
Meio & Mensagem — Qual é a sua definição para o termo sustenta-
bilidade?
Percival Caropreso — Complica-se muito. Sustentabilidade é 
uma decisão de gestão corporativa que as empresas têm em 
busca de ganhar agora e preservar as bases do crescimento 
futuro. Os projetos sociais ou de meio ambiente são a execução 
da estratégia de sustentabilidade. Na verdade, trata-se de algo 
antiqüíssimo sobre o qual, recentemente, as pessoas começa-
ram a falar com a boca um pouco mais cheia. Entretanto, não 
é correto chamar de sustentável algo pontual, meramente 
caridoso ou assistencialista, tampouco uma ação que não bus-
que que a causa beneficiada siga adiante por suas próprias 
pernas. Nesses casos, o que temos é um programa de milhagem 
para o céu pretendido pela diretoria da empresa. Um gesto 
bonito, importante, afinal o Brasil é um país cheio de carências, 
com uma desigualdade social brutal, mas isso não pode ser 
considerado ação de responsabilidade socioambiental.

M&M — Essa distorção vem de berço?
Caropreso — No Brasil o terceiro setor nasceu da caridade, até 
pela nossa tradição latina, pela sombria igreja portuguesa que 
sempre nos regeu, muito lamuriosa, muito sofredora. Em 
1543, quando foi fundada a primeira Santa Casa de Miseri-
córdia, em São Vicente, os estatutos diziam coisas como 
“acudir os pobres”, “socorrer os enfermos”, “proteger as 
crianças”, “velar pelos índios”. Só acudimento, não havia nada 
como educar as crianças, fazer com que os índios conseguis-
sem viver por eles mesmos. Ou seja, tudo muito assistencia-
lista e nada promovendo a sustentabilidade da causa dos 
índios, das crianças, dos negros. Além dessa origem, o Brasil 
tem um acentuado desequilíbrio social, em que muitos têm 
nada e poucos têm tudo, e uma noção de culpa judaico-cris-
tã aliada ao melodrama latino que corre em nossas veias. Tudo 
isso fez com que o terceiro setor estivesse sempre a cargo da 
igreja, das senhoras, das primeiras-damas. Foi sempre uma 
atividade de curar, e não de prevenir doenças.

M&M — O assistencialismo contamina também a atuação das em-
presas que resolvem se colocar diante da questão?
Caropreso — Ao redor dos anos 70, a caridade evoluiu para a 
filantropia, feita de uma maneira um pouco mais estruturada 
e planejada, dando um sentido estratégico para a atuação das 
empresas, que, gradativamente, foram incluindo o tema em 
seus planos anuais. Não era mais aquela esmola empresarial 
episódica e eventual, já começava a haver um pouco de orga-
nização e pensamento estratégico. Até que, mais para os anos 
80 e 90, passamos a falar de responsabilidade social. Com a 
globalização a questão ficou mais complexa, e uma grande 
empresa interessada em cuidar da sua sustentabilidade passou 
a ter de olhar uma série de variáveis ao seu redor, desde os 
recursos naturais até sua postura de negócios, passando pela 
interlocução com seu mercado. 

M&M — Qual o estágio atual da sustentabilidade no mercado?
Caropreso — Hoje há empresas em diferentes estágios de ma-
turidade e é natural que seja assim, pois essa noção de susten-
tabilidade no mundo empresarial é muito recente. Temos 
modelos clássicos que se constroem ou reconstroem a partir 
de uma plataforma de gestão corporativa e operacional lastrea-
da em sustentabilidade, entre os quais se encaixam a Natura 
e o Banco Real. Há também empresas que começam a entender 
a importância disso e estão transformando seu modelo de 
negócios, de dentro para fora. E há aquelas que ouvem o galo 
cantar e embarcam nessa, o que também não é ruim se elas 
souberem para onde ir.

