
Se as ações de respon-
sabilidade social se torna-
ram parte efetiva da roti-
na das corporações, suas
estratégias de comunica-
ção e marketing também
estão sendo modificadas
por essa demanda. O mo-
tivo é claro: o outro lado,
o consumidor, mudou. Ele
quer mais do que preço e
qualidade em um produto
— quer comprar um com-
promisso socioambiental
de determinada empresa.
A pressão tem dado bons
resultados ao planeta e às
companhias.

"Ninguém quer comprar
um problema ambiental,
um acidente de trabalho,
a exploração de mão-de-
obra infantil, por exemplo. Por
isso as certificações e as ações
de comunicação nesse âmbito
ganharam importância e o consu-
midor assumiu o papel de agente
transformador desse processo", diz
Carlos Eduardo Young, professor
de Economia da UFRJ.

Há um ciclo na cadeia de ne-
gócios no qual a pressão de fora
(consumidor e meios de comu-
nicação) vai se internalizando,
tomando conta da empresa e
mudando sua maneira de atuar,
o que volta para a sociedade
através de ações concretas na
comunidade e das estratégias de
comunicação.

A evolução tecnológica de
hoje é tamanha que determina-
dos produtos concorrentes estão
tão semelhantes, atendem tão
perfeitamente a seus objetivos
intrínsecos imediatos que a
escolha dos consumidores tem
de se dar por outras bases. Essa
evolução tecnológica é cada vez
menos rentável, ou seja, é preci-
so investir sempre mais para ob-
ter resultados cada vez menores,
e a publicidade deve dar conta
dessa nova realidade.

"A publicidade trabalha para
vender ou para diferenciar em-
presas e difundir uma identidade
de marca mais valorosa?", pro-
voca Hélio Mattar. presidente do
Instituto Akatu pelo Consumo
Consciente. Na sua visão, em um
futuro próximo a publicidade e a
comunicação das organizações
estarão mais focadas em trans-
mitir valores e princípios éticos e
responsáveis do que beleza e sta-
tus, por exemplo. "Para conseguir

lizar e reciclar, haja mais um, o
reinventar. O Real quer incentivar
as pessoas a inventar "uma nova
maneira de viver, de consumir,
de produzir, de transportar, de
armazenar e até de prestar ser-
viços financeiros". A peça, um
institucional em que o banco
apresenta suas ações na área
de responsabilidade ambiental,
teve a "sorte" de ser veiculada
no mesmo fim de semana em que
foram divulgadas as bombásticas
pesquisas sobre aquecimento

global, no início do mês.
O Itaú também utiliza na

comunicação suas iniciativas
voltadas à sustentabilidade,
porém com características mais
delicadas. "O banco usa suas
atividades de responsabilidade
como uma paisagem institucio-
nal que permeia toda a estra-
tégia de marketing", arremata
o vice-presidente de marketing
Antônio Matias.

Na Unilever, as transforma-
ções na estratégia de comunica-
ção refletem o realinhamento de
toda a corporação. "A mudança de
rota na comunicação corporativa é
reflexo de um processo que aplica
a missão da companhia desde
no produtor rural do interior de
Goiás até na mulher com 'real be-
leza' que usa Dove", explica Luís
Carlos Dutra, vice-presidente de
assuntos corporativos da Unilever,
mostrando que as ações estão to-
talmente vinculadas aos negócios
da companhia.

A Ambev também fez altera-
ções recentes na sua estratégia
de comunicação, introduzindo
campanhas de consumo cons-
ciente de bebidas alcoólicas.
"Neste carnaval, por exemplo,
fizemos uma campanha alertan-
do foliões de São Paulo, Rio de
Janeiro e Salvador sobre os riscos

de beber e dirigir. Entre as ações
está a doação de 3 mil bafôme-
tros, além da distribuição de ma-
terial educativo, em parceria com
órgãos públicos de trânsito. Mais
uma vez a companhia vai utilizar
a imagem do "Boomerangue",
com a frase "É mais divertido ir e
voltar", conta Luiz Eduardo Osó-
rio, gerente de responsabilidade
social da Ambev.

A Femsa — que nasceu no
México em 1890 —, marca ainda
pouco conhecida no Brasil, tem
como objetivo nas suas ações
socialmente responsáveis ter
consistência e perenidade, man-
tê-las ativas por muitos anos. No
seu país de origem, a companhia
é uma das grande mantenedoras
das principais universidades e
atua com políticas públicas des-
de sua criação. "Isso está no DNA
da empresa", diz Paulo Macedo,
diretor de relações externas da
Femsa Mercosul. "Buscamos
também uma responsabilidade
social sustentável em projetos
de longo prazo, por isso focamos
todas as nossas ações em quatro
pilares: ambiente, educação,
desenvolvimento familiar e co-
munitário, e estamos atuando
na construção de uma imagem
corporativa a partir desses ei-
xos", diz o executivo.

A empresa — que vive a
contradição de ser conhecida
pelo estilo implacável com o qual
briga com a concorrência—tam-
bém aposta em uma série de
ações voltadas ao estilo de vida,
em que hábitos saudáveis são
difundidos buscando alinhar a
marca a esses valores. No Brasil,
a publicidade já começa a inves-
tir em esforços nesse campo.

diferenciar empresas e vender
esses princípios, a publicidade
terá de ser cada vez mais inteli-
gente e conhecedora dos valores
de mundo do consumidor, e não
de seus anseios de luxo e status
simplesmente", completa.

O Banco Real já percebeu algo
nesse campo na recente compe-
tição das instituições financeiras
pelas contas de folha de paga-
mento das companhias. "Vemos
reações de clientes no dia-a-dia
que revelam um empate técnico

entre diferentes bancos. E
eles já nos procuram para
compartilhar dos nossos
valores de transparência e
clareza de informações, de
comunhão com uma causa,
uma vontade de melhorar
o mundo e gerar negócios
bons para todo o planeta.
Isso nos viabiliza como
instituição financeira", diz
Fernando Martins, diretor
executivo de estratégia
da marca e comunicação
do Real.

A comunicação do
banco também não fica
atrás nessa questão. A
empresa acaba de veicular
a campanha "3 erres", na
qual sugere que, além dos
tradicionais reduzir, reuti-
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