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Na próxima sexta-feira (5), será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído 
desde 1972 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este ano, o tema “Seu Planeta Precisa 
de Você, Unidos para Combater as Mudanças Climáticas” abrirá a cerimônia na Cidade do 
México, a ser realizada pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 
 
O tema busca sensibilizar o mundo sobre a urgência de os países assinarem um novo acordo 
na próxima convenção de Copenhague, em dezembro, para a superação da pobreza e a 
melhoria da manutenção das florestas, entre outros aspectos que possam contribuir para a 
preservação do meio ambiente. 
 
Na opinião de Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, a comunicação tem o papel de engajar a 
sociedade, apontar saídas e, ao mesmo tempo, mostrar que alguns hábitos podem ter 
consequências graves para o ambiente. “Não dá para falar só do problema. É preciso falar das 
soluções e aí a comunicação tem outro papel fundamental, que é o de criar engajamento. A 
comunicação tem o papel de informar, engajar e dar condições para que as pessoas 
compartilhem essas informações, criando uma rede, que entenda, compartilhe e se engaje na 
luta pelo planeta”, falou Valente. 
 
Ele conta que a DM9 está aumentando gradativamente seu engajamento com o 
desenvolvimento sustentável do País e do planeta. Dentro da agência há, por exemplo, o 
programa ECO 9, em que são incentivadas práticas de economia de energia, redução de lixo, 
de uso de escada ao invés de elevadores. Em cada andar, também há reservatórios para 
coleta seletiva de lixo.  
 
Segundo Valente, a agência também busca potencializar campanhas que incentivem hábitos 
sustentáveis. Um exemplo foi a campanha “Banhos”, criada para a WWF-Brasil, junto com a 
Cia Athletica, em que o humor foi usado para mostrar que banhos mais curtos podem salvar 
vidas. 
 
De acordo com o executivo, a WWF-Brasil é um grande cliente que permite exercitar esse 
trabalho de pensar ações sobre sustentabilidade. “A Hora do Planeta, que aconteceu pela 
primeira vez no Brasil e estimulou as pessoas a apagarem a luz por uma hora, foi um evento 
fantástico neste sentido. Para promovê-lo, criamos uma campanha que envolveu e conquistou 
engajamento de celebridades e artistas”, lembrou ele.  
 
Agência no subúrbio 
 



Já a F/Nazca S&S está criando uma agência de propaganda em Parada de Lucas (subúrbio do 
Rio de Janeiro), em parceria com o Afroreggae e Terra. O objetivo é capacitar a comunidade 
nas áreas de comunicação, propaganda, jornalismo colaborativo e artes digitais. 
 
Fernand Alphen, diretor nacional de planejamento da F/Nazca, conta que além de cumprir as 
agendas de sustentabilidade de seus clientes (Unibanco, Petrobras, Claro, entre outros), a 
agência possui iniciativas próprias na área de sustentabilidade. Entre as ações para 
preservação do meio ambiente, implantou um projeto mundial chamado “Personal 
Sustaintability Project (PSP)”, que consiste na escolha individual de um projeto de 
sustentabilidade a ser executado, monitorado e incentivado por cada funcionário (reciclagem, 
diminuição de resíduos e lixo, economia de luz).  
 
“A F/Nazca também lidera uma iniciativa chamada 50graus (www.50graus.org), que apoia 
uma comunidade de ambientalistas e ativistas com ações de conscientização”, falou Alphen. A 
agência presta serviço voluntário e gratuito para instituições como SOS Mata Atlântica, 
Operação Sorriso e Afroreggae. 
 
Campanhas de alerta 
 
Para Bob Vieira da Costa, presidente da NovaS/B, a principal contribuição de uma agência de 
propaganda no combate ao aquecimento global e em outras causas ambientais é desenvolver 
campanhas de alerta e de conscientização junto à opinião pública.  
 
“Além de realizar esforços próprios como reciclagem de recursos, nós estimulamos que nossos 
clientes façam o mesmo”, destacou o executivo. Para a Max Ambiental, a agência criou 
campanha de alerta sobre o aquecimento global e de difusão do conceito de neutralização do 
carbono. Para a Prefeitura de São Paulo, foi divulgada recentemente campanha sobre 
enchentes, que educava a população a não jogar lixo e entulho nos córregos. Já para a 
Sabesp, a campanha “Respeito” teve o propósito de educar a população sobre o ciclo do 
saneamento, transmitindo a noção de que a água que consumimos vem da natureza e que 
para ela retorna. 
 
Dona da conta do Greenpeace, a AlmapBBDO informa que segue práticas de defesa do meio 
ambiente e de responsabilidade social, a partir da economia de água com equipamentos 
especiais, reciclagem de material e utilização de produtos e serviços “ecoeficientes”, que 
reduzem impacto na saúde das pessoas e no meio ambiente. A agência também colabora com 
o Greenpeace e instituições filantrópicas. Entre seus clientes estão o Greenpeace e a Fundação 
Boticário, que atuam fortemente neste setor.  
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