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Resumo 

O presente artigo busca delinear caminhos úteis e conscientes que auxiliem uma 
prática publicitária mais responsável. Através de uma pesquisa bibliográfica sobre  
movimentos conscientes e ideias econômicas alternativas à economia vigente, 
buscou-se compreender como cada um deles funciona, e determinar seus pontos-
chave que possam ser adaptados à prática profissional do publicitário. Em seguida 
apresentam-se critérios para a elaboração de um código que ética que deve nortear 
a prática publicitária consciente e circular. 
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Introdução 

A história da insustentabilidade se mistura à história da industrialização (Leonard, 

2009; Wilde, 2018; BCP, 2018). O crescente aumento populacional e o surgimento 

das tecnologias que possibilitaram o desenvolvimento das máquinas industriais 

proporcionaram o aumento da produção - e o consequente aumento do consumo. 

Para os industriais, ficou claro que quanto mais se produzia e mais rápido se 

produzia, maior era o retorno do lucro, raciocínio que passou a legitimar o retorno 

financeiro como objetivo principal da indústria e, mais tarde, de todo meio 

empresarial (McDonough & Braungart, 2002). Com o passar do tempo, e a redução 
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natural do consumo e escoamento da produção, foi preciso pensar em formas de 

incentivar o consumo, muitas vezes através da produção de produtos menos duráveis, 

descartáveis, que exigiam em pouco tempo sua substituição. 

 Dessa forma, naturalmente, foi instaurado no meio industrial um sistema 

de produção linear composto por cinco etapas - extração, produção, distribuição, 

consumo e descarte. Esse sistema, que repete sua fórmula até os dias de hoje, gerou 

uma série de problemas socioambientais, como a retirada indiscriminada de 

materiais da natureza, a produção de resíduos poluentes e a produção excessiva de 

lixo. O meio ambiente passou a sofrer com a prática produtiva dominante (McLamb, 

2011). Além do meio ambiente, decorreram da cadeia de produção industrial uma 

série de problemas sociais, como a destruição de recursos de subsistência para 

comunidades inteiras, degradação do solo e do ar de comunidades que adoecem com 

a poluição e utilização de mão de obra barata através de condições extremamente 

precárias de trabalho (Leonard, 2009). 

 Diante de crises políticas, econômicas e, principalmente, sociais e 

ambientais, a responsabilidade socioambiental da indústria, das empresas, e dos 

profissionais envolvidos tem sido cada vez mais discutidas. Segundo Alves (2016), 

para que uma empresa hoje consiga credibilidade junto ao mercado em que atua, 

não basta só aferir qualidade a seus produtos ou serviços: a credibilidade é 

conquistada a partir de uma gama de fatores mais ampla, que engloba itens como 

ética, compromisso, respeito à sociedade e preservação ambiental. No entanto, a 

forma como muitas empresas aderem à chancela da responsabilidade socioambiental 

é percebida como pouco ética (Melo neto, 2001; Borba, 2001; Duarte, 1996; Machado 

Junior, 2005), uma vez que uma série de empresas investem em responsabilidade 

socioambiental com intuito apenas de (1) motivar seus colaboradores, (2) oferecer 

'novidades' a um nicho do mercado (que prefere pagar mais por um produto que não 

viola o meio ambiente), e (3) ter materiais para investimento em marketing. 

 Ainda assim, especialistas indicam que a tendência para os próximos anos 

é que o número de empresas que aderem por completo à responsabilidade 

socioambiental aumente cada dia mais, vide a falta de perspectiva econômica futura 

para o nosso planeta (Melo Neto, 2001; Borba, 2001, Lara Resende, 2014). Segundo 

o Instituto ETHOS de Responsabilidade Social (2000), a empresa que visa apenas 

interesses financeiros não é completa para o mercado atual, uma vez que o 
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consumidor tem o interesse que empresas contribuam para um conjunto maior, 

envolvendo outros públicos da empresa. Para eles, a busca das empresas por 

excelência passará a fazer com que objetivos socioambientalmente responsáveis 

sejam levados mais a sério (ETHOS, 2000). 

