
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
NA PUBLICIDADE

Tânia Trajano

As empresas têm sido bastante cobradas em relação à sustentabilidade

socioambiental e existem dezenas de razões para motivar medidas mais

efetivas de todos nessa frente. Mas, no caso das agências de propaganda,

quais seriam as melhores práticas nesse campo? O desenvolvimento de

campanhas voluntárias coloca-as em qual estágio nesta história?

ara começar a responder a

essas questões é preciso dar

um passo atrás, lembrando, primeiro,

que não é exatamente uma novidade

falar em comunicação publicitária a

favor da sociedade. Renato Castelo

Branco foi um pioneiro, defensor e

praticante da dimensão social da pu-

blicidade, como fica evidente em uma

declaração sua de 1972: "Do ponto de

vista da filosofia empresarial, a CBBA

[agência fundada por Castelo Branco]

considera a propaganda um legítimo

instrumento de expansão comercial,

da promoção do consumo e dos obje-



íivos de lucro, dentro dos conceitos da

economia de mercado. Mas tem, ao

mesmo tempo, nítida consciência da

responsabilidade social da propa-

ganda, que deve ser verdadeira

no fundo e na forma. Deve res-

peitar a comunidade e o indiví-

duo. E precisa estar em con-

sonância com os objetivos de

desenvolvimento econômico,

social e cultural do país".

Este entendimento, certa-

mente, inspirou muitas gera-

ções. É comum, desde então, ver

publicitários defendendo esses

ideais em seus respectivos trabalhos,

com maior ou menor ênfase. Além

disso, há de se computar a favor da

indústria o fato de a publicidade ter

um longo histórico de contribuição às

"Por meio de
trabalho voluntário,
dezenas de agências

de publicidade
têm se engajado
em campanhas
educativas e de
conscientização

de interesse
comunitário ou

de utilidade pública"

causas sociais. Por meio de trabalho

voiuntário, dezenas de agências têm se

engajado em campanhas educativas e

de conscientização de interesse comu-

nitário e/ou de utilidade pública.

Washington Olivetto, em entrevista

ao CENP em Revista, chama a atenção

para o fato de que o envolvimento das

agências com esse tipo de iniciativa

depende muito das suas lideranças.

No seu caso, lembra que sempre con-

siderou essencial ter esse tipo de

comportamento, colocar o talento cria-

tivo a serviço de causas nas quais acre-

dita. E esta história começou lá atrás.

Basta lembrarmos que o primeiro Leão

de Ouro do Brasil no Festival de

Cannes foi conferido justamente a um

anúncio comunitário. Olivetto tinha

vinte e poucos anos quando criou,

ainda na DPZ, o comercial "Homem

com mais de 40 anos", para o Conselho

Nacional de Propaganda. O trabalho,

aliás, gerou um projeto de lei contra a

discriminação das pessoas de meia-

idade nos classificados de emprego.

Olivetto recorda que, ao longo dos

últimos anos, foram muitos outros tra-

balhos de sucesso nessa linha, como

as campanhas para promover a ado-

ção de menores abandonados ou as

idealizadas para entidades como a

Fundação Doriana Nowill, Instituto Ter-

ra e TSE - no caso deste, a campanha

que está no ar foi doada pela W/Brasil

para o órgão (veja Box Vota Brasil),

Outro aspecto destacado pelo cria-

tivo, ao comentar a forma como íem



posicionado sua agência ao longo das

últimas décadas, é que, alinhada com

a filosofia de vida de seus sócios-fun-

dadores, a W/ desde o início de suas

operações decidiu que não se envol-

veria com marketing político, nem

atenderia contas governamentais. E,

naturalmente, acaba desenvolvendo

uma ou duas campanhas de cunho

social por ano.

Os critérios de escolha desses

projetos não são muito sofisticados.

Avalia-se a necessidade da entidade

ou da causa em questão, sua identi-

ficação com as premissas defendidas

pela agência e, não menos importan-

te, a própria amizade entre os ideali-

zadores das iniciativas e profissionais

da agência. Olivetto revela que, nessa

história, já fez boas amizades ao

longo da vida e também fortaleceu

laços. É o caso de Sebastião Salgado,

que tem contado com a W/ para pro-

mover as ações do Instituto Terra. Pau-

lo Markun, amigo de velha data, foi o res-

ponsável pelo convite para a participa-

ção da agência na campanha do TSE.

