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"Os consumidores criam a percepção de uma marca a partir da reputação da empresa". Os 
gastos com publicidade estão no centro do debate ético sobre as campanhas baseadas em 
ações socioambientais. O argumento dos críticos é que as empresas deveriam investir os 
recursos da propaganda em projetos sociais e que algumas empresas gastam mais com a 
propaganda do que com as ações. Portanto, quem pretende usar os valores da 
responsabilidade social empresarial (RSE) na construção da marca deve levar em conta quatro 
cuidados básicos.  
 
O primeiro é evitar qualquer tipo de propaganda enquanto a prática da RSE não estiver 
organizada e estrategicamente vinculada à vida da empresa. "A verdade é o mais importante a 
se considerar. A boa comunicação não pode ser enganosa. O consumidor constrói a percepção 
da marca a partir da reputação," afirma Percival Caropreso, ex-executivo da McCann Ericson, 
hoje diretor da Setor 2 1/2.  
 
O segundo cuidado refere-se à transparência. Segundo Luca Cavalcante, diretor de marketing 
do Bradesco, as empresas precisam ter responsabilidade em relação ao "formato criativo" das 
peças, de forma que ele traduza a realidade com clareza e precisão. "Boa comunicação é a que 
mostra o que a empresa faz e o que entrega à sociedade. Precisa divulgar números 
comprováveis. Deve usar linguagem que as pessoas assimilem e compreendam, sem artifícios, 
sem aquelas idéias de efeito e vazias de conteúdo", defende.  
 
O terceiro cuidado diz respeito ao fato de que as campanhas devem inspirar e motivar 
mudanças em outras empresas e na sociedade, não um conjunto de mensagens auto-
promocionais. "A divulgação precisa, no mínimo, tornar público um bom exemplo de ação para 
ser copiado por todos", acredita Antonio Matias, vice-presidente do Banco Itaú.  
 
O quarto ponto é garantir que o maior beneficiado seja o projeto e não a empresa. E que a 
mensagem reflita uma crença efetiva, não apenas uma idéia para "fazer boa imagem" no 
figurino corporativo. "Muitas empresas ainda confundem isso, querem falar de meio ambiente 
e educação, por exemplo, porque pega bem. Se esta não for a prática da companhia, as 
pessoas percebem, e acaba revelando falta de caráter", condena Alexandre Gama, presidente 
e diretor de criação da Neogama/BBH. "Vivemos um processo de amadurecimento. Os 
consumidores já têm mais clareza de quem faz por convicção e quem faz por modismo", 
completa Cavalcante.  
 
Comunicar para dentro  
 
Para Luiz Lara, da agência Lew’Lara, as corporações interessadas em utilizar a RSE na 
propaganda de marca precisam fazer a lição de casa antes de sair do portão. Em sua opinião, 
devem usar a comunicação antes para mobilizar os funcionários, fazendo com que sejam 
efetivamente voluntários da causa, e que os valores de responsabilidade social realmente 
estejam presentes na cultura da empresa. Com a medida, diz, a comunicação para os 
stakeholders torna-se um processo coerente e natural, não sendo necessário chamar a atenção 
deste ou daquele público para melhorar a imagem do negócio. Em sua analise, essa, aliás, não 
deve ser a finalidade das campanhas. "Há muitos anos, Natura e Banco Real procuram aplicar 
a sustentabilidade na gestão da marca. Então é natural que, na divulgação, a questão da RSE 
apareça como elemento importante", diz Lara.  
 
Compromisso firme  
 
Para Eduardo Costa, diretor de marca da Natura, o melhor indicador de que o público 
reconhece e valoriza as crenças transmitidas na propaganda são os próprios resultados 
financeiros da empresa. "Nos últimos anos, a Natura se tornou um fenômeno empresarial, não 
só por causa dos seus produtos, mas por toda a atuação com responsabilidade social", 
argumenta. O executivo explica que a empresa utiliza mecanismos de avaliação e pesquisas de 
mercado. Mas nenhum outro instrumento é mais preciso do que a aceitação do público. Costa 



comemora o fato de que os bons resultados de uma empresa com as crenças da Natura 
refletem um novo estágio de consciência social e ambiental do consumidor brasileiro. "O papel 
do consumidor é procurar se informar e ter consciência daquilo que está comprando e por quê. 
Esse é o primeiro passo para construir um mundo melhor", ressalta.  
 