 Um outro caminho, talvez mais efetivo, para que a responsabilidade 

socioambiental seja implementada surgiu muito antes dessa consciência ganhar a 

visibilidade dos governos e empresas. Desde os movimentos de contracultura surgidos 

nos anos 60, uma série de indivíduos se posicionam em relação à influência de suas 

atividades profissionais no desequilíbrio social e ambiental. Segundo Lara Resende 

(2014), crises econômicas tendem a denunciar falhas no sistema econômico e, 

imersos na crise e sem ter uma alternativa institucionalizada para sair dela, pessoas 

refletem sobre a realidade a fim de encontrar os seus próprios caminhos. Isso abre 

espaço para que novas histórias – ainda que periféricas – passem a ser contadas.  

 Assim, denunciados pelos próprios profissionais participantes da cadeia 

produtiva da nossa economia vigente, movimentos ecológicos surgiram questionando 

os impactos devastadores de todo o processo de produção (Carson, 1962; Muir, 1901; 

McKibben, 1989; Al Gore, 1992; Hays, 1959; Morgan, 1973) e movimentos 

humanitários apareceram denunciando a exploração e baixa qualidade de vida 

daqueles engolidos por esse circuito (Bales, 2012). Economistas questionam o quão 

longe seguiremos com esse sistema linear de produção (Latouche, 2009; Lara 

Resende, 2014), agricultores se questionam sobre as consequências humanas e 

globais de insistir em práticas monocultoras (Shiva, 1993; Dunlap, 1981; Nash, 1967), 

designers questionam a necessidade de se produzir em escala objetos efêmeros 

(Papanek, 1971; Brown, 2016; Acaroglu, 2016) e profissionais do marketing começam 

a questionar suas estratégias mercadológicas (Barros & Ayrosa, 2012; Levitt, 1960; 

Makower, 2005). Consumidores começam também a despertar para sua essência e 

passam a questionar não apenas sua participação nesse ciclo de produção, mas, 

principalmente, os hábitos adquiridos, aderindo a movimentos globais que incitam, 

por exemplo, o minimalismo (Millburn & Nicodemus, 2011; Jay, 2016; Becker, 2016), 

o consumo consciente (Johnson, 2011), e o fim da produção individual de lixo 

(Johnson, 2013; Singer, 2012; McDonough & Braungart, 2002).  

 A partir desses descontentamentos, uma série de ideias econômicas -  

alternativas ao insustentável sistema econômico vigente - foram ganhando corpo, 
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argumentos e informações. Ideias econômicas mais sustentáveis - como as economias 

Consciente, Compartilhada, Circular, Criativa, entre outras - passaram então a 

oferecer caminhos mais atualizados e prósperos para uma sociedade global em risco. 

Dessa vez, não apenas crises econômicas denunciam as falhas no sistema econômico 

vigente, como Lara Resende previu: imersos em uma agravante crise social e 

ambiental, sem alternativa institucionalizada (Shiva, 1993), e questionando seu 

próprio estilo de vida (Johnson, 2013), pessoas no mundo todo refletem de forma 

consciente a fim de contribuir para novas ideias econômicas que suprem e priorizam 

as necessidades humanas e ambientais. Uma massa que, ao crescer, se autoconhecer 

e se estruturar, possa vir a ter poder o suficiente para  desviar os rumos da economia 

vigente. 

 Segundo Eon (2015), ajudar profissionais a agir de forma responsável é 

fundamental. Apostar no ganho pessoal de consciência como motor para que 

profissionais percebam sua responsabilidade em relação à sociedade e meio 

ambiente é um caminho defendido por uma série de pessoas engajadas nos vários 

movimentos atuais de contracultura, que buscam um futuro onde o impacto negativo 

da economia na vida humana e no meio ambiente sejam inexistentes. Dentre os 

profissionais anteriormente citados, que participam da atual cadeia de produção, 

nota-se que a falta de movimentos conscientes que abrangem o escopo da atuação 

do publicitário e profissional da propaganda - profissionais muito requisitados no que 

se refere ao escoamento de produção - sugere que essa categoria ainda não se 

organizou de forma consciente em relação ao seu impacto socioambiental.  

