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A comunicação da responsabilidade social empresarial nos veículos de comunicação de massa 
ainda enfrenta dilemas técnicos e éticos. Mas a sua incorporação no fortalecimento das marcas 
corporativas avança, como tendência, entre as grandes empresas que já tem história na área.  
 
Depois de convencidas de que possuem um papel social importante e de que os seus 
investimentos na melhoria da qualidade de vida das comunidades fazem diferença, algumas 
empresas assumem o desafio de comunicar os seus compromissos sociais e ambientais. Por 
trás desse movimento, que tem como protagonistas as grandes corporações e na propaganda 
institucional uma de suas principais ferramentas, impõe-se uma nova tendência de inserir o 
apelo ético na construção da marca. Baseadas na idéia de que cada vez mais os clientes 
desejarão fazer negócios com empresas solidárias, éticas e participativas, agências de 
propaganda começam a criar campanhas que vedem os valores de responsabilidade social de 
uma empresa.  
 
Como todo assunto novo, este também surge cercado de dilemas técnicos e éticos: as 
agências ainda mostram pouca experiência em campanhas com este mote; há quem ache que 
as empresas gastam mais na propaganda do que na ação social e ambiental. Diante disso, 
muitas corporações resistem a comunicar suas ações temendo errar o tom da mensagem e 
serem percebidas como oportunistas. Apesar dos riscos e incertezas, o uso da publicidade para 
fortalecer a imagem corporativa de sustentabilidade tem se mostrado a nova aposta das 
empresas brasileiras.  
 
Pelo menos essa é a visão dos entrevistados por IdéiaSocial. O publicitário Luiz Lara, 
presidente da Lew’ Lara é um deles. Responsável pelas campanhas da Natura e do Banco Real 
ABN AMRO, Lara acha que divulgar iniciativas sociais é uma iniciativa justa. Mas existe hoje, 
ressalta, uma espécie de modismo do poder do bem, que se caracteriza pelo que classifica 
como uso inadequado da responsabilidade social na propaganda corporativa sem o respaldo de 
uma prática efetiva no cotidiano das operações de negócio. "Se as empresas praticarem o que 
dizem acho muito natural que queiram comunicar. O que não pode é comunicar sem a prática. 
Isso não tem a menor eficácia", defende Lara.  
 
Comunicar a visão corporativa de um mundo sustentável, associando a marca aos valores da 
RSE, tem lá as suas vantagens. A aura de respeito criada em torno de uma imagem ética pode 
tornar desnecessário investimento pesado na divulgação de produtos. Esse é o caso da Natura, 
que tem como política não fazer propaganda apenas de seus cosméticos, mas veicular 
campanhas que reforcem, aos olhos do consumidor e da sociedade, uma visão de mundo 
muito particular e os princípios que regem os seus negócios. 
  
"Usamos a propaganda para divulgar nossas crenças. Isso constrói a marca e dissemina o que 
entendemos ser a essência da empresa", explica Eduardo Costa, diretor de marca. O executivo 
atribui o sucesso da Natura, uma das corporações mais admiradas do país, à comunicação dos 
valores de RSE intrínsecos à marca, e não a iniciativas pontuais, desvinculadas das demais 
ações corporativas. 
  
O Bradesco também adotou a estratégia de realçar a sustentabilidade como componente 
relevante da marca. Em 2006, ao comemorar 50 anos, a instituição escolheu, para 
posicionamento de valor, o conceito de "banco completo". Um banco só pode ser considerado 
completo, como sugere o slogan, se é social e ambientalmente responsável, explica Jean 
Philippe Leroy, superintendente executivo. Segundo ele, os clientes tendem a se identificar 
com as causas da empresa quando percebem que elas refletem valores importantes, com os 
quais compartilham, para o banco e para as suas lideranças.  
 
"Cada vez mais, a sociedade brasileira tem demonstrado interesse em saber o que as 
empresas estão fazendo. Como cidadão, prefiro privilegiar com o meu ato de compra de 
produto ou serviço uma empresa séria, que tem investimento efetivo em responsabilidade 
social", afirma o executivo.  



