
papel da atividade publicitária no mundo em trans-

formação. Foi este o tema abordado na Comissão

de Responsabilidade Socioambiental da Propaganda, com

foco na construção de atitudes e comportamentos respon-

sáveis e na promoção do consumo consciente.

Presidida por Hiran Castello Branco, a comissão tratou

da gestão da sustentabilidade, tanto de empresas quanto de

anunciantes. "Qual é o papel socioambiental da propagan-

da e não na propaganda? Qual é o papel da indústria da pro-

paganda num mundo em transformação?", questionou Per-

cival Caropreso no início do debate.

Francisco Gracioso apontou que a responsabilidade am-

biental é um dos pilares da gestão de sustentabilidade das

empresas anunciantes, conceito que traz urna nova

consciência de mundo, maior integração comunitária e ética

corporativa. "É necessário que as agências não atuem na

defensiva, mas que aproveitem esta oportunidade magnífica

e que se coloquem na vanguarda dessa novidade que

transforma o mundo", ele comentou.

Para Christina Carvalho Pinto, é preciso deixar de

considerar o mercado publicitário como uma vítima, pois a

atividade pode, criativamente, ajudar os anunciantes na

questão. "O planeta não tem mais como fornecer recursos

com esse avanço desenfreado", ela opina. Segundo Rosa

Alegria, coordenadora do Núcleo de Estudos do Futuro da

PUC, não há futuro para o setor publicitário desassociado

da responsabilidade ambiental.

A comissão recomendou que sejam definidos grupos de

trabalho para iniciar a formulação das bases para um "Pacto

e Código de Responsabilidade Socioambiental da Indústria

da Propaganda".



1. Intensificar o trabalho voluntário de criação de

campanhas educacionais a favor de causas comunitá-

rias e de utilidade pública.

Adotar as melhores práticas de desenvolvimento

sustentável. Contratar consultoria técnica para

diagnóstico e plano de ação de gestão sustentável dos

nossos negócios. Aderir a pactos socioambientais

(meio ambiente, relações trabalhistas, ética, direitos

humanos universais).

Estimular nossos parceiros comerciais para tam-

bém assumirem as melhores práticas de responsabili-

dade socioambiental em seus negócios.

Apoio ao Código de Ética para os Profissionais de

Fomentar uma cultura de consumo consciente e Marketing aprovado em 1999 pela Associação Brasi-

responsável. Forjar valores e incentivar práticas. leira de Marketing e Negócios e Escola Superior de

Propaganda & Marketing.

6, Criar um Grupo de Trabalho, a partir da coordena-

ção da ESPM, incumbido da elaboração do futuro

Pacto de Responsabilidade Socioambiental da Indús-

tria da Propaganda.

Chrístina Carvalho Pinto

Professor Francisco Gracioso



uma honra e uma imensa sa-

tisfação participar deste IV

Congresso Brasileiro de Publicidade,

reencontrando tantos amigos. A ima-,.

ginação e a competência dos múlti-

plos talentos aqui presentes têm

garantido para a propaganda brasi-

leira o respeito e o reconhecimento no

mundo inteiro.

Acredito ser essa uma oportunida-

de única para refletirmos sobre algu-

mas questões que são a essência de

tudo o que fazemos, não apenas como

profissionais do mundo da comunica-

ção, mas também como cidadãos res-

ponsáveis. São reflexões sobre a de-

mocracia, a liberdade e a livre-inicia-

tiva. Sobre a liberdade de imprensa e

a publicidade. Sobre a interligação en-

tre todas elas, seus limites, as amea-

ças que sofrem e a responsabilidade

de cada um de nós nesse processo.

A democracia implica o direito de

escolher os governantes sem coação,

no predomínio da vontade da maioria,

na defesa da diversidade, dos direitos

das minorias e no respeito à dignida-

de humana. Ela garante a vontade de

ir e vir, de pensar, de falar, de opinar,

de concordar e de discordar, de fazer e

de não fazer, de comprar e vender e de

tomar decisões a respeito do destino

individual.