 Este trabalho busca, primeiramente, delinear caminhos úteis e 

conscientes para que publicitários e profissionais da propaganda possam contribuir 

para o equilíbrio socioambiental - caminhos estes potencialmente em comum a ideias 

econômicas alternativas à economia vigente. Para isso, uma pesquisa bibliográfica 

buscará determinar as ideias econômicas mais responsáveis e alternativas à 

economia vigente, fruto das insatisfações de uma série de indivíduos que participam 

da cadeia de produção linear e buscam uma atuação profissional mais responsável 

em relação ao meio ambiente e à sociedade como um todo. O objetivo é, nesse 

primeiro momento, compreender como cada movimento funciona, destilar seus 

pontos-chave - que possam ser transpostos à prática profissional do publicitário e 

profissional da propaganda. 
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1 As Economias Alternativas 

Ao que parece, os designers e demais profissionais que participam da etapa de 

produção, preocupados em tornar os objetos obsoletos mais rapidamente, não 

atentaram para a criação de estratégias úteis para o sustentamento e mantenimento 

da ecologia necessária para a vida no planeta. No entanto, as cada vez mais 

frequentes e longas crises econômicas passaram a denunciar falhas nesse circuito 

econômico, incentivando pessoas a refletirem sobre a realidade e a criarem novas 

ideias econômicas, alternativas à economia vigente. Nos anos 60, movimentos 

ecológicos surgiram questionando os impactos devastadores de todo o processo de 

produção (Carson, 1962; Muir, 1901; McKibben, 1989; Al Gore, 1992; Hays, 1959; 

Morgan, 1973) e movimentos humanitários apareceram denunciando a exploração e 

baixa qualidade de vida daqueles engolidos por esse circuito (Bales, 2012). 

Aos poucos, esses movimentos periféricos foram ganhando dados, argumentos 

e informações, gerando ideias econômicas mais atuais, coerentes, e conscientes – 

quase sempre estruturadas pelos próprios profissionais que participam dessa cadeia 

linear de produção: economistas questionam o quão longe seguiremos com esse ciclo 

produtivo linear (Latouche, 2009; Lara Resende, 2014), agricultores se questionam 

sobre as consequências humanas e globais de insistir em práticas monocultoras 

(Shiva, 1993; Dunlap, 1981; Nash, 1967), designers questionam a necessidade de se 

produzir em escala objetos efêmeros (Papanek, 1971; Brown, 2016; Acaroglu, 2016) 

e profissionais do marketing questionam suas estratégias (Barros & Ayrosa, 2012; 

Levitt, 1960; Makower, 2005). Consumidores começam também a despertar para sua 

essência, passando a questionar sua participação nesse ciclo de produção e, 

principalmente, retomando seu poder nesse ciclo de produção linear. 

A partir desses descontentamentos, uma série de ideias econômicas -  

alternativas ao insustentável sistema econômico vigente - foram ganhando corpo, 

argumentos e informações. Ideias econômicas mais sustentáveis - como as economias 

Consciente, Compartilhada, Circular, Criativa, entre outras - passaram então a 

oferecer caminhos mais atualizados e prósperos para uma sociedade global em risco. 

Dessa vez, não apenas crises econômicas denunciam as falhas no sistema econômico 

vigente, como Lara Resende previu: imersos em uma agravante crise social e 

ambiental, sem alternativa institucionalizada (Shiva, 1993), e questionando seu 
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próprio estilo de vida (Johnson, 2013), pessoas no mundo todo refletem de forma 

consciente a fim de contribuir para novas ideias econômicas que suprem e priorizam 

as necessidades humanas e ambientais. Uma massa que, ao crescer, se autoconhecer 

e se estruturar, possa vir a ter poder o suficiente para  desviar os rumos da economia 

vigente. Aqui, apresentamos e discutimos cada um desses movimentos. O objetivo é 

aprender com os movimentos atuais a fim de identificar caminhos para uma prática 

publicitária mais responsável e consciente. 

Aqui, apresentamos e discutimos a Economia Circular e seus quatro 

movimentos mais proeminentes - especificamente criados a partir das insatisfações 

e questionamentos de profissionais participantes de etapas do sistema produtivo - 

sendo eles  o Decrescimento Sereno (economia), Cradle To Cradle (negócios), Design 

de Permacultura (design) e Movimento Slow (produção). 