M&M — Há modismo no uso publicitário da responsabilidade socio-
ambiental?
Caropreso — É melhor uma empresa que perceba a questão da 
sustentabilidade e tente entrar pela porta mais fácil, que é a 
do marketing e da comunicação, do que a que fecha os olhos 
para o tema. É assim que ocorrem muitas conversões: um cara 
ateu que faz uma promessa porque o filho adoeceu. Ou seja, 

entrou para a religião pela porta errada: não a da crença, mas 
a da necessidade. Mas não importa por onde entre, o impor-
tante é que tenha entrado. Nesses casos, evidentemente a 
empresa terá de fazer um trabalho de marcha à ré. De qualquer 
forma, é importante comunicar, desde que o fato seja verda-
deiro. A empresa tem de se orgulhar do que faz — e não do 
que diz —, tem de contagiar o orgulho dos seus funcionários, 
dos seus fornecedores, da sua cadeia produtiva e distributiva. 
Tem o direito de que seus clientes, o mercado e seus concor-
rentes saibam que, de fato, ela tem práticas socioambientais 
exemplares. Há muita gente que diz realizar uma série de ações 
sociais mas não quer aparecer. Tem de aparecer! Só não pode 
aparecer se for truque de marketing. O ponto fundamental é 
a prática, a veracidade. Atualmente ainda se tolera quem tem 
apenas um discurso e nenhuma prática de sustentabilidade. 
Entretanto, a cada hora que passa essa tolerância diminui. 

M&M — Mas não há publicidade que tenta inflar as atividades da 
empresa?
Caropreso — É cada vez maior, por exemplo, o questionamen-
to quanto ao equilíbrio de bom senso, transparência e sinceri-
dade entre o que se investe nas práticas socioambientais e o 
quanto se destina para propagá-las. É inadequado investir dez 
em práticas pontuais e episódicas e vinte para contar ao mun-
do que se é responsável. Além disso, há empresas que se ar-
voram dizendo que têm responsabilidade socioambiental, mas 
exemplificam com atos de responsabilidade legal, como não 
fazer caixa 2 ou registrar os funcionários em carteira. Há rela-
tório socioambiental que inclui o valor do investimento para 
tratamento de despoluição da água que sai da fábrica e será 
devolvida à natureza. Isso é lei! A empresa não está fazendo 
nada além de uma obrigação legal. É a mesma coisa que eu 
dizer que sou socioambientalmente responsável porque não 
atropelo velhinhas. 

M&M — Existe uma relação de interesse mútuo entre as ONGs, que 
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precisam de visibilidade, e as agências de publicidade, que as 
atendem para criar campanhas que lhes rendam prêmios. Você vê 
algum mal nisso?
Caropreso — Há um mal gigantesco. Esse tipo de relação era 
mais comum antigamente. Talvez ainda ocorra um caso ou 
outro, mas essa não pode ser a prática. Se o profissional de 
criação for, de fato, bom, sério e competente, jamais fará isso. 
Desde que somos estagiários, aprendemos que temos de de-
senvolver um pensamento de comunicação que desemboque 
em uma estratégia e gere uma idéia criativa inovadora e arro-
jada para mobilizar pessoas, promover vendas e atingir um 
resultado.

M&M — Como você se interessou por esse assunto a ponto de mudar 
sua carreira para dedicar-se exclusivamente a ele?
Caropreso — Na McCann Erickson vivi quatro diferentes encar-
nações, que, no total, somam quase 30 anos. A última passagem 
pela agência começou no início dos anos 90 e se revelou um 
momento de muito crescimento para a agência e para minha 
carreira, o que me permitiu o privilégio de conviver com gran-
des empresas, grandes marcas, grandes orçamentos. Em pa-
ralelo, comecei a me envolver nas questões sociais pessoal-
mente, por compaixão, com motivação puramente caridosa. 
Ou melhor, por uma indignação com a condição de vida da 
grande maioria das pessoas à minha volta — o que me levou a 
uma atuação muito apaixonada. Até que, alguns anos depois, 
notei que a minha contribuição social, trabalhando como pes-
soa, era desproporcionalmente menor que o peso que eu tinha 
profissionalmente. Foi então que passei a transferir todo o meu 
conhecimento técnico de comunicação comercial para minha 
atuação nas questões sociais, com ONGs, causas e movimentos. 

