
Marcas lançam ações no encontro 
Claudia Penteado 
 
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, começou na 
semana passada com a sensação de que sobram temas e falta consenso entre os diplomatas 
que iniciaram as discussões no Rio-centro sobre o documento final que será submetido aos 
chefes de estado. Nos eventos paralelos, pessoas e empresas procuram mostrar o que estão 
fazendo, mas a sensação que se tem é a de que existem ainda imensas barreiras para se 
transpor até que se possa falar, de fato, em sustentabilidade. No evento de abertura da 
Rio+20, o TedXRio+20, no Forte de Copacabana, a ministra do Meio Ambiente no governo 
Lula, Marina Silva, chamou a atenção para o fato de que não existe, de fato, o chamado 
crescimento sustentável. Marina disse que nossa sociedade ainda vive do mal do excesso e 
provavelmente ainda vai demorar a incorporar o conceito de crescimento sustentável. 
 
O professor da ESPM Carlos Frederico Lucio, responsável pelo projeto ESPM Social, diz que 
será preciso que as empresas repensem a velocidade de seu crescimento no processo de 
adoção de uma nova mentalidade, voltada para a sustentabilidade. Lucio não está otimista em 
relação ao resultado da conferência Rio+20. 
 
Para ele, economia verde se constrói com gestores com capacidade de enxergar a 
sustentabilidade como oportunidade estratégica para suas empresas e outra visão em relação 
à velocidade de crescimento de suas corporações. As velhas e atuais gerações, ele acredita, 
ainda não terão condições de fazer isso. Até porque, não serão elas, de fato, as afetadas com 
os problemas acarretados pelo descompromisso com a questão, e sim as próximas. 
 
"O capitalismo chegou à conclusão que os recursos são escassos, tem que repensar seus 
ganhos no curto prazo e isso é dificílimo de incorporar. Não se pode perder de vista os 
compromissos assumidos na Rio92, que não foram cumpridos. Nossa geração provavelmente 
não verá isso", diz Lucio. 
 
Seu pessimismo é, principalmente, em relação às ações por parte do estado e do 
empresariado. Mas não em relação à sociedade civil organizada, que ao que tudo indica terá 
cada vez mais capacidade de se articular e implementar mudanças. 
 
CAMPANHAS 
 
Vários anunciantes aproveitaram a conferência para lançar campanhas publicitárias e mostrar 
suas marcas no encontro. A Fundação Volkswagen, por exemplo, está com mobiliário urbano e 
presença nas TVs dos aeroportos, ambos no Rio de Janeiro. A Recreio Veículos criou uma 
campanha promocional no Rio voltada para a Rio+20, na qual da ecobags a quem fizer revisão 
no veículo durante o período da conferência e até o dia 30 de junho. A Agência3 criou para a 
exposição Expo Brasil Sustentável da Finep, que será realizada até o dia 21 no galpão 2 do Pier 
Mauá, uma campanha com filme de 30 segundos, anúncios, cartazes, rádio e peças de 
internet. 
 
A Coca-Cola marca presença na conferência não só oferecendo quase 200 mil litros de bebida -
entre águas, sucos e refrigerantes - como com um estande no qual reforça seu compromisso 
com a reciclagem. A empresa também realiza um campeonato durante a conferência, 
disponibilizando 40 postos de coleta no Riocentro e o apoio de redes sociais por aparelho 
móvel. As pessoas poderão fazer check-in pelo Foursquare ao realizar o descarte de materiais 
recicláveis e, com isso, poderão ganhar prêmios. A empresa instalou na entrada do Aeroporto 
Antonio Carlos Jobim uma garrafa contour de quase seis metros, uma criação da DPZ. 
 
Durante a Rio+20, a Coca-Cola também realiza em parceria com o jornal O Globo e o 
Ministério do Meio Ambiente o projeto Paisagem, em que o artista plástico Vik Muniz criará 
uma obra de arte com lixo reciclável doado pelo público. Será uma obra de arte inspirada na 
Baía de Guanabara em uma tenda de 1.200 metros quadrados no terreno localizado entre o 
Aeroporto Santos Dumont e o Museu de Arte Moderna. O público que levar seu lixo poderá 
ajudar a produzir a obra, posicionando o objeto doado diretamente no ponto indicado por 
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orientadores. Para quem quiser apenas acompanhar a criação da obra, haverá uma passarela 
colocada a quatro metros do chão para observação. Serão aceitos para a doação garrafas pet e 
latas de alumínio - já limpos e sem traços de matéria orgânica. 
 
