
RECOMENDAÇÕES

Intensificar o trabalho
voluntário de criação
de campanhas
educacionais a favor de
causas comunitárias e
de utilidade pública.

Incorporar clientes
socioambientais na
carteira regular das
agências de publicidade,
aplicando a mesma
rotina e recursos
profissionais que são
dedicados aos clientes
comerciais. Com
remuneração, ainda que
simbólica, para não criar
dependência.

Adotar em nossas
empresas 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 também assumirem
as melhores práticas
de responsabilidade
socioambiental em seus
negócios.

As agências de
publicidade e
empresas de
comunicação em
geral devem inspirar
seus clientes nas
suas estratégias de

realizar o IV Congresso Brasileiro de Publicidade. Os salões de convenção do
World Trade Center, em São Paulo, lotaram com as presenças dos mais renomados
profissionais de publicidade, anunciantes, veículos, promoção, marketing direto,
comunicação integrada, eventos e tantos outros de todas as regiões do país.

Uma das comissões já teve seu mérito só por constar como tal: a de
"Responsabilidade Socioambiental da Propaganda''. Presidida por Hiran
Castello Branco, sócio e diretor da Giacometti Propaganda e do Conselho
Nacional de Propaganda (CNP) (foto à dir.), essa comissão aprovou em plenário
uma série de recomendações que visam promover efetivamente a prática da
responsabilidade socioambiental não só entre na publicidade, mas para todo
o mercado da comunicação. Uma dessas recomendações sugere que o setor

Cuide do mundo sempre que for

Fim do congresso,

e agora?



se comprometa a promover o consumo consciente e responsável. Sem dúvida
nenhuma, uma postura pioneira da comunicação como categoria econômica.
Mas a questão é: como fazer isso em um meio que tem por objetivo final sempre
o aumento das vendas ou a expansão dos negócios?

A resposta ainda não é clara, os conceitos na área de responsabilidade
socioambiental estão sendo formulados e é preciso enxergar a prática das
vendas além do ato em ceder algum produto ou serviço a certo preço. Uma
questão, no entanto, parece ter ficado clara, como consta no relatório final:
"...não existe negócio saudável numa sociedade doente e num mundo
deteriorado"

Vale lembrar que falar de sustentabilidade e responsabilidade social em
propaganda está além de ter entre seus clientes instituições sociais ou fazer
campanhas voluntárias. O relatório deixa isso claro quando especifica que
o conceito de sustentabilidade adotado pela comissão é o mesmo aprovado
em 1987 pela Comissão Brundtland, das Nações Unidas: "Desenvolvimento
sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade
de as futuras gerações
satisfazerem suas próprias
necessidades."

"As agências de propaganda
podem e devem assumir
o papel de farol, para
orientar os clientes no
desenvolvimento de
estratégias de negócios em
que os produtos estejam
inseridos dentro desse conceito'', diz Castello Branco, que acredita no
poder da comunicação publicitária para fortalecer valores e transformar
comportamentos. Para ele, a urgência é tanta que os exemplos estão
surgindo de todos os lados, inclusive dos menos óbvios, como carros
e bancos. "Na medida em que uma instituição financeira abre uma
linha de crédito para reforma em escritórios e residências para troca de
equipamentos hidráulicos, proporcionando economia de água e energia,
está exercendo o seu negócio, ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo
atendendo ao interesse coletivo'', justifica.

Com essa preocupação coletiva em mente, os participantes aprovaram um
código de conduta único para todos os setores da comunicação, assim como o
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) funciona hoje
para a propaganda. Com reunião marcada para o próximo mês, eles pretendem
começar a trabalhar detalhadamente nesse código para levar as recomendações
ao fórum que a indústria pretende promover em meados de maio de 2009.

necessário. Sempre é necessário

negócios, de marketing
e de comunicação
a adotarem a
sustentabilidade
como um critério para
introdução de novos
produtos e serviços.

Fomentar uma cultura
de consumo consciente
e responsável.

Incluir ou fortalecer
nos programas dos
cursos de comunicação
e marketing e
negócios o tema da
responsabilidade
socioambiental.

Apoio ao código de
ética dos profissionais
de marketing aprovado
em 1999 pela
Associação Brasileira de
Marketing & Negócios
e Escola Superior
de Propaganda e
Marketing.

Criar um grupo de
trabalho, a partir
da coordenação da
ESPM, incumbido da
elaboração do futuro
Pacto & Código de
Responsabilidade
Socioambiental da
Indústria da Propaganda.

FINALIZANDO:
É tarefa de todos
os formadores de
opinião e indutores de
comportamento contribuir
na construção de valores
que formem uma cultura
de vida e de paz focada na
sustentabilidade.
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