Segundo Olivetto, na maior parte

dos casos, cabe à agência também ca-

pitanear os demais voluntários neces-

sários para a efetivação dos projetos,

seja na parte de produção ou na de

mídia, uma vez que na maioria dos

casos depende-se da boa vontade dos

veículos de comunicação para a vei-

culação. "Em algumas situações, con-

seguimos mais espaços; em outras,

menos, mas o importante é a dispo-

"Segundo Olivetto,
cabe a agência
capitanear os
demais voluntários
necessários para
a efetivação dos
projetos; na maior
parte dos casos,
depende-se de
boa vontade para
a veiculação"

sição em ajudar, em colaborar com

causas nas quais se acredita. Consi-

dero também que as agências podem

auxiliar no sentido de orientar as

ações de seus respectivos clientes,

principalmente pelo fato de conhecer

muito bem os projetos. A propaganda

tem uma força extraordinária e deve

se aproveitar disso. Muitas vezes

conseguimos ir além, criando mensa-

gens, por exemplo, que acabam fazen-

do parte da cultura popular brasilei-

ra", afirma, fazendo referência, especi-

ficamente, à campanha da Valisère

("O primeiro sutiã a gente nunca es-

quece"), que acaba de inspirar o lan-

çamento de um livro, para o qual

foram selecionadas, entre as inúme-

ras citações do slogan, entrevistas, no-

tas, paródias, programas de TV,

reportagens e artigos de grandes

personalidades.

Parcerias do bem

Além das campaçhas voluntá-

rias, reconhecidamente de grande

importância na história da indústria

da propaganda, quando analisamos a

dimensão social da publicidade

também podemos refletir sobre os

programas de marketing relacionado

a causas (MRC), que envolve uma

parceria comercial entre empresas e

organizações sociais, que utilizam o

poder de suas marcas em benefício

mútuo - importante aqui fazer a

distinção do marketing social, uma

forma de gestão que emprega as



ferramentas do marketing convencio-

nal para provocar uma mudança de

comportamento das pessoas.

O IDIS, Instituto para o Desenvolvi-

mento do Investimento Social, é uma

das entidades do país que tem se em-

penhado na promoção do MRC Desde

2003 tem desenvolvido conhecimento

sobre o tema por meio de pesquisas,

seminários, cursos e sistematização de

casos. Vale a pena atentar para as

alternativas desse gênero, até porque,

como tem defendido o IDIS nos ma-

teriais preparados para promover o

conceito, os programas são tratados

dentro de uma estratégia cuidadosa-

mente planejada, de forma a garantir a

mobilização de todos os públicos de

interesse. Destaque especial é conferi-

do à parte da comunicação, uma vez

que as ações de MRC devem ser comu-

nicadas de forma transparente, expli-

citando a causa apoiada, os parceiros,

objetivos, mecânica da campanha, re-

curso mobilizado, impacto e prestação

de contas.

Um dos casos mais bem-sucedi-

dos no Brasil é o da Avon, com a ação

"Um beijo pela vida", criada com o

objetivo de diminuir a mortalidade fe-

minina ocasionada pelo câncer de ma-

ma. O programa se sustenta em duas

estratégias de atuação: a arrecadação

de fundos para apoio financeiro e

projetos que promovam o diagnóstico

precoce do problema; e disseminação

de informações sobre o assunto. .

Desde 2002, por meio da campa-

"Desde 2002, por
meio da campanha
"Um beijo pela vida",
criada para diminuir
a mortalidade
ocasionada pelo
câncer de mamar a
Avon investiu mais de

R$ 10 milhões,
beneficiando mais de

750 mil mulheres"

nha, a Avon investiu mais de 10 mi-

lhões de reais em 59 projetos, be-

neficiando mais de 750 mil mulheres

no Brasil.

Figuram também entre os cases

que o IDIS ajudou a implementar nos

últimos anos as campanhas das Ha-

vaianas (foram lançadas desde 2004

três novas coleções das Havaianas-

Ipê, estampadas com imagens de

animais em extinção, e que tem parte

da renda revertida para o Instituto

Ipê) e as parcerias firmadas entre

Santander e Doutores da Alegria,

Copagaz e Fundação Abrinq, Atlântica

International e WCF-Brasil.

