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No painel "Marketing e relações corporativas: casamento de interesses?", Stephan Loerke, 
diretor-gerente da WFA, mostrou que apenas 10% das pessoas confiam na profissão de 
publicitário e que 80% não confiam nas empresas, segundo pesquisa da Gallup. "Sabemos o 
quão crucial é a confiança do consumidor. Mas estamos tendo sucesso? Não. Marketing não é 
popular há muito tempo e pesquisas mostram que a confiança do consumidor decresce cada 
vez mais", disse Loerke. 
 
As ONGs, por sua vez, são as instituições em que 55% dos consumidores mais confiam. 
Loerke também apresentou um estudo encomendado pela WFA no qual os pais mostram-se 
preocupados com a publicidade voltada para a criança. Em. 2005, 82% dos pais achavam que 
a comunicação dirigida às crianças deveria ser restrita, sendo que em 1999, 86% não 
achavam que a publicidade influenciava as crianças. "Hoje, é errado as empresas 
continuarem a atuar do mesmo jeito. E conforme nós entendemos isso, nessa lógica de que 
consumidor é cidadão, seremos melhor aceitos pela sociedade", observou Loerke. 
 
Mary Catherine Toker, vice-presidente de relações governamentais da General Mills, também 
abordou a questão das críticas à publicidade infantil que a General Mills recebeu ultimamente. 
"Eu cresci bombardeada por publicidade e não tínhamos problemas de obesidade. Sei que 
fazíamos mais exercícios que a geração de agora. Então, resolvemos sentar com nosso 
marketing e agência de publicidade e atender a algumas sugestões dos ativistas, por mais 
que não concordemos com elas", explicou. 
 
A executiva aconselha, além de escutar as críticas das ONGs, a trabalhar muito próximo de 
suas agências de publicidade. No caso da General Mills, Mary Catherine disse que está 
sempre em contato com a Saatchi&Saatchi, agência da empresa. "Mantemos um contato 
direto para que haja um alinhamento de comunicação preciso e que saibam quais são os 
nossos valores e compromissos", disse. 
 
Outro participante desse painel foi Chris Burggraeve, cmo (chief marketing officer) da AB 
Inbev, que abordou o conceito de "zythologue", que é saber apreciar a cerveja assim como se 
faz com o vinho. A AB InBev criou um site que trata do modo como gostar e apreciar a 
bebida com responsabilidade, já que a empresa sofre muita pressão por parte da sociedade 
por comercializar bebida alcoólica. "Quando não se lida com a questão como o fruto proibido, 
tudo é feito com responsabilidade. Nos Estados Unidos, com 18 anos pode-se matar e ir para 
a guerra, mas não pode beber. Quando se tem escolha, se tem mais responsabilidade", 
afirmou Burggraeve. Ricardo Bastos, presidente da ABA e vice-presidente executivo da 
Johnson & Johnson, foi o mediador do painel. 
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