
Setor está atento à sustentabilidade 
Juliana Welling 
 
Os congressistas aprovaram por unanimidade a tese apresentada pela Comissão 
Responsabilidade Socioambiental da Propaganda, presidida por Hiran Castello Branco, sócio-
diretor da Giacometti Propaganda e Arquitetura de Marca e presidente do Conselho Nacional de 
Propaganda, no IV Congresso Brasileiro de Publicidade. Os tópicos referem-se à importância da 
sustentabilidade dentro das ações da indústria da comunicação. 
 
Entre os itens (veja quadro ao lado) está o apoio ao Código de Ética para os Profissionais de 
Marketing aprovado em 1999 pela ESPM e Associação Brasileira de Marketing e Negócios, 
além da criação de um grupo de trabalho para a elaboração do Pacto de Responsabilidade 
Socioambiental da Indústria da Propaganda. 
 
A comissão teve como palestrante o professor Francisco Gracioso, conselheiro associado da 
ESPM. Participaram como debatedores Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo Full 
Jazz; Percival Caropreso, co-fundador da Setor Dois e Meio Comunicação Corporativa em 
Responsabilidade Socioambiental; professor Ismael Rocha, coordenador da ESPM Social e do 
Departamento de Marketing e Pesquisa de Mercado da ESPM; Rosa Alegria, coordenadora do 
Núcleo de Estudos do Futuro da PUC. O relator foi Francisco Socorro, diretor-secretário do 
Conselho Nacional de Propaganda (CNP) e consultor de comunicação e marketing. 
 
Interesses Mútuos 
 
O presidente do Conselho Nacional de Propaganda, Hiran Castello Branco, iniciou os 
trabalhos da Comissão no primeiro dia do IV Congresso logo após palestra proferida por Kofi 
Annan, ex-secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "As palavras de Annan 
foram extremamente inspiradoras para o desenvolvimento de nosso trabalho", ressaltou 
Castello Branco. 
 
O grupo adotou o conceito aprovado em 1987 pela Comissão Brundtland das Nações Unidas 
que classifica desenvolvimento sustentável como "aquele que satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias 
necessidades". 
 
De acordo com a comissão (que já tinha se reunido algumas vezes antes do Congresso) é 
necessário tratar a responsabilidade socioambiental não apenas como um diferencial 
competitivo para as empresas e marcas, mas entendêla como um dos pilares da gestão de 
sustentabilidade dos clientes, isto é, as empresas. 
 
Segundo Castello Branco, é necessário entender o interesse das marcas e companhias, mas 
acima de tudo o das pessoas. "Este é o norte para o futuro. Não implica limitar a propaganda, 
mas refletir o papel que cabe a ela, dando valor estratégico para o desenvolvimento dos 
negócios e da sociedade", disse o presidente do CNP. 
 
Em complemento à reflexão, Percival Caropreso disse que é preciso resgatar o valor das 
agências e reconquistar o poder das indústrias. "Tenho 38 anos de trabalho na área, e aquilo 
que sempre me motivou foi justamente o poder de transformação da publicidade. No entanto, 
tenho a sensação de que a indústria se voltou para si própria", disse ele. Segundo Caropreso, 
é preciso que o mercado deixe de olhar para o "micro" de sua atividade e se direcione para a 
construção de uma sociedade melhor. 
 
A idéia de responsabilidade social, segundo o prof. Ismael Rocha, não é nova nas agências. 
"Já havia no passado aquelas que se recusavam a fazer propagandas de cigarros e bebidas, 
por exemplo", relembrou Rocha. Neste sentido, o coordenador da ESPM Social ressaltou a 
experiência que a instituição tem ao exercer um diálogo com os alunos a respeito do tema. 
 
Presença atuante durante os trabalhos da comissão, Armando Ferrentini, diretor-presidente da 
Editora Referência, ressaltou a importância do Código de Ética para os Profissionais de 



Marketing. "O conhecimento do Código é insuficiente. Acredito que sua aprovação nesta tese 
fortalecerá o império da ética"', afirmou Ferrentini. 
 
Nobre Proposta 
 
"Vim trazer para esta Comissão uma diferença daquilo que eu faço que se refere ao estudo do 
futuro", disse Rosa Alegria, coordenadora do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC. 
 
Segundo ela, o futuro não é previsto, mas sim criado. "Se analisarmos os últimos 30 anos, não 
tínhamos uma série de coisas importantes como a internet, por exemplo. Em 1978 não se 
sabia o significado de ecologia. São exemplos que inspiram a reinvenção. Acredito que a 
publicidade possui grande oportunidade", disse Alegria.  
                      