A publicidade pode fazer mais

Há de se reconhecer a importância

dessas iniciativas que, baseadas em

princípios éticos, revertem em be-

nefícios para os seus envolvidos

e, em última instância, para a

sociedade como um todo.

Mas a questão, quando se foca

de modo mais específico o papel

das agências de propaganda nessa

seara, é que não se pode reduzir aos

trabalhos voluntários ou mesmo ao

envolvimento com programas de

MRC o conceito de "responsabilidade

socioambiental" da indústria. Há con-

senso entre os mais engajados que,

diante das inúmeras dificuldades en-

frentadas em várias frentes, tais ativi-

dades tornaram-se insuficientes nos

dias de hoje.

Continua na página 32



Continuação da página 29

Alexandre Gama, presidente da

Neogama, é um dos publicitários que

se posicionam de modo bastante

crítico ao analisar o comportamento

da indústria como um todo. Ao CfWP

em Revista, ele observa que uma das

principais dificuldades para as agên-

cias é a falta de conhecimento sobre a

matéria. "Isso é uma coisa difícil,

porque de maneira geral ninguém no

organograma de uma agência tem

perfil ideal para a tarefa. Mas, sem

implementar esse conhecimento e

sem designar um eventual respon-

sável, qualquer passo seguinte é

leviano", afirma.

Segundo ele, a maioria das agên-

cias nem sabe o que realmente é

sustentabilidade e, a partir daí, con-

funde de maneira primária a susten-

tabilidade com causas humanitárias

ou filantropia. No caso dessas últi-

mas, Cama acredita que muito do

interesse está concentrado em prê-

mios de criatividade, o que representa

uma distorção mesquinha do ver-

dadeiro propósito da agência com

relação às causas.

Ao avaliar as dificuldades enfrenta-

das, o publicitário indica como prin-

cipal a ignorância, o desconhecimento

do assunto e o baixo interesse em se

envolver verdadeiramente com a

questão para debelar o desconhe-

cimento. "Existem aqueles que apon-

tam falta de remuneração como

obstáculo, mas quem diz isso está

mais uma vez confirmando o fato de

que as agências, de modo geral, não

"Para Alexandre
Gama, a maioria
das agências de
publicidade nem sabe
o que realmente é
sustentabilidade e, a
partir daí, confundem
de maneira primária a
sustentabilidade com
causas humanitárias
ou filantropia"

sabem a diferença entre sustentabili-

dade e ações humanitárias. A sus-

tentabilidade envolve o lucro em sua

equação e tem o objetivo de promover

uma maneira equilibrada de se pro-

duzir e consumir bens de consumo.

Não é uma questão de fazer nada de

graça. Se o mundo, aliás, trabalhasse

de forma 100% sustentável, não

haveria quase nenhuma necessidade

de se abraçar causas humanitárias,

pois a maioria dos problemas estaria

sendo evitada, e não remediada",

analisa.

Outro aspecto indicado como

preocupante é a dificuldade de se

lidar, no dia-a-día, com a mídia vo-

luntária, que muitas vezes inviabiliza

o desenvolvimento de planejamentos

de mídia mais consistentes, o que,

em última instância, pode com-

prometer bastante o resultado

dos projetos. Incisivo ao co-

mentar o assunto, Gama afirma

não acreditar na eficácia de mídia

voluntária, ou causai voluntária.

"Pedir favores é uma maneira pouco

eficiente de se resolver problemas

enraizados no comportamento da

sociedade ou de combater novos

problemas que estão aparecendo. Só

investimento, planejamento e ação

podem mudar as coisas realmente.

Não compro minha consciência

fazendo um favor pontual e acredi-

tando que qualquer coisa que eu fizer

é melhor que nada. Acredito em

encarar a questão de forma pro-

fissional e colocar o tempo da agência



e a minha cabeça para pensarem uma

solução, como penso para qualquer

cliente que paga pelos serviços da

agência. Por isso escolhemos os

problemas que podemos efetiva-

mente ajudar a resolver. Não somos

uma empresa boazinha. Somos uma

empresa eficiente. Acho que o mundo

está precisando de assertividade e

competência, caso contrário, a

maioria dos problemas vai contar

apenas com boa intenção, mas não

com solução", critica.