A liberdade de manifestação do

pensamento, além de se constituir

num direito natural do homem, é o

pressuposto básico de todas as de-

mais liberdades: política, religiosa,

econômica, de imprensa, de associa-

ção e de todas as outras.

Quando alguém começa a exercer

uma dessas liberdades, torna-se cada

vez mais difícil negar-lhe as outras.

Como disse há muitos anos o grande

publicitário norte-americano Bruce

Barton: "O direito do povo de escolher

livremente seus alimentos, suas rou-

pas, seus livros, suas casas é a própria

essência da democracia. Não é por

acidente que, no regime totalitário,



não há propaganda comercial. Desde

o momento em que se permite ao po-

vo escolher livremente a qualidade, o

estilo e o tipo de artigos que cercam

sua vida, não se pode mais impedi-lo,

permanentemente, de caminhar para

o seu supremo objetivo que é a

escolha de seus governantes e do seu

regime de vida".

Para exercer e manter esses direi-

tos é condição indispensável que a

informação também seja livre, como,

aliás, garante a nossa Constituição.

Precisamos lembrar, entretanto,

que a livre manifestação do pensa-

mento e sua corolária, a liberdade de

imprensa, não constituem um fim em

si mesmo, mas sim um meio impres-

cindível para garantir a sobrevivência

de uma sociedade livre e democrática.

É igualmente fundamental levar

em conta que a livre-iniciativa - asso-

ciada a um bom sistema educacional

- é a fonte principal da geração de

riquezas e progresso de qualquer país

no mundo de hoje. E a publicidade -

parte integrante e essencial das eco-

nomias livres - ajuda a incentivar a

inovação, estimular a concorrência,

ampliar mercados e gerar empregos,

alargando assim os horizontes e o

futuro das nações.

Como já afirmei inúmeras vezes,

existe uma indissolúvel interdepen-

dência entre democracia, liberdade de

imprensa e livre-iniciativa, o conheci-

do tripé que envolve urna das mais

extraordinárias simbioses do mundo

moderno.

Não custa lembrar que a democra-

cia e a liberdade de imprensa depen-

dem, para se manter, das informações

e da fiscalização que somente uma

gama diversificada de veículos inde-

pendentes pode assegurar.

Por sua vez, os meios de comuni-

cação não subsistiriam sem a publici-

dade, que não existiria se não houves-

se a competição, que não teríamos

sem um sistema de mercado livre,

que depende - fechando este círculo



virtuoso e admirável - da democracia

e da liberdade para garanti-lo.

Assim, a publicidade é um dos pila-

res da imprensa livre e independente.

Sem ela, seria impossível manter a

quantidade e o pluralismo dos meios

de informação que divulgam idéias,

defendem pontos de vista diferentes,

denunciam a corrupção, estimulam o

debate político e assim se tornam, nas

palavras de Ruy Barbosa, "as vistas da

nação". Sem publicidade, repito, não

existiria uma imprensa vigorosa, uma

imprensa que - sabemos todos e os

ditadores mais do que nós - é o

alicerce do primado da lei e de uma

sociedade aberta.

O principal compromisso dos

meios de comunicação não é com o

governo, os políticos, os anunciantes,

os amigos e nem com os acionistas,

mas sim com seus diferentes públi-

cos: os seus leitores, telespectadores,

ouvintes e internautas. E com a verda-

de. É obrigação do jornalista verificar

os fatos, ser responsável, zelar pela éti-

ca, procurar manter a isenção. E - sem-

pre - fazer o melhor de que é capaz.