 

1.1 Economia Circular 

A Economia Circular surgiu na década de 1960 com a necessidade de interromper o 

uso desenfreado e irresponsável dos recursos finitos e os danos causados ao meio 

ambiente devido aos problemas ambientais do sistema produção linear. Ela apareceu 

através do economista Kenneth E. Boulding e posteriormente teve contribuições dos 

também economistas David Pearce e R. Kerry Turner para ser uma nova economia, 

coerente com os ciclos naturais do planeta, os quais tudo tem um início, um meio e 

um fim que, por sua vez, dá origem a um novo ciclo (Persson, 2015). Esse modelo 

econômico tem como principais pilares (1) a criação e produção de designs sem 

desperdício e poluição; (2) a manutenção de produtos e materiais sempre em uso; e 

(3) a regeneração dos sistemas naturais (The Ellen MacArthur, Foundation 2018). O 

primeiro pilar sugere buscar meios mais sustentáveis em que não são gerados quase 

ou nenhum resíduo. O segundo enfatiza a ideia de reaproveitamento e remanufatura 

de materiais e componentes no maior tempo possível. O terceiro pilar enfatiza 

promover produtos e serviços que estimulem a regeneração natural do meio 

ambiente.  

 Assim, a Economia Circular funciona de forma oposta ao sistema linear de 

produção, ou seja, nela a produção não tem como etapa final o descarte, mas sim a 

reutilização daquele produto - através da reciclagem, da remanufatura, do reuso, 

entre outras técnicas - como matéria-prima para um novo. Com um processo de 
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produção diferente, no qual tudo se transforma e nada é desperdiçado, a Economia 

Circular permite que tenhamos uma visão holística da nossa relação com os produtos 

e isso faz com que comecemos a sair daquele modelo de vida em função de um 

paradigma econômico, que nos faz trabalhar sempre em busca de dinheiro para o 

consumo. Para o funcionamento da Economia Circular foram criados uma série de 

princípios a fim de guiar aqueles que buscam caminhos mais ecológicos e uma nova 

alternativa ao modelo vigente. Esses princípios são pautados em (The Ellen Macarthur 

Foundation, 2012) (1) design sem resíduos; (2) criação de resiliência através da 

diversidade; (3) uso de energias renováveis; (4) pensamento distêmico; (5) 

desperdício é nutriente. 

 

1.2 Descrecimento Sereno 

O Decrescimento Sereno é um movimento criado por economistas franceses, sendo 

Serge Latouche (2009) o mais proeminente deles. Esse movimento foi inspirado pelo 

trabalho pioneiro do biólogo Paul Ehrlich, que em 1968, em seu livro “Bomba 

Populacional”, concluiu que a raiz de nossos problemas ambientais está no 

crescimento populacional alinhado a um sistema de produção desenfreado (Navarro, 

2013). Colocando mais atenção à etapa de consumo (Bocato-Franco, 2013), Ehrlich 

determina que não há futuro quando uma população que extrapola os limites do 

planeta consome de forma exacerbada.  

 Os 'decrescentistas', como são chamados os adeptos do movimento, 

determinam que se o crescimento ilimitado continuar sendo o norte industrial, o 

crescimento dos países desenvolvidos irá agravar a desigualdade social. Latouche 

reconhece o sistema produtivo como um que possui como único fim o crescimento 

pelo crescimento (Arancibia, 2009; Latouche, 2009). Para ele, o crescimento apenas 

ocorre porque inventamos a publicidade, o crédito, e a obsolescência programada (e 

acelerada) dos produtos” (Latouche, 2009).  

 Como resposta a esse problema, o movimento procura defender o aumento 

das atividades econômicas que têm um impacto positivo na sociedade, como as que 

fortalecem a autonomia das pessoas, seus laços e distribuem a renda, enquanto 

propõe a diminuição das que geram efeitos negativos, como as que alienam a 

população, enfraquecem as relações e geram exclusão. 
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 É preciso salientar que o decrescimento sereno não aposta em um 

crescimento negativo ou um desenvolvimento sustentável, ele surge como um slogan 

político contra o jargão dos produtivistas (Latouche, 2009; Arancibia, 2009). 

Latouche (2009) faz uma proposta concreta de implementação do movimento através 

de um projeto político. Ele apresenta uma proposta de um “círculo vicioso” do 

decrescimento sereno (Arancibia, 2009). Dentro dessa política atual que aposta na 

reciclagem como a estratégia de descarte ecológico, o que ainda é muito custosa aos 

bolsos e, principalmente ao meio ambiente, e não representa um passo útil para a 

mudança civil (Latouche, 2009): Reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, 

relocalizar, reduzir e utilizar são passos mais interessantes a serem explorados pela 

indústria. 