A Neogama é procurada por

entidades interessadas em apoio para

suas ações, porém, como salienta Ga-

ma, a agência reluta muito em atender

aos pedidos, procurando manter-se

fiel aos seus princípios. Hoje é man-

tida na carteira de clientes apenas

uma ONG, a Adesf, que luta contra o

fumo e para a qual a Neogama pro-

cura trabalhar de maneira planejada.

O envolvimento considerado ideal

e que segue os critérios que Gama

defende é o mantido com o Bradesco,

cliente para o qual foi criada a

estratégia do Banco do Planeta. "Essa

é a meu ver a melhor maneira de atuar

na questão da sustentabilidade",

enfatiza o publicitário, destacando o

fato de que neste caso os benefícios

são objetivados, os resultados mensu-

rados e o investimento existe de

forma substancial e profissional. "Aju-

damos muito mais a questão da

sustentabilidade dessa maneira do

que atuando de forma tática, pontual

e benemérita. A floresta amazônica

"O que as agências
de publicidade

podem fazer para
estimular seus

clientes? Cama
concorda que esta
é uma questão que
começa nas
pessoas físicas,
e não nas
jurídicas"

está sendo apoiada, programas de

combate ao aquecimento global estão

sendo criados, e novas modalidades

de produtos que já trazem a sustenta-

bilidade incluída no business pían

estão sendo lançados", detalha, sa-

lientando que prefere atuar assim, em

grande escala e nas causas, em vez de

trabalhar apenas remediando as

conseqüências.

Mas o que as agências podem

fazer para estimular seus clientes?

Gama concorda que esta é uma ques-

tão que começa nas pessoas físicas, e

não nas jurídicas. Ou seja, sem cons-

ciência interior de que estamos

vivendo de maneira errada e que o

planeta está no limiar de sua capa-

cidade de sustentar nossa presença

nele, não faz muita diferença se é

agência ou cliente que deve

estimular práticas melhores. "Se

práticas forem adotadas sem

essa convicção, serão pelas

razões erradas ou superficiais e

estarão fadadas ao tático e ao

efêmero. Estamos vivendo uma era

onde o cinismo e a hipocrisia com

relação às causas fundamentais da

nossa existência são insustentáveis.

Só a honesta e profunda mudança

fará diferença. O resto é papo para

tentar apaziguar a própria consciência

antes de deitar", profetiza.

Caminhos possíveis

Ao comentar de modo mais especí-

fico os caminhos que podem ser ado-

tados neste momento pelas agências



de propaganda, o publicitário Percival

Caropreso defende que a sustentabili-

dade das operações está em repensar

seu modelo de gestão à luz das

demandas da sociedade de hoje.

Percival fundou há alguns anos a

Setor 2 e 1/2 Comunicação para atuar

na área e, reconhecidamente, é hoje

um dos publicitários brasileiros mais

comprometidos com a difusão deste

debate junto à indústria da comuni-

cação - esteve à frente dos trabalhos

da comissão de Responsabilidade

Sociambiental da Propaganda, no IV

Congresso, e preside atualmente o

comitê de Responsabilidade Sociam-

biental da ABA.

Ele acredita que, nesse contexto,

um bom começo é o envolvimento

"Uma agência pode ser

sustentável através de
medidas práticas, como
a redução do consumo
dos recursos naturais

que utiliza, as escolhas
de equipamentos,
materiais e
suprimentos, as
relações trabalhistas,

as condutas negociais"

com campanhas comunitárias verda-

deiras, de real interesse público. "Esta

é uma boa contrapartida para a socie-

dade", pondera, lembrando que não

chega a ser uma obrigação, mas

também não pode ser considerada

uma prática de sustentabilidade da

agência. Ou seja, é mais fácil enqua-

drá-la como uma ação de cidadania

corporativa, de responsabilidade so-

cioambiental - e tem mais valor, pro-

duz impacto mais efetivo quando faz

parte de um conjunto de outras prá-

ticas responsáveis da agência.