M&M — Nessa fase você conseguiu envolver a McCann Erickson?
Caropreso — Tomei a decisão de que dentro da agência iríamos 
montar uma unidade chamada McCann Social Marketing. Para 
legitimar a atuação de uma agência de propaganda nessas 
questões sociais, a McCann trabalhava, em paralelo, com mui-
tas ONGs e muitas causas. Por um lado, isso dava uma expe-
riência grande para a minha equipe poder fazer o caminho 
inverso: transferir tudo o que aprendia para o marketing social 
dos nossos clientes. A idéia sobreviveu por determinação e 
empenho da equipe da McCann, mas não conseguimos uma 
validação oficial da empresa e o projeto não chegou a se efeti-
var como planejei. Entretanto, criei um slogan para a McCann 
Social Marketing que norteou a minha mudança profissional: 
“A nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios”.

M&M — Foi então que você resolveu deixar a agência para concre-
tizar seu projeto?
Caropreso — Fui diminuindo o volume do lado publicitário e 
aumentando o da minha dedicação às questões socioambien-
tais, até que chegamos a um momento que coincidiu com uma 
mudança que a McCann estava prevendo fazer no comando 
brasileiro. Antecipei-me a essas mudanças, que de fato ocor-
reram em 2005, e já em 2003 fiz um acordo com a companhia 
de afastamento gradativo, numa saída à francesa. Em 2005, 
já fora da agência, inaugurei a Setor 2 e ½ em sociedade com 
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dois grandes amigos: Glen Martins, que foi diretor de criação 
da McCann e posteriormente da Taterka, e Renata Cook, 
profissional de pesquisa e planejamento estratégico que tra-
balhou na Casabranca e na Talent e montou seu próprio ins-
tituto de pesquisas, que já prestou serviços para agências como 
DM9DDB e W/Brasil.

M&M — O que a Setor 2 e 1/2 oferece ao mercado? 
Caropreso — O que produzimos é planejamento estratégico. 
Uma das coisas difíceis de ter hoje em dia é um ponto de vista 
fundamentado e criativo. Fazemos a ponte estratégica entre 
o segundo e o terceiro setores, visando resultados mútuos e 
comuns. Desenvolvemos um produto que chamamos de “perso-
na social”, que procura singularizar os valores socioambientais 
da empresa. Trata-se de uma metodologia que, dependendo 
do caso, leva cerca de seis meses para ser implementada. A 
“persona social” pode se materializar através de uma marca, 
de um slogan ou de um conceito gráfico. Daí em diante ela é 
entregue às agências que atendem o anunciante. O nosso papel 
é construir um ponto de vista fundamentado na sustentabili-
dade que inspire o trabalho de todos.

M&M — Toda empresa precisa de uma “persona social”?
Caropreso — Todas terão de ter. Daria até para fazer um anúncio 

dizendo “Sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e 
práticas exemplares: corra, últimos dias!” O poder de apregoar 
isso vai acabar, quer seja de verdade, quer seja um discurso sem 
prática. Primeiramente as empresas tentavam se diferenciar 
uma das outras pela qualidade, depois pelo respeito ao con-
sumidor, mais tarde pela tecnologia de ponta. Hoje quem não 
tem qualidade e respeito ao consumidor está fora do mercado 
e tecnologia é commodity. Vai acontecer a mesma coisa com 
a sustentabilidade. Hoje em dia, para ser relevante, além de 
ter debaixo de si um produto que seja de fato eficaz, é preciso 
se transformar em uma “marca bandeira”, que tem de dizer a 
que veio, que valores carrega, o que representa para o mundo 
e não apenas para o lucro do seu dono. Se não, o consumidor 
não se identifica com a prática dessa marca, não a escolhe ou 
não se mantém fiel a ela.

M&M — A sustentabilidade será uma commodity no futuro?
Caropreso — Será uma obrigação a empresa ser socioambien-
talmente responsável. Acredito que chegaremos a um ponto 
em que só haverá o setor 2 e ½. Não haverá separação entre os 
negócios e o socioambiental. O negócio, para sobreviver, terá 
de ser simultânea, intrínseca e organicamente socioambiental. 
Permanecerão no mercado apenas as empresas sociais, com 
equilíbrio entre o segundo e o terceiro setores. 

Anúncio
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