O publicitário Alexandre Gama, presidente e diretor de criação da Neogama/BBH, que atende o 
Bradesco, concorda com Leroy. E complementa sua afirmação. Para ele, além da identificação 
com valores corporativos fortes, as pessoas precisam de exemplo e incentivo para fazer a sua 
parte pela comunidade, pelo meio ambiente e pelo país.  
 
Nesse sentido, a ação da empresa tem a finalidade de multiplicar e conscientizar. Segundo 
Gama, é justamente isso o que leva cada vez mais consumidores a valorizar a visão de 
sustentabilidade das empresas, fator que tem pesado (e irá pesar mais ainda) na hora de 
escolher e comprar. "O mundo está muito competitivo, e se você não disser o que faz 
efetivamente, está perdendo", diz.  
 
Antonio Matias, vice-presidente do Banco Itaú, compartilha da mesma opinião. É um defensor 
veemente do uso da publicidade para divulgar ações sociais. No final de 2006, o banco lançou 
uma campanha para divulgar o projeto Itaú Criança, quando convocou as pessoas a doarem 
livros para a Pastoral da Criança. "É legítimo que as organizações comuniquem seus esforços 
na área de responsabilidade social, porque elas se tornam mais conhecidas naquilo que 
pensam e fazem. Não vamos usar isso como uma peça pura de marketing, mas também não 
omitiremos o que estamos fazendo, porque isso mostraria um quadro incompleto do que o Itaú 
efetivamente realiza", conta.  
 
Segundo Matias, o Itaú procura ser cauteloso na comunicação de suas ações de 
responsabilidade social, obedecendo a uma regra simples: só se divulga para valer quando o 
projeto-alvo necessita mobilizar a população, como são os casos, por exemplo, do Itaú Criança 
e de iniciativas como o prêmio Escrevendo o Futuro, que depende do interesse e das inscrições 
de alunos. "O Itaú Criança é o início de um movimento contínuo. Por isso precisa, 
necessariamente, tornar-se de conhecimento público. Ele nasceu para mobilizar a sociedade 
em relação a causas em favor da criança e do adolescente. Usamos a comunicação para 
impulsionar esse esforço", explica.  
 
Os entrevistados de IdéiaSocial foram unânimes em repudiar á idéia de se apropriar dos 
valores da responsabilidade social empresarial como mero suporte ao discurso de marketing da 
empresa sem uma relação coerente com o modo de agir e pensar da organização.  
 
Costa, da Natura, vai além, e diz que o uso da publicidade sobre investimentos sociais e 
ambientais usada pura e simplesmente como uma ferramenta de promoção representa ‘uma 
violência à sociedade’. Para o executivo, as empresas devem incorporar as causas que apoiam 
à sua própria imagem corporativa. "Se a organização não atende por uma crença, ideologia ou 
filosofia, não adianta terceirizar isso apoiando alguém", indigna-se.  
 
Para o diretor de marketing da Natura, as empresas só devem se aventurar na publicidade se 
estiverem seguras de sua atuação social e ambientalmente responsável. Do contrário, as 
segundas intenções serão facilmente descobertas pelos funcionários, consumidores e 
sociedade.. "O consumidor tem a noção exata de quando algo é falso e quando resulta de um 
compromisso coerente da empresa. Divulgar é uma tendência. Mas dentro dessa onda existem 
aqueles que fazem isso como parte da essência de sua marca, e aqueles que fazem 
simplesmente como uma ação de marketing", alerta.  
 
"Ou as ações de responsabilidade social traduzem aquilo que a organização efetivamente é, o 
que evidentemente pode gerar uma percepção positiva da sociedade, ou têm alguma coisa de 
errado", completa Antonio Matias, Itaú.  
 
Veja mais no site:  
www.revistaideiasocial.com.br.  
 
O tema desta edição será abordado novamente na próxima terça-feira  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 mar. 2007. Responsabilidade Social, p. A20. 
 