O jornal O Globo dedicou uma série de seus Encontros O Globo ao tema desenvolvimento 
sustentável, como parte das ações relativas à conferência. O jornal utiliza um espaço na Casa 
de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, para uma exposição de fotos com curadoria da Agência 
O Globo, que narram os principais fatos da Eco-92 à Rio+20. Haverá saraus e eventos para o 
público, inclusive crianças, que participarão de oficinas que utilizarão lixo reciclável. O jornal O 
Globo lançou ainda o concurso de cartazes Globall Mix, voltado para a criação de cartazes 
sobre sustentabilidade com o tema "Quero ver Toninha". O vencedor será conhecido no dia 24 
de junho. Dentro do projeto "Rio eu amo, eu cuido", o jornal apoiou um mutirão de limpeza 
nas praias e promove palestras em 10 escolas do Rio com a participação de pesquisadores da 
Fiocruz sobre o destino do lixo e a preservação da Toninha. O Globo também fechou uma 
parceria com a griffe de roupas Reserva para criar uma camiseta inspirada na campanha de 
sustentabilidade promovida pelo jornal. 
 
A Kraft Foods traz para o Rio a exposição "Uma Casa, Mil Olhares" em parceria com a Evoluir -
Educação e Sustentabilidade - e o Instituto Akatu, uma casa itinerante no Museu da República, 
que mede cerca de 100 metros quadrados e já passou por várias cidades em São Paulo e 
Pernambuco. A exposição reconstrói uma casa típica de classe média brasileira ambientada 
entre as décadas de 1950 e 2010. São seis ambientes e cada um aborda determinados 
aspectos, como consumo de energia, alimentação, reaproveitamento de alimentos, uso 
racional da água e solidariedade, relação entre o homem e a natureza, e reciclagem. 
 
"Buscamos mostrar para as pessoas as mudanças ocorridas nos hábitos das famílias ao longo 
dos anos, sugerindo reflexão, iniciativas e soluções acerca do consumo consciente e dicas para 
se levar uma vida mais saudável e equilibrada", disse a coordenadora de Responsabilidade 
Social Corporativa da Kraft Foods Brasil, Giselle Sigel. 
 
Como várias outras empresas, a Unimed-Rio participa de alguns eventos paralelos à Rio+20. A 
principal delas é no seminário da F1B (Felicidade Interna Bruta), no dia 19, no Teatro Thereza 
Rachel. A operadora cedeu uma ambulância e terá como contrapartida a exibição da marca em 
todo o material de divulgação do evento (banner, folder, cartazes e site) e a citação e 
agradecimento pelo apoio. A Unilever também terá executivos participando da conferência e 
divulga um manifesto do que acredita serem as ações que devem ser tomada pelo governo, 
empresas, sociedade civil em direção a uma economia verde. 
 
A Oi é patrocinadora e prestadora de serviços de telecomunicações e Tl da conferência, e está 
presente em todos os principais locais de realização do evento. Os serviços da Oi se estendem 
ainda a hotéis e aeroportos da cidade. A expectativa é atender a um público de 50 mil pessoas 
apenas no Riocentro e cerca de 150 mil nas estruturas da sociedade civil. Para isso, a Oi conta 
com mais de 500 colaboradores envolvidos diretamente no projeto. Além disso, a empresa 
disponibilizará uma loja no pavilhão 1 do Riocentro para comercialização de aparelhos celulares 
e chips aos participantes do evento. 
 
A companhia aérea Webjet trocou os copos plásticos por copos feitos de amido da planta em 
seu serviço de bordo. Ao contrário de outros materiais que demoram até 100 anos para deixar 
de existir, o copo produzido a partir da mandioca se degrada facilmente. Cerca de mil unidades 
foram distribuídas a bordo de aeronaves da Webjet em voos no dia 14 junho. 
 
CINEMA 
 
Como forma de divulgar sua área de projetos especiais, a Agência Tudo, do Grupo ABC, lança 
na Rio+20 o longa-metragem "Amazônia Eterna", patrocinado pela Vale, e que abre nesta 
segunda--feira (18) a mostra The Good Planet Film Festival. O filme foi feito em parceria com 
a produtora Giros, e é o único brasileiro a integrar a mostra, conduzida pelo fotógrafo francês 
Yann Arthus- Bertrand. Dirigido por Belisário Franca (Giros) e idealizado em parceria com 
Maurício Magalhães, presidente da Agência Tudo, o filme traz uma nova visão sobre as 
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possibilidades de convivência harmônica entre a exploração da economia verde e a 
manutenção do ecossistema amazônico. O investimento total na produção foi de R$ 3,8 
milhões. 
 

 
 

Fonte: Propmark, São Paulo, 18 jun. 2012, p. 21. 
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