 

1.3 Cradle To Cradle 

Preocupados com a produção excessiva de lixo, a poluição, e todos os impactos 

negativos do modelo linear de produção, surgiu, em 2002, o movimento Cradle to 

Cradle (Berço Ao Berço) em contrapartida ao chamado modelo Cradle to Grave 

(Berço Ao Túmulo), liderado pelo arquiteto William McDonough e o químico Michael 

Braungart. Similar às propostas da Economia Circular, o movimento Cradle to Cradle 

é enfático ao afirmar que a humanidade só poderá prosperar quando copiarmos da 

natureza o sistema metabólico de fluxo de nutrientes, altamente efetivo e que 

elimina a ideia de 'lixo'. Inspirados na ideia de eliminar o desperdício no design de 

produtos e do sistema produtivo, eles desenvolvem um modelo para o design e para 

a produção, similares aos pelos economistas circulares.  

 Dessa forma, o movimento Cradle to Cradle também apresenta uma série 

de princípios que são: (1) praticar um design que visa desmontagem e recuperação 

após ciclo de uso; (2) usar energias renováveis; (3) manter e aprimorar a qualidade 

da água; (4) considerar a equidade social e a dignidade humana; (5) buscar melhorias 

contínuas e ambiciosas; (6) usar e reusar materiais seguros. 

 

1.4 Design de Permacultura 

O Design de Permacultura, desenvolvido na década de 1970 pelo botânico Bill 

Mollison e seu pupilo, David Holmgren, alinhado à Economia Circular, critica os 

sistemas produtivos, que acarretam danos aos recursos naturais. O objetivo geral da 
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permacultura é alcançar, através da sintropia e ecologia natural das plantas e 

animais, uma cultura permanente que atua sobre os sistemas que gerem as 

necessidades básicas humanas (ex: comida, casa, educação) de forma (1) não 

poluente, (2) que aproveita as propriedades dos materiais utilizados, (3) que evita o 

uso de materiais industrias, e (4) que produza recursos em abundância para as 

necessidades locais (Holmgren, 2007; Heathcote Community, 2018). A Permacultura, 

embora tenha sido desenvolvida no âmbito da agricultura, hoje tem sido muito 

discutida e aplicada no Design e até na Arquitetura.  

 Assim, a fim de possibilitar o conhecimento de um manejo mais 

sustentável na áreas fora das comunidades, o sistema da permacultura estabeleceu 

3 pilares básicos: (1) cuidado com a Terra (solos, florestas, água e ar); (2) cuidado 

com as pessoas (cuidar de si mesmo, parentes e comunidade); e (3) partilha justa 

(estabelecer limites para o consumo e reprodução, e redistribuir o excedente). 

Acompanhando esses pilares, doze princípios éticos foram estabelecidos a fim de 

guiar as ações do permacultor, que podem ser adequados a diferentes cenários. 

Segundo Holmgren (2007), os princípios éticos e de design da permacultura são: (1) 

observar e interagir; (2) captar e armazenar energia; (3) obter rendimento; (4) 

praticar a auto-regulação e aceitar feedback; (5) usar e valorizar os serviços e 

recursos renováveis; (6) Não produzir desperdícios; (7) design partindo de padrões 

para se chegar aos detalhes; (8) integrar ao invés de segregar; (9) usar soluções 

pequenas e lentas; (10) usar e valorizar a diversidade; (11) valorizar os elementos 

marginais; (12) usar criativamente e responder às mudanças. 

 

1.5 Slow Movement 

O Slow Movement (em português, 'Movimento Lento') surgiu em 1986, quando o 

jornalista Carlo Petrini se opôs à americanização da Europa marcada, segundo ele, 

pela abertura de uma rede de fast-food em sua cidade, na Itália (Honoré, 2011). A 

partir desse descontentamento surge a primeira esfera do movimento Slow, o Slow 

Food (em português, ‘Comida Lenta’), movimento que questiona a aplicação da 

norma industrial aos hábitos alimentícios da sociedade. Em 1989, foi escrito o 

primeiro manifesto internacional do Slow Food Movement, que criticava o impacto 

dessa rapidez globalizada nas tradições agrícolas e culinárias. Segundo o manifesto 

(1989): 
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Nascido e nutrido sob o signo da industrialização, esse século inventou 
primeiro a máquina e, em seguida, modelou nosso estilo de vida à sua 
imagem. A velocidade se tornou nosso elo. Nos tornamos presas do mesmo 
vírus: 'a vida rápida' que fratura nossos costumes, e nos assalta em nossas 
próprias casas, nos forçando a ingerir 'comidas rápidas'. O homo sapiens 
precisa recuperar sua sabedoria e se liberar desse véu (p. 01). 

