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Quando resolvemos escolher o tema para a quarta edição dos seminários Comunicar e Crescer 
compromisso sócio-ambiental das empresas tínhamos segurança de que o assunto era 
absolutamente relevante, mas também estávamos conscientes de que, num seminário de 
marketing e publicidade voltado a pequenos e médios empreendedores, a tendência é as 
pessoas acorrerem a ele na busca de soluções práticas para questões objetivas relativas ao 
cotidiano do negócios. Ou seja, sabíamos que poderia ocorrer uma quebra de expectativa na 
maior parte da audiência. E ela, de fato, ocorreu. 
 
Só que, ao contrário do que esperávamos e para o que estávamos preparados para enfrentar, 
ela ocorreu de uma maneira extremamente positiva. Até agora esta edição do Comunicar e 
Crescer é a que vem dedicando mais tempo à participação da plateia, tamanha a disposição e 
a ansiedade que as pessoas têm demonstrado em compartilhar sentimentos sobre o tema e 
dar o testemunho de suas próprias iniciativas. 
 
Cria-se um verdadeiro estado de euforia entre os empreendedores de pequenos negócios, 
quando eles veem confirmada e enaltecida por um profissional, representando a Associação 
Brasileira das Agências de Publicidade, a ideia de que atitudes pessoais éticas e sócio-
ambientalmente comprometidas constituem fermento insubstituível para o crescimento das 
marcas. 
 
É emocionante constatar que as pessoas, de repente, compreendem que o marketing só é um 
mito para aqueles que o tem além da conta de mero manipulador de conteúdos; um meio 
eficaz de organização e promoção de qualidades inatas.  
 
Eu nunca vi as pessoas tão à vontade, tão relaxadas, tão confiantes, nas quase duas centenas 
de seminários já apresentadas. 
 
O discurso emocionado do proprietário de uma loja de móveis, ao final da apresentação, é 
emblemático. Pegou o microfone sem fio, levantou, andou até o palco e, postado do meu lado, 
fez o seguinte discurso: “Quando li que ia acontecer uma palestra sobre marketing até me 
interessei, mas depois pensei comigo, ah, mais uma palestra falando as mesmas coisas de 
sempre e desisti; o meu filho insistiu e eu acabei vindo para ficar meia hora e satisfazer o 
menino; acabei ficando até o fim porque foi uma surpresa tudo o que eu ouvi aqui hoje, eu 
não imaginava que isso também fosse marketing”. 
 
Terminou de falar com os olhos marejados. Desde que me conheço por redator publicitário 
sempre escutei que, em propaganda, o que vende é a emoção. Só que eu nunca ouvi ninguém 
dizer isso emocionado. Neste Comunicar e Crescer 4, estamos tratando de questões vitais para 
as marcas não porque traduzam postulados consagrados de marketing, mas porque são 
questões vitais para nós todos. Falamos do respeito pelo meio ambiente, mas falamos, ainda 
com mais ênfase, do que se refere a respeitarmo-nos uns aos outros. 
 
Porque não haverá respeito ao meio ambiente sem que formemos gente de qualidade. A 
verdadeira reputação de uma marca é produto direto disto, pois ela é construída 
paulatinamente, sempre que alguém fala ou age em nome dela. Do vendedor ao gestor dos 
recursos humanos. 
 
Não existe compromisso verdadeiro com o consumidor em empresas onde não se cultiva, por 
princípio, o respeito pelo outro. Nenhuma marca pode, por exemplo, prometer respeito à 
família de seus potenciais consumidores se desestimula a convivência familiar de seus 
funcionários. Ou seja, a expectativa que se tem hoje da gestão das marcas é que se 
mantenham indissolúveis os laços de compromisso entre os objetivos prementes do negócio e 
as necessidades perenes da sustentabilidade. 
 
Pela primeira vez, apresento dois exemplos de anúncios acabados e inéditos, com uma 
assinatura simulando um anunciante imaginário. Eles dão corpo às ideias defendidas, em 



termos de responsabilidade social e ambiental. Coloco as peças à disposição dos interessados 
para que usem em sua comunicação, livremente.  
 
Qual não foi minha surpresa, alguns dias depois, ao receber um e-mail do proprietário de um 
pequeno supermercado, pedindo autorização para usar o seguinte conceito apresentado no 
seminário: “Nossa melhor oferta desta semana não é arroz nem feijão. São 20 vagas para o 
primeiro emprego de jovens carentes”. Um sinal incontestável de que a nossa mensagem 
maior está sendo perfeitamente compreendida: mais importante que ser grande é demonstrar 
grandeza. Eu estou em êxtase. E é apenas o começo. 
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