Outro caminho, como sugere o

publicitário, é a agência aprofundar-se

a sério no tema da sustentabilidade,

formar profissionais capacitados para

desenvolver negócios, planejamentos,

conceitos, idéias e campanhas com-

prometidas com o conteúdo sócio-

RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
DA PROPAGANDA NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PUBLICIDADE

• Intensificar o trabalho voluntário de criação de cam-

panhas educacionais a favor de causas comunitárias e

de utilidade pública.

• Incorporar clientes socioambientais na carteira re-

gular das agências de publicidade, aplicando a mesma

rotina e recursos profissionais que dedicamos aos clien-

tes comerciais, com remuneração, ainda que simbólica,

para não criar dependência.

• Adotar as melhores práticas de desenvolvimento sus-

tentável. Contratar consultoria técnica para diagnóstico e

plano de ação de gestão sustentável dos nossos negó-

cios. 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.

• Inspirar clientes nas suas estratégias de negócios, de

marketing e de comunicação para produzirem efeti-

vamente a responsabilidade socioambiental.

• Fomentar uma cultura de consumo consciente e

responsável. Forjar valores e incentivar práticas.

• 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.



ambiental competente. Com ísso, a

agência foge da superficialidade do

green-wash tão em moda, ganha

respeito, credibilidade, valor.

Uma agência também pode ser sus-

tentável concretamente por intermédio

de medidas práticas na sua operação,

como a redução do consumo dos re-

cursos naturais que utiliza, as escolhas

de equipamentos, materiais e supri-

mentos, as relações trabalhistas, as

condutas negociais com fornecedores,

parceiros e clientes. Mas o próprio Per-

cival reconhece que, neste caso, os

impactos diretos que uma agência pro-

voca na sociedade e no meio ambiente

são pequenos, diante dos impactos

indiretos que ela ajuda a produzir.

Talvez esta sim seja uma das ques-

tões mais "espinhosas" para a indús-

tria da propaganda. Afinal, assim

como as demais disciplinas de comu-

nicação de marketing, o papel da

agência é criar e reforçar uma cultura

de consumo crescente. Obviamente,

os produtos, os bens, os serviços e a

comercialização geram crescimento,

progresso, riqueza de vida. Mas a

celeridade e a inconseqüência do

consumo e do descarte exigem refle-

xão sobre o que é de fato riqueza e o

que é exatamente crescimento, "Ri-

queza pode não ser apenas acumular

mais aquilo que já temos tanto.

Riqueza pode ser abrir mão de um

pouco do que já temos para conquis-

tar aquilo que ainda não temos. O que

não temos é fartura de recursos natu-

rais, equilíbrio social, qualidade de

"Percival Caropreso
reconhece que os
impactos diretos
que uma agência
de publicidade
provoca na sociedade
e no meio ambiente
são pequenos,
diante dos impactos
indiretos que
ela ajuda a produzir"

vida", pondera Percival.

Na visão do especialista, como par-

te de sua jornada rumo à sustenta-

bilidade, a agência de propaganda po-

de exercer seu imenso poder técnico e

seus talentos de persuasão para

contribuir na formação de novas gera-

ções com valores mais responsáveis,

na construção de uma cultura de con-

sumo consciente, atenta ao equilíbrio

dos recursos naturais e sociais. Além

disso, pode também ser influenda-

dora e inspiradora de decisões res-

ponsáveis de negócios e de marketing

dos seus clientes. Afinal, este sempre

foi o papel estratégico que agregou va-

lor e remuneração a toda boa agência.

"Alguns dirão que nada disso faz sen-

tido para as agências de propaganda,

já tão abaladas em seus resultados

pelas mudanças na economia, nos

negócios, no marketing, no mer-

cado, no consumidor, Talvez te-

nha faltado antecipar, anos atrás,

as tendências da mudança laten-

te, para então reinventar o modelo

de pensamento e de gestão da pro-

paganda. Como agora, quando a sus-

tentabilidade da própria propaganda

depende da sua competência de rever,

gerar valor hoje para o seu negócio e

garantir que esse valor seja reconhe-

cido pelas gerações futuras", conclui

Percival, lembrando que alguns des-

ses pontos foram debatidos e fazem

parte das propostas da Comissão de

Responsabilidade Socioambiental da

Propaganda, apresentadas no IV Con-

gresso Brasileiro de Publicidade.
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