Neste contexto, a coordenadora citou a recente premiação Ethical Market, direcionada à 
responsabilidade socioambiental e que "celebra a vida e as mudanças de perspectivas", 
reiterou Alegria. De acordo com ela, a premiação ocorrerá em outubro, na cidade de São 
Francisco (EUA). "Alguns cases nacionais indicados são: campanha da Nossa Caixa, criada pela 
Full Jazz, que aborda o desenvolvimento local, e "Yuri", do Banco Real, criada pela Talent", 
disse. 
 
A presidente do Grupo Full Jazz, Christina Carvalho Pinto, disse que, como bons 
publicitários, os profissionais do setor têm o domínio de mexer com as palavras, conceitos, 
mentes, sonhos e imagens. "Ficamos parecidos com um poema de Fernando Pessoa: a 
máscara colou-se à face. Estamos sendo proclamados a algo forte, à verdadeira criatividade e 
à reconstrução da história", enfatizou Christina. 
 
Segundo ela, todos estão sendo "empurrados" pela força maior que é a da sociedade cada vez 
mais articulada. "É fácil discursar. No entanto, somos mais poderosos e mexemos com a 
capacidade de fazer e acontecer", disse Christina. 
 
Ela disse ser importante a interação e o diálogo, com a finalidade da transformação. De acordo 
com a executiva, se um anunciante solicitar para agência a elaboração de um trabalho nocivo 
para a sociedade, o dever da agência é exercer um diálogo produtivo, esclarecendo o fato de 
que é necessário evoluir. "Não devemos perguntar para os outros o que fazer, mas sim para o 
nosso coração", finalizou Christina. 
 



 
 
 
 
Leia mais: 
 
Parcerias são necessárias 
 
As sociedades primitivas, há cinco mil anos, já tinham uma noção de responsabilidade 
socioambiental mais forte do que a nossa", afirmou o professor Francisco Gracioso, 
conselheiro associado da ESPM, durante sua palestra na Comissão Responsabilidade 
Socioambiental da Propaganda no IV Congresso Brasileiro de Publicidade. Segundo Gracioso, 
os povos da antigüidade se integravam à natureza e tinham como norma O cuidado do bem-
estar. Para ele, esta noção perdeu-se com o tempo, mas agora ressurge com bastante força. 
"Há cerca de 30 anos não existia registro sobre a questão da responsabilidade socioambiental", 
disse Gracioso. 
 
Segundo o professor, é preciso salvar o mundo e, daqui para frente, as parcerias entre 
governo e sociedade serão cada vez mais necessárias para a resolução de problemas. 
 
No caso das agências, Gracioso acredita que a postura ideal é não atuar na defensiva, 
aproveitando a "magnífica" oportunidade do momento. "Somos mestres na construção e na 
defesa das imagens e marcas das empresas. Mas nem sempre cuidamos da imagem de nossa 
profissão em um mundo que se tornará cada vez mais hostil à propaganda", sentenciou o 
professor. Segundo ele, as agências devem se colocar na vanguarda dessa novidade, tendo 
uma imagem condizente com a atividade real. "A propaganda não precisa que lhe dêem lições. 
O setor foi um dos primeiros a enxergar a ética como dever", afirmou. 
 



De acordo com Gracioso, ter formado uma comissão que discutiu o tema da responsabilidade 
socioambiental é uma demonstração de que os publicitários acreditam na questão. "As 
agências de publicidade devem dar provas freqüentes à sociedade, aceitando como norma o 
respeito com os seus clientes", disse o professor. 
 
Gracioso também citou o fato de que o número de processos existentes no Conar (Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) é o dobro do ano passado, e têm a ver com a 
ética e o respeito ao consumidor. "Além disso, o código de ética da Abap deve servir de 
modelo para o setor", reforçou Gracioso.  
 
 
Leia mais: 
 
Universidade tem de ser mais próxima 
Maria Fernanda Malozzi 
 
A Comissão A Educação, a Profissão e o Mercado do IV Congresso Brasileiro de Publicidade, 
presidida pelo professor Francisco Gracioso, conselheiro associado da ESPM, teve sua tese 
inicial, composta por cinco itens, alterada pelos participantes e aprovada em plenária por 
unanimidade (veja ao lado). 
 
Durante a Comissão, ficou decidido que o quarto tópico, referente à não-necessidade de se 
regulamentar a profissão de publicitário, será discutido na Comissão Permanente que deverá 
ser criada, sob a égide da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade). A Comissão 
Permanente foi outra sugestão apresentada por essa comissão e foi aprovada. Porém, ainda 
não há previsão de quando a Comissão Permanente entrará em vigor. 
 
