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Na semana passada, esta coluna mencionou pesquisa sobre o nível de importância da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na percepção do consumidor brasileiro, 
relacionando-o à expansão do uso do conceito na propaganda como uma espécie de novo 
posicionamento de valor. Cerca de 40% dos brasileiros consideram a RSE o papel atual mais 
relevante de uma empresa ou empresário.  
 
O estudo deu números concretos a um movimento que já se observava nos corredores de 
universidades, nos desfiles de Carnaval, nos eventos de moda, na pauta de governos e na 
cobertura cada vez mais intensa dos meios de comunicação: um tema antes restrito ao 
universo empresarial, tratado como agenda de empresários engajados, invadiu o imaginário 
coletivo, encontrando nele uma cadeira cativa na arquibancada das preocupações nacionais 
mais importantes. A ocupação desse espaço ocorreu principalmente nos últimos meses como 
provável conseqüência da ênfase mundial sobre as mudanças climáticas e a associação 
instantânea desse tipo de assunto com as corporações.  
 
Prepara-se, para amanhã, a divulgação de outra pesquisa de opinião pública ilustrativa dessa 
tendência. Sob encomenda de uma agência de propaganda, o Ibope ouviu brasileiros de todas 
as classes sociais para saber o que pensam a respeito do aquecimento global. Os números, 
mais uma vez, não deixam margem à dúvida: 91% das pessoas se dizem familiarizadas com o 
tema e 86%, "preocupadas" ou "muito preocupadas" com as suas conseqüências. Recado 
importante da pesquisa que não passará despercebido a empresas mais atentas e sensíveis: 
seis entre dez entrevistados admitem aceitar um crescimento econômico um pouco menor 
porém mais cuidadoso em relação ao meio ambiente. Descontada aí uma certa propensão, em 
pesquisa do gênero, a respostas politicamente corretas ou simplesmente alinhadas com o 
senso comum, não há como diminuir a força da conclusão mais importante: o respeito ao meio 
ambiente e, por tabela, a RSE como instrumento para a construção de desenvolvimento 
econômico mais sustentável incorporaram-se ao conjunto de valores do cidadão brasileiro.  
 
As empresas e seus profissionais de marketing, como se sabe, são sensíveis ao que pensam, 
querem e valorizam os consumidores. Tanto para desenvolver produtos quanto para erigir 
argumentos criativos e eficazes de reforço às marcas. Isso explica o aumento do interesse pela 
inclusão da temática à propaganda.  
 
Para compreender o fenômeno, vale recorrer a três autores. Um é Giles Lepovetski, que 
cunhou a expressão marquetique para designar uma nova proposta de marketing ético.  
 
Segundo o especialista francês, uma empresa não pode mais apenas vender produtos. Precisa 
criar uma relação profunda com o público, reforçando a sua marca com base em valores 
cultuados pela sociedade. Nesse sentido, qualquer comunicação empresarial deve funcionar 
como reforço a um sistema de valores, integrando e utilizando a ética como vetor de 
legitimidade institucional.  
 
Para entender o marquetique é necessário compreender as condições que lhe favorecem no 
contexto dos negócios. E elas estão ligadas a uma mudança importante no modo como as 
marcas hoje são construídas. Na opinião dos ingleses Hamish Pringle e Marjorie Thonpson, as 
marcas consistem em promessas que levam os consumidores a desejar, no curto prazo, um 
valor muitas vezes superior ao oferecido pela experiência do produto. Marcas fortes são, 
portanto, as que procuram recompensar os consumidores, dando-lhes mais do que esperam, 
em termos funcionais e emocionais. A natureza e o objetivo da promessa da marca, sabe-se, 
evoluíram ao longo dos últimos 50 anos. Passaram de uma base essencialmente racional, 
como "este produto lava mais branco", para outra mais emocional, fundamentada na pregação 
de um estilo de vida ao qual o consumidor aspira ou a uma emoção forte com a qual ele se 
identifica.  
 
Embora as marcas devam continuar proporcionando recompensas racionais e emocionais, 
essas dimensões não serão mais suficientes.  



Na crista de uma "terceira onda", nascida neste início de milênio, as promessas passaram a 
ocupar um território antes não delimitado, assumindo também contornos éticos. Assim, daqui 
por diante, não bastará ao consumidor apenas saber o benefício entregue por um produto, 
nem só o tipo de imagem da empresa associada a ele. Importará cada vez mais captar a alma 
da marca.  
 
Ele já não admitirá mais "ser escolhido" por marcas com maior poder de fogo de comunicação.  
 
Nem presa fácil daquelas que, no campo do marketing institucional, vendem idéias cujas 
práticas desmentem. Querem pertencer a marcas que tenham caráter, personalidade e valores 
claros. Quem entender isso poderá criar uma vantagem competitiva. Quem não entender, 
correrá o risco de ficar fora do jogo.  
 
kicker: O francês Giles Lepovetski cunhou a expressão marquetique para designar uma nova 
proposta de marketing ético  
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