Quem "elegeu" os meios de comu-

nicação, quem lhes outorgou o direito

de informar, criticar, opinar, investigar,

denunciar, divertir e servir? De um

lado, ninguém os elegeu (da mesma

maneira que ninguém elege a igreja

em que rezamos, a universidade em

que estudamos ou o supermercado

onde nos abastecemos). Do outro, to-

dos os elegem a cada instante. A im-

prensa não é um poder estruturado,

erigido institucionalmente. O merca-

do livre, este sim, é a fábrica das elei-

ções, usina permanente de opções. O

mercado aberto e sem constrangimen-

tos gera uma multiplicidade de estí-

mulos e demandas que levam à con-



corrência intensa e constantemente

renovada. Esta é a eleição permanente

- dia a dia, programa por programa,

edição por edição de cada jornal, revis-

ta, canal de TV e emissora de rádio.

É também fundamental lembrar que

a imprensa não é mais o único meio de

acesso à informação: com a chegada

da internet, da digitalização de todos

os conteúdos e da telefonia celular, a

multiplicação e a pulverização dos

meios mudam tudo e tornam vir-

tualmente impossível - felizmente -

regular ou controlar a disseminação

da informação e da propaganda.

Apesar disto, e por mais estranho

que possa parecer, continuam surgin-

do ameaças às liberdades conquis-

tadas e garantidas pela Constituição.

Um exemplo é o excesso de legislação

.que o Congresso Nacional tenta im-

por à publicidade. Tramitam hoje mais

de duzentas proposições para Intro-

duzir travas onde não deveriam existir.

São projetos que, de diferentes

maneiras, buscam estabelecer restri-

ções crescentemente mais rigorosas à

liberdade de expressão comercial.

Atenção, por favor: não são restrições

à produção, distribuição, consumo ou

mesmo à extração de carga tributária

adicional de determinada lista de

produtos. Não. Trata-se apenas de im-



pedir que se faça a publicidade desses

produtos fabricados, comercializados

e consumidos legalmente, como se,

sem a publicidade, o problema perce-

bido deixasse de existir.

Evidentemente, não devemos - a

priori -, condenar toda e qualquer res-

trição à publicidade e nem equaciona-

la com tentativas de limitar a liber-

dade de imprensa. Há restrições à

publicidade que fazem sentido, como,

por exemplo, aquela referente à pro-

paganda de cigarros adotada em

praticamente todos os países desen-

volvidos. A própria Constituição esta-

belece que é da alçada das leis fede-

rais impor eventuais restrições à pro-

paganda comercial de tabaco, bebidas

alcoólicas, agrotóxicos, medicamen-

tos e terapias.

Mas não se pode admitir que o

desejo de proteger pessoas contra si

mesmas ou de sanear todos os males

da sociedade com novas leis leve a

absurdos como o de a ANVISA (Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária)

ter decidido, por conta própria, le-

gislar sobre a publicidade de bebidas

e de medicamentos,

O conteúdo de suas propostas é

igualmente preocupante. Basta dizer

que um regulamento da ANVISA pre-

tende agir sobre a "propaganda, publi-

cidade, informação e outras práticas"

a respeito de aumentos com quantida-

des elevadas de açúcar, gordura satu-

rada, gordura trans etc. Outro regula-

mento se refere à propaganda de

informação sobre medicamentos,

"quaisquer que sejam as formas e os

meios de sua veiculação".

Ou seja, temos aqui embutidas

tanto a limitação da publicidade como

também da "informação". Significa

isto que a Veja teria que submeter pre-

viamente à ANVISA uma reportagem

sobre Viagra ou sobre Coca-Cola? Cer-

tamente, ninguém deu esses poderes à

Agência regulamentadora em questão.

Outros projetos de lei, empenha-

dos na defesa da língua portuguesa,

propõem que toda palavra em língua

estrangeira venha acompanhada da

expressão em português, tanto na

mídia como na publicidade. Teríamos

que estar preparados, portanto, para

explicar palavras como "software",

"marketing" ou "sayonara" cada vez

que forem mencionadas.

Há ainda projetos que proíbem a

publicidade no telefone celular, a pu-

blicidade de produtos infantis e até



anúncios que vêm do exterior, mesmo

traduzidos. Para não cansar, há um

longuíssimo etcétera.

Precisamos, portanto, de uma ma-

neira melhor para encontrar o equi-

líbrio necessário entre a liberdade

absoluta e a vontade de proteger to-

dos contra tudo. Isto exige bom senso

e responsabilidade.