Além do professor Gracioso, a Comissão, que discutiu os rumos da educação de comunicação, 
teve como secretário e debatedor Luiz Fernando Dabul Garcia, diretor nacional do curso de 
comunicação social da ESPM; palestrante Júlio Ribeiro, presidente do Grupo Talent; relator 
José Roberto Whitaker Penteado, diretor corporativo da ESPM; debatedores Jean Charles 
Zozzoli, professor e coordenador do núcleo da publicidade e propaganda da Intercom 
(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação); Mário Chamie, escritor, 
doutor em ciência da comunicação literária, professor da ESPM, ex-secretário de Cultura de 
São Paulo e criador do Centro Cultural de São Paulo; e Wilma de Moraes Strieder, diretora do 
Holos Instituto de Desenvolvimento Humano e coach da Liderança Nacional da Aiesec. 
 
Aprendizado 
 
Durante as explanações dos debatedores, a necessidade de haver maior proximidade entre a 
prática e a realidade do mercado foi um dos pontos principais de discussão entre os 
participantes da mesa. 
 
Para Wilma, o problema é que muitas universidades focam muito seus currículos em disciplinas 
teóricas e pouco em disciplinas práticas. "O desafio hoje é realizar as idéias e não apenas tê-
las. Por isso, as instituições de ensino precisam adequar seus currículos", disse. 
 
Por outro lado, alertou Wilma, as empresas não aproveitam o potencial das universidades, seja 
em pesquisa ou em captação de talentos. "Há uma escassez mundial de talentos. Os jovens 
sofrem pressão para escolher rapidamente sua posição no mercado e isso é prejudicial, 
pois eles estão despreparados". 
 
E quando essa barreira é vencida e o profissional já está estabelecido, Wilma lembrou que para 
manter-se na posição conquistada é' necessário que haja uma constante renovação de 
conhecimento. "O profissional do século 21 precisa ter a consciência permanente da reciclagem 
profissional. Caso contrário, será engolido pelo mercado", afirmou. 
 
Garcia concorda com Wilma que o publicitário, assim como os demais profissionais, precisam 
ter uma educação contínua. E as universidades deveriam rever seus currículos e desprezar 



disciplinas desnecessárias. "Não é mais possível trabalhar todas as disciplinas. E a 
aproximação entre mercado e escola ajudará nisso", disse o professor. 
 
Com relação à publicidade, Garcia falou que os alunos ainda são atraídos para a área a fim de 
atuarem com criação. Porém, no transcorrer dos estudos eles descobrem que há outros 
setores para atuar. De acordo com os dados apresentados por Garcia (a pesquisa foi realizada 
com alunos da ESPM graduados em 2007), 78% estão empregados, sendo que desse total, 
35% atuam em agências de publicidade, 30% com marketing e 30% nas demais áreas da 
comunicação. 
 
Integração 
 
O estudo da comunicação integrada como sendo uma disciplina obrigatória, conforme foi 
proposto pela Comissão Comunicação Integrada - presidida por Eduardo Fischer, chairman do 
Grupo Total - foi criticada por Zozzoli. "Defendo o caráter múltiplo do conhecimento, as 
chamadas arenas da comunicação, que nada mais são do que a comunicação integrada, já 
existente nas universidades", disse Zozzoli. 
 
Por fim, Chamie reforçou que os professores precisam estimular os alunos a serem pró-ativos. 
"O aluno não deve ser passivo. Deve haver uma troca de conhecimento entre aluno e 
professor. Sempre", opinou. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Adiada regulamentação 
 
"Durante a Comissão A Educação, a Profissão e o Mercado, houve divergência de opiniões 
entre os integrantes da mesa e os participantes com relação aos tópicos da tese, 
principalmente com o quarto tópico, referente à não-necessidade de regularizar a profissão de 
publicitário. 
 
Por conta da discussão, o professor Francisco Gracioso, conselheiro associado da ESPM e 
presidente da comissão, decidiu fazer uma votação na qual os participantes puderam escolher 
entre três opções: manter o tópico quatro na tese com a retirada da palavra "definitivamente"; 
retirar o tópico, porque a comissão não se encontrava capaz de discuti-lo; ou transferir a 
discussão do tópico para a Comissão Permanente, que será formada (ainda sem data definida), 
sob a égide da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), na qual os temas 
discutidos no Congresso serão constantemente debatidos. Com 31 votos, a última opção foi 
vencedora. 
 
A favor da não-regulamentação da profissão, José Roberto Whitaker Penteado, relator da 
comissão e diretor corporativo da ESPM, acredita que poucas profissões mereçam ser 
regulamentadas. "A profissão de publicitário muda tanto que seria como por uma camisa de 
força se tentássemos regularizá-la, já que vive em constante mutação", declarou. 
 
