da classe média alta brasileira foi conclamado a ir às compras e 
também lutar contra a corrupção e pela moralização da política. Só que para fugir do calor, da 
poluição, da violência de nossas metrópoles e até da política, os jovens das classes A e B não 
marcharam nas ruas pela liberdade, como nos anos 1960. E o protesto da Forum ficou só no 
plano publicitário, com armas convencionais, da mídia impressa. 
 
Seria novidade situar essas mensagens político-mercantis da Forum, por exemplo, na 
blogsfera. Mas talvez as empresas e suas agências ainda receiem perder o controle sobre suas 
criaturas no mundo virtual. E o que a Forum fez na sua publicidade foi uma repetição atrasada 
das célebres campanhas publicitárias da Benetton, dos anos 1980 e 1990, criadas pelo 
publicitário Oliviero Toscani, caracterizadas pelo engajamento e inserção planejados da marca 
italiana até então desconhecida, em cenários sociais miseráveis e violentos.  
 
A mistura de jeans e roupas coloridas com Aids, guerras étnicas, poluição foi alavanca 
retumbante da marca e suas vendas em todo o mundo. O cineasta Spike Lee, com sua cabeça 
nada ingênua, em entrevista publicada na revista Rolling Stone, na época, ficou encantado 
pela retórica da marca: "o que um indivíduo pode fazer para impedir que este planeta se auto-
destrua? Só vejo uma solução: é preciso que todo mundo participe. É ai que a 
responsabilidade da Benetton leva uma boa vantagem sobre todas as outras, ainda que eu não 
me iluda com elas".  
 
Essa declaração de Lee é datada. De lá para cá, o mundo ficou ainda mais cínico, mais 
consumista e, pior, desencantado com o discurso político. Exemplo disso, a própria Benetton 
demitiu Toscani. 
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