Para mim, a melhor resposta que já

encontramos nesta frente espinhosa é

aquela do Conar. O Conselho de Auto-

Regulamentação Publicitária já nos

dá, há trinta anos, uma esplêndida de-

monstração de que os publicitários,

veículos, anunciantes e, finalmente, o

cidadão, têm juízo. A auto-regularnen-

tação publicitária é um desses casos de

triunfo da cultura de boa-fé que poderia

ser apresentada como um brilhante

exemplo de convivência pacífica e

democrática de interlocutores que, ao

enfrentarem problemas comuns ou

terem interesses conflitantes, sentam à

volta de uma mesa e resolvem suas

pendências, em benefício de todos e da

comunidade.

É um precedente de qualidade na

gestão de conflitos socialmente rele-

vantes que funciona muito bem há

algumas décadas. Por que, afinal,

deveríamos trocar isso por algumas,

leis a mais? Como o país ficaria me-

lhor com isso? Como o cidadão em

geral e os grupos de risco em particu-

lar - cujos interesses são freqüente-

mente invocados - teriam qualquer

garantia adicional que nossa experiên-

cia do Conar já não lhes dê? São

perguntas incômodas que merecem

respostas ponderadas.

Como disse a respeito da mídia, o

exercício da liberdade na publicidade

pressupõe o reconhecimento da sua

responsabilidade para com a socieda-

de. Quanto mais defendemos a liber-

dade - e temos que ser veementes

nessa defesa -, maior o compromisso

de sermos responsáveis.

Felizmente, a grande maioria dos

meios de comunicação, dos anuncian-

tes e das agências brasileiras, vem

dando demonstrações repetidas de

que não apenas sabem disso, como

também o praticam no seu dia-a-dia.

Numa sociedade que ainda guarda

na memória os tempos negros da di-

tadura e da censura, o futuro depende

de que o exercício dessas liberdades

por todos nós, como jornalistas, pu-

blicitários, homens de comunicação,

leitores, eleitores e cidadãos seja do-

sado pelo bom senso, pelo autocon-

trole e, principalmente, pela responsa-

bilidade, ainda que isto custe. Sobre-

tudo se custar, como dizia Beuve-

Méry, fundador do Lê Monde. Só

assim será reforçado esse círculo

virtuoso da democracia, da lívre-ini-

ciativa e da liberdade de imprensa -

fundamental para o país melhor com

que todos nós sonhamos. •



polêmica dominante na comissão presidida pelo

professor Francisco Gracioso foi a questão da re-

gulamentação da profissão dos publicitários. A comissão,

originalmente, recomendava a não-regulamentação, mas

houve forte reação do público presente, de forma que a tese

foi recusada por maioria de votos, sendo remetida para

mais discussões no âmbito de um grupo da ABAP. "Devido

à crescente sofisticação do mercado publicitário, parece-nos

que hoje é necessário alargar a nossa percepção dos fatores

que contribuem para a formação profissional de novos

talentos", observou Gracioso.

A comissão reconhece haver "grande diversidade" entre

as estruturas curriculares e a metodologia de ensino das

centenas de escolas de Comunicação Social. "A maioria des-

tes cursos não apresenta conteúdos adequados às realidades

regionais e, principalmente, estão muito distantes dos sofis-

ticados níveis exigidos nos principais mercados", considera

a comissão.

Júlio Ribeiro, em sua palestra, criticou escolas que criam

agências imaginárias com clientes imaginários, imitando "a

criança que faz chá para as bonecas". "A escola deve

transmitir conhecimento, ética e mudar a atitude do aluno.

Deveríamos ensinar o cidadão a pensar. 'O que eu faço com

essa força poderosa que é a comunicação para mudar o

mundo?' É preciso que os alunos reflitam, fundamental-

mente, nesta questão."