  

 O objetivo do movimento Slow é recuperar a dignidade humana rejeitando 

a velocidade imposta pela indústria, ganhando consciência sobre o valor de hábitos 

culturais destilados a passos lentos (Wendikae, 2014). O jornalista Carl Honoré, 

atualmente o maior expoente da cultura Slow, apresenta o movimento como uma 

oposição à impaciência, ao imediatismo, à competição e ao perfeccionismo, tão 

valorizados pelo sistema produtivo atual (Scharrenberg, 2014). O Movimento Slow, 

adaptado mais tarde a outros sistemas presentes em nossas vidas, como o slow 

fashion (em português, 'moda lenta'), slow city (em português, 'cidade lenta'), slow 

travel (em português, 'viagem lenta'), slow money (em português, 'dinheiro lento'), 

slow living (em português, 'morando [de forma] lenta') e até o slow professor (em 

português, 'o professor lento') (The Slow Movement, 2018), critica o ritmo veloz que 

a lógica capitalista/industrial impôs às nossas vidas (Belanciano, 2015; Grey, 2009). 

 Ao contrário do que muitos interpretam, o movimento Slow não é sobre 

fazer tudo a passos de lentos, mas sim fazer as coisas em seu tempo certo: 

aproveitando as horas e os minutos ao invés de contá-los, é sobre fazer as coisas da 

melhor forma possível - qualidade sobre quantidade, em tudo que nos propomos a 

fazer (Berg, 2016).  

 Em muitas de suas vertentes, o movimento Slow promove o regionalismo 

e a diversidade, valorizando soluções a longo prazo para o bem-estar da sociedade e 

do planeta (Meredith & Storm, 2009). A consciência ética é nítida nesse movimento, 

que questiona os impactos das nossas escolhas, e valoriza o produtor, o artesão e o 

produto em si (Review Slow Living, 2014).  

 

2 A Ética Circular 

Não há dúvidas de que o sistema de produção linear criou suas próprias barreiras. A 

Economia Circular promete ser um caminho econômico próspero para o presente e 

futuro. A discussão e análise dos movimentos criados a fim de deter a linearidade e 

abraçar caminhos mais circulares demonstra a importância de estar consciente sobre 
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os princípios éticos que guiam seu trabalho e, consequentemente, fazer de sua 

prática profissional um recipiente desses princípios.  

 A palavra 'ética' vem da palavra grega ethos, que significa: costumes, 

hábitos e valores de uma sociedade ou cultura (Marcondes, 2007). Segundo Valls 

(2013), a ética pode ser tanto o estudo dos costumes e ações, quanto do 

comportamento de um grupo. Algumas questões são importantes serem levantadas 

ao se discutir a ética. A primeira delas se refere à 'liberdade'. Valls (2013) e 

Marcondes (2007) concordam que o homem é um ser livre, porém, perde 

imediatamente essa liberdade ao limitar seu comportamento à ética (Marcondes, 

2007; Valls, 2013). No entanto, filósofos estóicos, gregos e romanos acreditavam que 

“o sábio é livre sempre, mesmo que esteja aprisionado e acorrentado” (Valls, 2013, 

p. 50). 

 A segunda, levantada por Kant (1724 - 1804) lida com a importância do 

‘esclarecimento’. O homem esclarecido é aquele capaz de viver independente de 

outro e de tomar suas próprias decisões a partir de seu próprio entendimento. No 

entanto, sair dessa incapacidade e guiar-se por si próprio é uma tarefa difícil para 

muitos uma vez que, segundo Marcondes (2007), não é dada a ele a chance de sair 

dessa condição. Kant não acredita que para sair dessa menoridade é preciso ganhar 

esclarecimento - ou consciência - mas sim estar em exercício de liberdade, onde 

utilizar publicamente a sua razão. 

 A terceira questão pega emprestada de Rousseau (1712 - 1778) o conceito 

de 'transcendência' para explicar que o homem, diferentemente de outros animais, 

não nasce sabendo a sua essência, o seu instinto próprio. Isso significa que, porque 

não somos comandados pela nossa natureza, precisamos aprender a viver 

transcendendo nossa natureza - o que implica escolher nosso modo de agir ao 

redirecionarmos nossos costumes e hábitos aprendidos.  