Outra alteração que foi realizada na tese, e teve votação unânime, foi a sugestão feita por 
Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora Referência e participante da comissão, para 
a inclusão dos pontos abordados pelo palestrante Julio Ribeiro, presidente do Grupo Talent.   
 



 
 
 
 
 
Leia mais:                      
 
Qualificação é palavra-chave 
 
Em palestra na Comissão A Educação, a Profissão e o Mercado, Júlio Ribeiro, presidente do 
Grupo Talent, falou que os avanços na sociedade nas duas últimas décadas foram mais 
intensos do que nos últimos séculos. Ele lembrou que "nossos pensamentos devem 
acompanhar essas mudanças sociais". "O conhecimento velho é como uma bola de ferro no pé 
que não permite que nós andemos". 
 
Para evitarem a bola de ferro, Ribeiro acredita que a procura por inovação no trabalho é uma 
forma eficaz de sempre andar para frente. "Ter idéias inovadoras para nossos clientes é 
fantástico, pois é o que nos motiva a levantar da cama todos os dias", disse. 
 
As holdings, joint-ventures e aquisições de empresas menores pelas maiores foram abordados 
por Ribeiro como outra forma de estímulo de inovação. Como exemplo, o profissional citou o 
caso da InBev e da Anheuser-Busch, na qual a empresa belga-brasileira comprou a cervejaria 
norte-americana (detentora da marca Budweiser), criando a maior cervejaria mundial. "Isso é 
fascinante! Nos estimula a sermos inovadores, pois são novos desafios", aposta Ribeiro. 
 
Após discursar sobre a importância da constante procura pela inovação que os profissionais 
devem ter, Ribeiro questionou o tratamento que as agências dão aos seus funcionários. Para 
ele, as empresas costumam reclamar sobre a qualificação de seus funcionários, mas elas 
também são responsáveis pela manutenção do padrão de seus talentos. 



 
"A carreira de um profissional de criação é como a de um jogador de futebol ou de uma 
dançarina: acaba cedo. Mas eu pergunto: por que devemos morrer profissionalmente aos 40 
anos? Porque não temos onde aprender", sentencia. 
 
O publicitário acredita que se as empresas mudarem suas condutas, a carreira dos 
profissionais será mais extensa. "As agências devem garantir a contemporaneidade dos 
executivos por meio de cursos e ações que estimulem as pessoas a estudarem e buscarem 
novos aprendizados", disse. 
 
Como exemplo de ações de reciclagem profissional, Ribeiro citou a adotado por sua agência, 
na qual existe uma área chamada Oxygen dentro do setor de planejamento. Lá, trabalham 
pessoas contratadas para pesquisar, diariamente, as inovações mundiais que ocorrem na 
sociedade. "Por conta da diferença de idade, eu não sei qual grupo musical fará sucesso daqui 
a um tempo. Mas com a ajuda do Oxygen, eu consigo essas informações que me ajudam a ser 
inovador nas minhas idéias", explicou. 
 
Ribeiro também disse que outra alternativa para as agências adotarem é o contato com 
profissionais de outras áreas. "Por que não trocar experiências com um antropólogo, 
sociólogo? Outros profissionais podem agregar ótimos conhecimentos à agência e ajudar com 
idéias durante o processo de criação de algum projeto", disse. 
 
Ao encerrar o tópico, Ribeiro lembrou que a postura que as empresas adotam, em demitir os 
profissionais mais velhos por os considerarem "ultrapassados". Para ele, é uma conduta 
errada. "Não adianta mandar as pessoas embora e contratar outras, porque tudo vai 
permanecer da mesma forma. Por isso, é preciso investir no conhecimento das pessoas", 
declarou. 
 
Educação 
 
Outro ponto relevante para Ribeiro é a mudança na forma de ensino, que deve estimular o 
aluno a ser ativo e não mais passivo. O publicitário lembrou que no Brasil há a tradição de os 
alunos serem premiados pela capacidade de memorização e não pelo o que realmente 
aprenderam. "Percebemos que os estagiários e os recém-formados não têm pró-atividade. E 
as escolas precisam mudar seu método de ensino para que os novos talentos mudem esse 
perfil", afirmou. 
 
Ribeiro acredita que o erro comum das instituições de ensino que alimenta a passividade dos 
alunos é a facilidade das atividades propostas em aula. "Criar campanhas imaginárias para 
agências imaginárias é como fazer chá para bonecas. Não adianta nada", finalizou.     
 

           Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 21 jul. 2008. p. 33 e 39.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


