
EthicMark quer valorizar campanhas éticas 
Hazel Henderson 
por Eduardo Duarte Zanelato 
 
Criado por Hazel Henderson, prêmio chega ao País em parceria com Christina Carvalho Pinto e 
a ESPM 
  

 
Hazel: marcas são, para o bem ou para o mal, o grande educador de muitas sociedades Crédito: Divulgação 

 
Já difundido nos mercados norte-americano e europeu, o prêmio EthicMark Awards passa a 
aceitar campanhas do Brasil a partir deste ano (as inscrições serão aceitas até 15 de maio no 
site do projeto). A intenção é reconhecer campanhas que se destacam pela ética e pelo 
incentivo de bons valores junto aos consumidores – fugindo, por exemplo, de clichês 
preconceituosos usados apenas para vender mais.   
 
A chegada da premiação ao mercado local é uma iniciativa conjunta de Hazel Henderson, 
criadora do projeto, e Christina Carvalho Pinto, sócia da Full Jazz e representante local da 
Ethical Market (empresa de Hazel aqui materializada pela plataforma Mercado Ético). A Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) é apoiadora do projeto e, dada a similaridade 
entre o EthicMark Awards e o Prêmio Renato Castello Branco de Responsabilidade Social (já 
em sua oitava edição), inscreverá automaticamente os vencedores do prêmio no EthicMark. 
 
A seguir, Hazel fala ao Meio & Mensagem sobre sua iniciativa de valorizar as melhores práticas 
éticas no mercado de comunicação e comenta a importância do Brasil num movimento para 
uma sociedade menos consumista, mais sustentável e capaz de conviver com diferenças. “Para 
o bem ou para o mal, a propaganda é o ‘educador’ dominante na maioria das economias”, 
sentencia a Hazel.  
  
Meio & Mensagem ›› Qual é a importância do Brasil para o prêmio?  
  
Hazel Henderson ›› O Brasil é conhecido mundialmente por sua criatividade em design, 
artes, música e abordagens brilhantes em marketing e propaganda. São Paulo, por exemplo, 
foi a primeira cidade do mundo a banir publicidade em outdoors.   
 
M&M ›› A propaganda existe para vender produtos. Esse objetivo não contradiz a 
busca por economias mais verdes?  
  
Henderson ›› O prêmio é uma forma de provocar anunciantes e agências e encorajá-los a ter 
um papel mais amplo — já que a propaganda, para o bem ou para o mal, é o “educador” 
dominante na maioria das economias. Descobrimos que exibir as campanhas mais inspiradoras 
e educativas é uma forma de incentivar um papel mais nobre para essa indústria poderosa que 
movimenta US$ 500 bilhões ao ano e aos veículos de mídia de massa a ela ligados. Em vez de 
apenas vender mais produtos, elas podem mostrar estilos de vida mais saudáveis e promover 
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o potencial e o desenvolvimento humanos. Esse papel educativo é fundamental para 
sociedades mais prósperas, saudáveis e inteligentes em tempos da Era da Informação. 
  
M&M ›› O Brasil não está alguns passos atrás de outros países?   
  
Henderson ›› Não, vocês lideram a corrida pela economia verde de muitas maneiras, como 
se pode perceber na Rio+20. Acredito que só teremos economias prósperas se protegermos e 
conservarmos o meio ambiente e nossos recursos naturais.  
  
M&M ›› Por que você quis promover a ética de mercado?   
  
Henderson ›› Eu cresci no Reino Unido, quando a BBC era a principal emissora de TV e rádio, 
além de promover sua Universidade Aberta, que, ao longo dos anos, formou milhões de 
inválidos, prisioneiros e portadores de necessidades especiais. Isso me fez perceber o quanto a 
mídia poderia educar e enriquecer a vida das pessoas, além de manter cidadãos e eleitores 
informados sobre meio ambiente e grandes temas globais.   
  
M&M ›› Como evitar que essa indústria faça movimentos danosos como o green 
washing (uso de roupagem ecoconsciente para vender produtos sem 
comprometimento real)?  
  
Henderson ›› O maior desafio do mercado de mídia, comunicação e marketing é guiar 
empresas para uma economia verde e ajudá-las a entender que isso demanda mudanças em 
seus processos e produtos. Não será útil a elas ou à sociedade essa “roupagem verde”, 
tampouco contratar empresas de relações públicas que vendam uma imagem que as livra de 
sua responsabilidade com a sociedade. 
  
M&M ›› Dá para adotar práticas mais sustentáveis sem quebrar a empresa?  
  
Henderson ›› Criamos, numa parceria com a Biomimicry 3.8, um guia de ética ecológico-
financeira para ajudar as empresas nesse movimento, porque elas são marionetes das equipes 
de finanças. Isso não deveria acontecer — mas acontece — e o mercado financeiro continua se 
baseando em modelos econômicos antigos que “externalizam” a poluição de seus balanços 
financeiros — colocando a responsabilidade para o contribuinte ou para as gerações futuras. 
Isso é inaceitável — então publicamos uma Declaração para Transformar Finanças com base 
em Princípios Éticos e da Vida. Aqui no Brasil, a Biomimicry 3.8 está trabalhando com a Natura 
e outras companhias brasileiras responsáveis. 
 
Fonte: Meio & Mensagem. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/04/29/E
thicMark-quer-valorizar-campanhas-eticas.html>. Acesso em: 30 abr. 2013. 
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