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Conhecida por sua atuação em defesa de um modelo econômico que valorize o 
desenvolvimento sustentável, a publicitária Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo 
Full Jazz, critica o setor de comunicação que, para ela, de maneira geral, “não despertou para 
o seu papel na urgente reconstrução da História contemporânea”. Sócia do portal Mercado 
Ético, plataforma multimídia com foco em sustentabilidade, ela também fala sobre marcas 
que tentam iludir o consumidor com ações em prol do meio ambiente e indica que o 
anunciante que pensa sustentabilidade deve selecionar melhor o conteúdo na mídia. 
 
Pesquisas indicam que o consumidor já dá preferência às chamadas marcas verdes. 
Como ele pode pressionar as empresas a adotarem uma gestão mais sustentável? 
 
O consumidor tem faca e queijo na mão. Há mil formas de pressionar empresas para uma 
gestão mais sustentável e vou dar alguns exemplos. 1- Utilize os sites das empresas e seus 
SACs (Serviços de Atendimento ao Consumidor) para pedir informações detalhadas sobre os 
impactos socioambientais de seus sistemas de produção. Todo consumidor pode e deve exigir 
clareza sobre o impacto ambiental a chamada pegada ecológica – dos produtos que consome: 
desde a produção da matéria-prima até o momento de consumo. 2- Deixe de comprar 
produtos de empresas que não adotem a transparência e a sustentabilidade como regra 
fundamental de sua governança. 
 
Cite um bom exemplo? 
 
O melhor exemplo que conheço de empresa que faz da transparência um ponto fortíssimo de 
sua marca é a Patagonia, famosa fabricante americana de roupas e acessórios para 
atividades e esportes ao ar livre. A Patagonia não só faz um trabalho incansável na busca de 
soluções que eliminem ou ao menos minimizem seu impacto ambiental, como faz de todos os 
seus colaboradores e consumidores verdadeiros agentes desse processo de reinvenção da 
cadeia produtiva. 
 
Qual o principal desafio do setor de comunicação? 
 
O desafio do momento é o de utilizar linguagens mais criativas, mobilizadoras, seja na cena 
da novela, no comercial, no programa de auditório, nos noticiários, na interpretação dos 
fatos. Ainda prevalece o discurso medíocre de que as audiências querem as novas metáforas 
do circo romano, como é o caso de muitos programas de auditório, reality shows etc. Em se 
tratando de mídia, os anunciantes são os primeiros a decidir o jogo. Brega e baixo são coisas 
bem diferentes e o anunciante que pensa sustentabilidade precisa decidir na companhia de 
quem ele quer se apresentar em público. Como você pode ser identificado como uma marca 
consciente se você coloca sua comunicação numa mídia feita para idiotizar? 
 
Você acredita que o presidente Barack Obama dará força ao movimento pela criação 
de políticas em favor do meio ambiente? 
 
Existe uma grande expectativa em torno de Obama. Torço para que ele consiga de fato dar 
um exemplo positivo, pois só através do exemplo, os Estados Unidos poderão contribuir para 
uma mudança no cenário mundial.  
 
Especialistas afirmam que é necessário distinguir as marcas comprometidas com a 
responsabilidade socioambiental daquelas que investem mais em comunicação (e 
ficam apenas na teoria). O que você acha disso? 
 
Concordo plenamente. O chamado green washing (termo usado quando uma empresa 
propaga práticas ambientais positivas, mas tem uma  atuação contrária aos interesses em 
prol do meio ambiente) ainda teima em tentar iludir a sociedade. Mas a boa notícia é que o 



inconsciente coletivo capta a farsa. Não existem mais verdades ocultas, tudo é descortinável, 
por isso vale a pena ser verdadeiro sempre. 
 
Há entidades “vigiando” essas práticas no Brasil? 
 
ONGs como o Greenpeace têm um papel importante na vigilância, na denúncia de abusos e 
na provocação de debates fundamentais para o avanço da sustentabilidade. Mas, em termos 
numéricos, predominam as organizações que optaram por capacitar e oferecer ferramentas 
para um avanço positivo, como Instituto Ethos, Akatu, Instituto Ayrton Senna, Ashoka, Avina,  
WWF-Brasil,  Corrente Viva e outros. 
 
