
A publicidade em tempos de

sustentabilidade
O publicitário Luiz Lara fala sobre o novo momento da publicidade, que transita da

valorização do consumo para a valorização das práticas sustentáveis.

Líane Uechi

N os últimos anos uma movimentação
diferente ganhou força, com empre-
sas investindo em questões sociais e

ambientais. Na mídia, as campanhas publi-
citárias com esse enfoque se tomaram cons-
tante. Novos termos como sustentabilidade
e responsabilidade social passaram a ser usa-
dos no mundo empresarial e invadem as te-
las e as páginas dos meios de comunicação. E
como fica a publicidade nesse novo momen-
to? É incontestável que ela sempre ocupou
um papel de muita importância na sociedade
de consumo, respondendo com criatividade
os anseios de vorazes consumidores, que
compram bens, serviços e até valores. Nesse
sentido fica claro, que o setor tem um com-
promisso inerente, de levar uma mensagem
ética e correta, capaz de contribuir para a for-
mação de consumidores conscientes e para o
desenvolvimento social. Mas é isso que vem
acontecendo?

O publicitário Luiz Lara, sócio de uma
das maiores agências de publicidade do
Brasil, a Lew's Lara, reconhecida por sua
participação em campanhas inovadoras e
comprometidas com causas socioambien-
tais, acredita que "há um abuso no apelo
da sustentabilidade e da responsabilidade
social, na publicidade". Para ele, existe ain-
da uma grande distorção, "a primeira pre-
missa de uma empresa não deveria ser a
propaganda de sua imagem, mas sim pos-
suir de fato modelos de gestão sustentável
de seus negócios que pudessem traduzir
os verdadeiros valores de sua marca" -
disse Lara.

Na sua opinião, uma empresa que qui-
ser projetar uma imagem positiva, pela
publicidade, por melhor que seja a cam-
panha, não terá credibilidade. "O consu-
midor irá perceber e dizer que aquilo é só
propaganda" - afirmou o publicitário.

Ele disse que é preciso compreender
que os valores reais da empresa são aque-
les que vêm de dentro pra fora, aqueles
que são vivenciados pelos funcionários e
que estão impregnados na postura e forma
de gestão.

Lara acredita que ainda há muita
confusão na conceituação de responsa-
bilidade social e sustentabilidade, que
não podem ser caracterizados por doa-

ção de dinheiro à entidades ou plantio
de árvores. O publicitário diz que prati-
car a responsabilidade está vinculada a
uma gestão sustentável de seu negócio,
baseada na estratégia do ganha-ganha,
que permite a viabilização do negócio
e a promoção de desenvolvimento para
todos os envolvidos.

COMUNICAÇÃO
Para Lara, a comunicação deve ser

uma ferramenta nesse processo de cons-
trução de imagem da marca, que deve ter
por base fatos concretos e começar dentro
da empresa, com seu público interno, pas-
sar por todos os seus stackeholders e só
depois, ser trabalhada externamente.

Do contrário, pode parecer uma forma
oportunista de explorar uma imagem so-
cioambiental e sustentável. Essa prática,
que ele denomina de "bate-bumbo", pode
prejudicar a credibilidade da empresa e
causar no consumidor uma percepção con-
trária ao que se pretendia.

Ele acredita que ainda há um longo
caminho a trilhar até equacionar as ques-
tões onde as empresas adotem modelos
sustentáveis, que possam ser traduzidos
pela publicidade aos consumidores cons-
cientes. "Esse é hoje o grande desafio de
todos" - concluiu o publicitário. •

Text Box
Fonte: Neo Mondo, a. 1, n. 11, p. 12, Edição Especial, jun. 2008.




