
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por umamaior
participação

Ações de empresas no segmento de sustentabilidade
e desenvolvimento social devem ser divulgadas

JÈ

Desde a realização da ECO 92 no Rio
de Janeiro, há 15 anos, e da série de
campanhas humanitárias desenvolvi-
das por ONGs de todo o mundo,

especialmente na África, acenderam-se os alertas
para o agravamento dos impactos de devastação
do meio ambiente e para a ampliação das desi-
gualdades entre os povos.
As empresas, antes preocupadas quase que
exclusivamente com a obtenção de lucros,
foram convidadas a contribuir com recur-
sos próprios para a preservação ecológica e
melhoria das condições de vida das pessoas
carentes. Conceitos de sustentabilidade e res-
ponsabilidade social entraram na pauta das
grandes corporações. Tal movimento, mesmo
que iniciante, também tem sido visto aqui
no Brasil.
A comunicação de atitudes em prol do meio
ambiente, de geração de oportunidades de
acesso à cultura, educação e cidadania, no
entanto, ainda se mostra falha. Apesar de
existir a tendência cada vez maior de se
optar por marcas e produtos de empresas
que contri-

buam para o Troféu que será entregue
terceiro setor, a 13 companhias
a maioria dos e entidades vencedoras



consumidores desconhece gran-
de parte dessas iniciativas.
E é justamente para preencher
essa lacuna que muitas empre-
sas começam a se mexer. São os
casos das companhias ganhado-
ras de troféus na sexta edição
do Prêmio Marketing Best de
Responsabilidade Social (veja
tabela). Não são exemplos de
autopromoção, mas de expo-
sição de projetos conceitual-
mente eficazes que, ao serem

executados, bene-

ficiam um grande número de
pessoas.
Realizada pela Editora Re-
ferência e Madia Marketing
School, a premiação contou
com um júri composto por
influentes personalidades do
setor: João de Simoni Soderini
Ferracciú (Grupo De Simoni)
Francisco Alberto Madia de
Souza (MadiaMundoMarketing),
Francisco Gracioso (ESPM),
Milton Mira de Assumpção
Filho (M.Books do Brasil

Editora) e Jomar Pereira da Silva
(Associação Latino-Americana
de Agências de Publicidade
-Alap).
Na edição de julho, a revis-
ta Marketing fará uma ampla
cobertura do prêmio com a
publicação de reportagem espe-
cial detalhando todos os cases
vencedores, projetos que estão
mudando a realidade de muitas
comunidades carentes e ajudan-
do a preservar o meio ambiente
em todo o território nacional. *»
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