Wilma Strieder defendeu mais integração entre escola e

empresa: "O conceito de que só se aprende fazendo induz

as faculdades a se concentrar apenas no acadêmico. E,

infelizmente, o mercado não aproveita o que a escola ofere-

ce", disse ela, citando uma pesquisa que demonstra que há

escassez de talento no mercado mundial. Para ela, as esco-

las precisam fornecer subsídios para que os estudantes

desenvolvam tanto o raciocínio lógico como o analógico.



O atual mercado de trabalho para os formandos em

Comunicação Social e áreas afins ultrapassa de muito o

segmento tradicionalmente ocupado pelas agências de pro-

paganda. De fato, ele aumenta exponencialmente, com o

surgimento das novas arenas de comunicação com o mer-

cado, que incluem o universo digital, o mundo do entreteni-

mento e da moda, o marketing esportivo, grandes feiras e

eventos, o grande varejo e, ainda, diversos segmentos do

mundo cultural e artístico, entre outros. Mercado e escola

devem incentivar estudos mais aprofundados sobre a cadeia

produtiva da comunicação com o mercado - como o que es-

tá em execução pelo CAEPM/ESPM - visando compreender

suas demandas presentes e futuras.

Há grande diversidade (tanto na natureza como nos ní-

veis de qualidade) entre as centenas de escolas de todo o

país, quanto à estrutura curricular e à metodologia de ensi-

no, especialmente em relação aos cursos de Comunicação

Social. A maioria desses cursos não apresenta nem mesmo

conteúdos adequados às suas realidades regionais e, princi-

palmente, estão muito distantes dos sofisticados níveis exi-

gidos pelos principais mercados. As escolas devem aproxi-

mar-se mais das entidades de classe, visando aprimorar o

aperfeiçoamento da formação e orientação oferecidas aos

estudantes. A comissão aconselha que sejam adotados

modelos pedagógicos que incentivem os alunos ao embasa-

mento teórico e prático mais sofisticado e à busca de solu-

ções diferenciadas diante dos atuais desafios socioeconômi-

cos, ambientais e culturais, inclusive levando em conta as1

diferenças entre os mercados regionais. Também recomenda

que se valorize, por todos os meios possíveis, a função do

professor, em todas as fases do processo - e que se esti-

mule, cada vez mais, a internacionalização dos currículos e

das atividades acadêmicas. Além disso, cabe às próprias

empresas - além das escolas - o estímulo ao desenvolvi-

mento contínuo de seus profissionais, por meio de incentivo

à educação continuada.

A comissão reconhece a necessidade de que as agên-

cias de publicidade, assim como todos os demais protago-

nistas desses serviços de comunicação com o mercado, tra-

balhem em próxima e harmoniosa parceria com seus clientes

no sentido de manter equiparados, e cada vez mais eleva-

dos, os padrões profissionais de sua prestação de serviços.

A comissão também enfatiza a natureza eminentemente

criativa do processo formativo na área de comunicação e de

que esta atividade humana é determinante para possibilitar

as grandes mudanças ainda necessárias para assegurar um

futuro positivo para a humanidade.

Os membros da comissão - embora pessoalmente

contrários a uma regulamentação única para a profissão de

publicitário - foram, no entanto, de opinião que a vertigino-

sa diversificação das atividades de comunicação com o mer-

cado e a exigência de talentos e capacitações cada vez mais

variados tornaram muito complexa a questão da regulamen-

tação da profissão nessa área. Assim sendo, recomenda que

este importante assunto continue a ser estudado pelo órgão

que sugere que seja criado pela ABAP no parágrafo seguinte,

de número 5.

A Comissão de Educação propõe a sua manutenção,

sob a égide da ABAP, após o encerramento do IV Congresso,

como instituição permanente, tendo por objetivo o estudo

mais aprofundado dos temas aqui levantados para agências,

prestadores de serviços, veículos e outros participantes do

universo da comunicação de mercado. Recomenda ainda

que o texto da palestra de Júlio Ribeiro, apresentado durante

este IV Congresso, sirva de referência para os trabalhos da

futura comissão.


