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A Fecomércio (Federação do Comércio do Estado de São Paulo), em São Paulo, foi palco do 
primeiro Unomarketing Comunicação Consciente - Feira e Seminário de Marketing Sustentável, 
na semana passada. Profissionais de comunicação se reuniram para discutir a sustentabilidade 
em suas áreas de trabalho. O evento foi realizado pela Sator, com patrocínio da Petrobras e do 
UOL. 
 
A ideia da feira e seminário surgiu da necessidade de reunir as empresas com essa 
preocupação de ser ecológica, social e economicamente sustentável. "A Sator é urna empresa 
que se constrói a partir de um novo modelo de negócio, preocupada em se desenvolver de 
forma sustentável. Como tínhamos dificuldades de achar parceiros comprometidos, resolvemos 
envolver nossos fornecedores e fazer esse evento", disse Rodrigo Bandeira de Luna, diretor da 
Sator. 
 
Quando o evento começou a ser preparado, os organizadores perceberam que era preciso 
envolver mais área que apenas a de eventos. "A gente percebeu que, pela interdependência, 
precisava de mais gente de comunicação. Não é apenas falar de sustentabilidade, mas fazer 
um trabalho de marketing mais sustentável", falou Luna. 
 
O painel "Processos criativos x valores, sentimento e emoções: qualidade e comprometimentos 
com o resultado" teve Yacoff Sarkovas, da Significa, como inspirador, e Luiz Lara, da Lew'Lara\ 
TBWA, como sintetizador. "A marca tem de aliar prática ao discurso. Em vez de falar de si, tem 
de comunicar suas ações. Alguns erros comuns são o excesso de atitude sem comunicação ou 
o excesso de comunicação sem atitude", falou Sarkovas. 
 
O executivo também falou da necessidade do compromisso com a verdade que as marcas 
devem ter. "A publicidade tem até a licença poética de exagerar, mas não é admissível a meia 
verdade", disse Sarkovas. Ao resumir a apresentação de Sarkovas, Lara chamou a atenção 
para um problema comum ao tema. "Infelizmente vemos, muitas vezes, uma forma 
oportunista de as empresas falarem de sustentabilidade", concluiu Lara. 
 
A sustentabilidade estar na raiz da empresa também foi tema de debate no evento. "Estou feliz 
por essa 'moda' de sustentabilidade, mas infelizmente vejo pouca coerência. Parece que as 
empresas têm um campo onde são boazinhas mas, no geral, são ruins. Felizmente, algumas 
empresas estão mudando. O seu jeito tem de ser sustentável", disse Paulo Lima, da Editora 
Trip, multiplicador do painel. "A mudança vai vir pela pressão do consumidor", comentou Lara, 
A sustentabilidade na essência foi defendida por Nemércio Nogueira, da Alcoa, participante do 
painel "Ética e educação para formar uma nova cultura de valores". "A sustentabilidade tem de 
ser a alma da marca, o que ela transmite, ou então não é sustentabilidade", falou. 
 
O efeito da sustentabilidade durante a crise também foi abordado no evento. "As empresas 
que só faziam maquiagem verde cortaram os investimentos, mas as empresas de visão viram 
novas oportunidades de negócio ou de reduzirem custos nascerem com a sustentabilidade", 
disse Pablo Barros do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável). 
 
Durante o painel "Reputação, valor e percepção do público: impacto e resultados efetivos do 
conteúdo consciente", o inspirador Michael Conroy, da Colibri Consultoria, falou sobre a 
revolução da certificação. De acordo com o executivo, a marca corresponde à maior 
porcentagem de valor em uma empresa. "As empresas e os produtos que têm certificação, nos 
Estados Unidos, tiveram aumento do consumo apesar da recessão", disse. 
 
Um assunto debatido no painel foi a lentidão do processo de transformação das empresas. 
"Estamos saindo de um período industrial de 150 anos. As empresas não podem mudar de um 
dia para o outro. Nenhum executivo quer destruir o planeta, mas a mudança não é de uma 
hora para outra", disse Oskar Metsavaht, da Osklen e do Instituto-e. "A Terra exige um 
reposicionamento e é agora. A gente tem de tomar uma posição e perguntar corno fazer as 



mudanças coletivamente", falou Livio Giosa, diretor do Ires (Instituto ADVB de 
Responsabilidade Social). 
 
De acordo com Luna, a intenção é que o evento tenha periodicidade anual. "Vamos fazer um 
balanço, deste ano, construir um relatório para os parceiros, criar espaço para conversas e, a 
partir daí, pensar no evento de 2010", falou Luna.De acordo com Luna, a intenção é que o 
evento tenha periodicidade anual. "Vamos fazer um balanço, deste ano, construir um relatório 
para os parceiros, criar espaço para conversas e, a partir daí, pensar no evento de 2010", 
falou Luna. 
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