 A quarta questão se refere à preocupação com o outro (Cortella & Barros 

Filho, 2014). A preocupação com o outro é um exercício fundamental para que 

percebamos as consequências de nossas condutas sobre o outro, sobre o que não faz 

parte de nós, nos preparando para viver de forma equilibrada junto à comunidade e 

ao meio ambiente. 

 A ética exerce papéis importantes na vida do indivíduo e da sociedade: 

ela permite que os indivíduos (1) estudem suas ações e (2) façam escolhas que 
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julguem certas ou erradas perante à sociedade (Cortella & Barros Filho, 2014). Uma 

análise feita por Habermas (1990), que atenta para o papel da ética através de um 

ponto de vista psicológico, determina que a formação da identidade do Eu está 

conectada ao desenvolvimento moral de cada um. Isso significa que a percepção de 

um indivíduo sobre sua própria identidade é guiada por sua 'consciência moral', um 

elemento que compõe nosso modo de agir moralmente, e que permite uma reflexão 

e melhor avaliação dos nossos atos (Gonçalves, 2004). Mas como atuam os 

publicitários e profissionais da propaganda? 

 O código de ética da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP, 

2014), que determina a propaganda como sendo "a técnica de criar opinião pública 

favorável a um determinado produto, serviço, instituiçãoo ou ideia, visando a 

orientar o comportamento humano das massas num determinado sentido" (p. 1) e 

que o profissional deve usar essa técnica "em campanhas que visem ao maior 

consumo dos bons produtos, à maior utilização dos bons serviços, ao progresso das 

boas instituições e à difusão de ideias sadias" (p. 1). Sem podermos determinar o que 

sãoo bons produtos, bons serviços e ideias sadias, crê-se que essa ética profissional 

não apenas guia o publicitário a incentivar o consumo, mas também o mantém 

inconsciente, refém de um sistema em colapso. Ainda assim, o código ético da APP 

traz orientações quanto a consciência ética pessoal do profissional, afirmando que 

"cada publicitário deve ter consciência dos riscos de suas práticas antiecológicas, se 

responsabilizar por suas ações e recusar aquilo que cause prejuízos ao meio ambiente 

e à sociedade" (APP, 2014, p.1). Domingues et al. (2007) concordam, alegando que 

os profissionais de publicidade devem agir - por vontade própria - com total 

responsabilidade, visto que são muitos os impactos que a propaganda pode causar. 

É esperado que a consciência moral de cada publicitário aceite ou não trabalhar de 

forma que possa prejudicar a sociedade e o meio ambiente. 

 Existem diversas teorias que servem de base para a construção de um 

código de ética. Seus princípios são baseados no prazer e no sofrimento que uma 

ação causa. Assim, uma atitude ética é aquela que causa prazer, felicidade e bem-

estar no maior número de pessoas - não importando se há alguém que sofra com as 

consequências, desde que não seja a maioria - uma atitude não ética, pelo contrário, 

é aquela que causa dor, sofrimento e infelicidade para a maioria (O’Boyle & Dawson 

Jr., 1992 & Neves, 2010). 
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 Desta literatura, podemos considerar alguns pontos como indispensáveis 

para o desenvolvimento de princípios éticos circulares aos publicitários, que não 

seguem necessariamente as teorias apresentadas, uma vez que partem de um olhar 

mais amplo sobre a ética sem se deixar levar estritamente por uma teoria: 

 

● Uma análise ética da sociedade ou de um grupo só é possível ser feita 

corretamente quando se leva em consideração o contexto histórico do 

momento, isto significa que entender o momento histórico e a cultura do 

grupo que se analisa é fundamental, visto que atitudes consideradas éticas 

em um lugar podem não ser em outros. Por exemplo ao olharmos para 

comunidades canibais isoladamente não devemos estranhar seus costumes, 

pois para eles fazem sentido, já para nós não, ou então em organizações nas 

quais é permitido não usar um uniforme ou levar animais de estimação, 

enquanto em outras isso pode ser considerado uma ação antiética. Logo, 

princípios éticos devem examinar a cultura de um grupo e assim determinar 

condutas que sejam compatíveis com a comunidade e até mesmo que promova 

sua melhora e bem-estar; 