Quais são os países que mais se destacam por suas práticas de responsabilidade 
socioambiental no mundo? O Brasil está atrás disso? 
 
No âmbito das políticas públicas, Noruega e Suécia estão na frente, dando exemplo para 
todos nós. A Holanda tem tradição na adesão de seus cidadãos a projetos que beneficiem o 
meio ambiente. A Alemanha avança rapidamente. Em termos de investimento em projetos 
destinados à construção de um mundo sustentável, o Japão é um super destaque. E o Brasil 
brilha cada vez mais na responsabilidade social corporativa. Quando se realizou na ONU a 
primeira reunião do Global Compact, com empresas do mundo todo comprometidas com 
sustentabilidade, 60% das empresas eram brasileiras. 
 
Marketing verde é um termo pejorativo? O que é afinal marketing verde? 
 
O termo não é pejorativo quando aplicado com legitimidade. Marketing verde é o 
direcionamento das atividades do marketing para conceitos, processos e práticas 
sustentáveis. A palavra “verde” é muito usada nos EUA, pois durante anos os americanos 
confundiram sustentabilidade com os movimentos de esquerda. Para evitar essa confusão, 
criou-se a denominação de “verde”: green economy, green consumers, green investors e 
assim por diante. Hoje a palavra sustentabilidade já passa a ser aceita e entendida nos meios 
profissionais americanos.  
 
Qual a sua avaliação do marketing neste setor? 
 
O setor de comunicação, de maneira geral, não despertou para o seu papel na urgente 
reconstrução da História contemporânea. Mas a nova geração traz no DNA um desejo forte e 
genuíno de dar um passo adiante e ousar a verdadeira criatividade, aquela capaz de ampliar 
horizontes e contribuir para a transformação das audiências. Consumidores e suas marcas 
favoritas são espelhos uns dos outros. Consumidores dormentes responderão por marcas 
dormentes. Consumidores idiotizados responderão por marcas idiotizadas.  
 
E você, há quanto tempo levou o conceito de sustentabilidade para o Grupo Full 
Jazz? Quais são os resultados hoje? 
 
O Grupo Full Jazz tem 12 anos. O objetivo era reinventar o desenho operacional até então 
vigente nos grupos de comunicação, muito hierarquizado. Como sou formada também em 
música, me apaixonou a metáfora da banda de jazz, mais compacta e flexível, unindo 
talentos de diferentes especialidades. A visão de sustentabilidade surgiu dois anos depois, 
quando o João Francisco fundou a The Key consultoria para gestão sustentável. Colocar a 
sustentabilidade no eixo central da sua empresa é um processo que exige estudo e 
treinamento. Fora isso, reciclamos todos os recicláveis, trocamos lâmpadas fosforescentes 
por fluorescentes, entre outras atitudes. A relação com os clientes é muito especial. E os 
resultados são os melhores: a maioria dos nossos clientes é líder de mercado. 
 
Qual o papel do portal Mercado Ético, que se posiciona como “Sua Plataforma Global 
para a Sustentabilidade”? 
 
Mercado Ético (www.mercadoetico.com.br) é a maior plataforma multimídia do mundo com 
foco em sustentabilidade. Foi criada pela economista Hazel Henderson, que é inglesa e no 



pós-guerra migrou para os EUA. Nossa afinidade de visões acabou nos levando a ficar sócias. 
Mercado Ético tem uma função clara: ser a ferramenta para profissionais que já trabalham 
com sustentabilidade ou estão em busca de um entendimento mais amplo do tema.  
 
Quais as novidades do portal? 
 
No final do ano passado, nossa equipe subiu toda a nova plataforma tecnológica com mais de 
7.000 páginas, mais de 100 programas de internet TV e, entre outras novidades, criamos 
uma área preciosa: Sustentabilidade de A a Z. Também é possível ouvir a coleção dos 
boletins Mercado Ético que gravo para a CBN e assistir pela TV Mercado Ético meus 
programas semanais “Novos Tempos”, que vão ao ar no portal Climatempo e na TV 
Climatempo.  
  
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 mar. 2009, p. 12.   
 