Um exemplo ilustrativo de que a propaganda institucional, baseada em valores sociais e 
ambientais está em alta, é a Aracruz Celulose. Carlos Alberto Roxo, diretor de sustentabilidade 
e relações corporativas da empresa, conta que as pesquisas mostraram que a companhia 
cresceu de forma muito rápida e o reconhecimento do consumidor não acompanhou esse 
movimento. Por isso, com o objetivo de melhorar a percepção de marca da empresa, 
tornando-a mais conhecida, os executivos optaram por uma campanha institucional. Produzida 
pela W/Brasil, a peça "Pipa", por exemplo, não tratou de produtos, preferindo apresentar um 
breve perfil da empresa e os seus valores corporativos, entre eles o de preocupação com o 
futuro do planeta. "Antigamente as empresas eram julgadas apenas por seus produtos. No 
caso da Aracruz, isso é difícil, porque a celulose é um produto semi-acabado. Não vai para o 
consumidor final. Nossa propaganda, portanto, tem caráter institucional, mostra solidez, 
seriedade e compromissos firmes da organização", explica Roxo. Além da campanha em rede 
nacional, a Aracruz investe na divulgação de projetos locais específicos. Segundo o executivo, 
são campanhas para tornar as ações conhecidas do público.  
 
Debate ético 
  
Os altos custos da publicidade estão no centro do debate ético sobre as campanhas baseadas 
em ações socioambientais. Entre os críticos dessa prática, o argumento utilizado para repudiá-
la é que se, de fato, as empresas estivessem preocupadas com a qualidade de vida das 
comunidades e do meio ambiente, deveriam investir os recursos da propaganda em projetos 
sociais. Incomoda-os especialmente, quando as empresas gastam mais com a propaganda do 
que com as ações. Estas opiniões geram debates sobre a seguinte questão: é ético investir 
parte da verba corporativa na divulgação das iniciativas sociais e ambientais para 
fortalecimento da marca? A seguir o ponto de vista dos executivos consultados por IdéiaSocial.  
 
Leroy, do Bradesco, não tem dúvidas. Em sua opinião, não basta fazer, é preciso falar o que se 
faz, não apenas para chamar a atenção sobre a empresa, mas para influenciar e estimular 
mudanças positivas de valores e no comportamento na sociedade. "Quando uma empresa 
divulga adequadamente o conjunto de suas práticas de responsabilidade socioambiental 
produz um ciclo virtuoso", afirma.  
 
Gama, da Neogama é bem pragmático. Segundo ele, os custos de uma campanha que apenas 
vende um produto convencional e de outra que incorpora valores corporativos são os mesmos. 
"Isso só torna mais digna de admiração a empresa que investe seriamente na comunicação da 
responsabilidade social. No fundo, talvez fosse mais fácil fazer uma propaganda de cartão de 
crédito, que, no entanto, a médio prazo, não contribui nada para a sustentabilidade do 
planeta", pondera.  
 
Para Matias, do Itaú, sempre que a empresa utilizar a comunicação da RSE em benefício da 
sociedade, e não para se promover, seu esforço terá validade. Ele acredita que a propaganda 
expõe os compromissos da empresa e torna os consumidores e a sociedade mais críticos e em 
condições de, cada vez mais, exigir uma atitude sustentável das empresas.  
 
"Vale a pena investir na divulgação desde que seja parte de uma estratégia mais ampla", 
argumenta Costa, da Natura. De acordo com ele, usar a publicidade focada apenas na venda 
de produtos seria inviável do ponto de vista financeiro. Ele diz que é preciso avaliar o custo-
benefício do investimento. E, quando se trata de propagar as crenças e refletir um bem para a 
sociedade, a aplicação é proveitosa. "Para isso vale todo o dinheiro do mundo", completa. 
  
Luca Cavalcante, diretor de marketing do Bradesco, observa discrepância na propaganda de 
muitas empresas. Elas acabam por prejudicar a credibilidade de quem anuncia seriamente. 
"Nota-se, em muitas ações, um desequilíbrio entre o valor investido em mídia para divulgar 



projeto e o valor retornado para a sociedade. Defendo que se mostre números, fatos, 
impactos, que se divulgue apenas o que se faz e sem artifícios", completa.  
 
Caropreso alerta para a necessidade de conter o que classifica como vaidade cosmética. "As 
empresas estão se apropriando da responsabilidade social como conteúdo importante na 
construção de marca. Mas se este conceito não for legítimo e organicamente incorporado à 
cultura corporativa e à estratégia da empresa passará a ser um mero acessório, vaidade 
cosmética, um equívoco", arrisca o publicitário.  
 
Veja mais no site:  
 
www.revistaideiasocial.com.br  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2007. Responsabilidade Social, p. A16. 
 