● As questões discutidas pela ética são questões concretas da vida cotidiana, ou 

seja, são problemas que enfrentamos no dia a dia, como injustiça, violência, 

matança, destruição e até mesmo amor, fé, dentre outras. Apesar de 

parecerem estudos abstratos, são pontos que estão presentes em nossas vidas 

e a partir daí surge a necessidade de estudá-los - como ocorreu com muitos 

filósofos da Antiguidade - pois causam curiosidade e, muitas vezes, 

desconforto no homem e assim são investigados para responder o 

comportamento do homem. Logo, é importante que novos princípios éticos 

busquem resolver as questões atuais que afligem a sociedade a fim de evitar 

desordem, uma vez que essas questões podem causar muitas consequências 

negativas, por exemplo a violência, corrupção e o egoísmo; 

● Partindo do princípio de ‘transcendência’ de Rousseau, a ética tem um papel 

importante em nos conduzir a fazer escolher certas para o que é ‘bom e do 

bem’ e direcionar isso conforme o momento que em se vive, já que a ética 

nos traz respostas, mas também mais questionamentos sobre nossas ações e, 

assim, considerando os problemas enfrentados no período vivido, podemos 
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analisar nossa ética e muita vezes reformulá-la para construir um novo 

caminho, por exemplo: os papéis sociais são determinados a partir de 

comportamentos que temos há muito tempo, mas se ao refletirmos e 

mudarmos nossas condutas perante esses papéis, podemos mudar a forma 

como eles são delineados e mudar comportamentos ao longo da história. Isso 

faz com que seja essencial que princípios éticos estimulem a reflexão do 

homem sobre suas ações e não só ordene que sigam certas condutas; 

● A ética permite que o indivíduo avalie suas ações e faça escolhas que julgue 

certas ou erradas frente à sociedade, visto que, uma vez determinados os 

princípios éticos que comandam o comportamento de uma sociedade, o 

homem tem a capacidade de olhar para suas ações frente à comunidade e seus 

padrões aceitos e determinar o caráter de suas atitudes. Quando não se tem 

conhecimento sobre a ética da sociedade, não é possível formar uma ética 

pessoal que seja reconhecida como certa ou errada, o que nos deixa 

inconscientes sobre nossas ações e nosso poder de questionamento sobre nós 

mesmos. Assim, desenvolver uma nova ética necessita estimular o 

conhecimento de nós mesmos como grupo a fim de realizar sempre ações que 

estejam de acordo com o bem-estar e melhora a sociedade e que se tornem, 

portanto, nossa própria ética pessoal; 

● A ética só existe quando há a preocupação com o outro, isto é, só existem 

atitudes éticas quando contemplamos o outro, seja a natureza, a sociedade 

ou nós mesmos. Contemplar o outro é se atentar às consequências de nossas 

ações a fim de impedir que danos sejam causados aos outros. É fundamental, 

portanto, que princípios éticos sejam desenvolvidos a fim de estimular o 

cuidado com os outros, o que garante uma harmonia da sociedade consigo 

mesma e com o meio ambiente; 

●  A ética e a sociedade não existem separadamente, já que não podemos ter 

uma ética pessoal que não corresponda aos princípios de conduta da sociedade 

- uma vez que nossas atitudes garantem nossa aceitação ou não dentro de um 

grupo. Dessa forma, princípios éticos devem ser elaborados partindo-se das 

condutas da sociedade como um todo e não de um grupo menor, por exemplo 

a ética profissional que não deve buscar só o bem estar daquele grupo, mas 
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pensar em uma ética que tenha como base o funcionamento e o bem-estar da 

sociedade; 

●  Um código de ética provém da demanda de consumidores e acionistas, ou 

seja, escutar as necessidades sociais daqueles que dependem de nós, mas que 

inevitavelmente nós também dependemos é um ponto fundamental para que 

o código de ética permita que tal grupo seja aceito e permaneça em equilíbrio 

com o outro. 

 Uma atitude ética é aquela que causa prazer, felicidade e bem-estar no 

maior número de pessoas - não importando se há alguém que sofra com as 

consequências, desde que não seja a maioria (O’Boyle & Dawson Jr., 1992). Segundo 

Neves (2010), “independentemente do que se tenha praticado, o valor da ação estará 

sempre nas vantagens que foi capaz de trazer ou nas consequências de sua 

concretização” (p. 348). Esses critérios servem de base para o desenvolvimento e 

validação de ferramentas que possam ajudar publicitários a serem mais responsáveis 

em relação ao meio ambiente e à vida. 
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