
O papel das agências
Desenvolvimento de campanhas gratuitas e contribuições financeiras para instituições não bastam

Por João Paulo Nucci

Embora seja fácil detectar boas
intenções nas agências de pu-

blicidade, por enquanto perma-
nece tímido o peso de conceitos
avançados de responsabilidade
social no dia-a-dia dos profissio-
nais da propaganda — por enquan-
to, é preciso frisar. "Propaganda

não t vanguarda. Ela virá atrás do
movimento que a sociedade articu-
la", prevê o presidente da Thymus
Branding, Ricardo Guimarães. "As
agências são pragmáticas, pensam
no curto prazo. Mas daqui a pouco
não será mais possível ganhar di-
nheiro sem fazer as coisas correta-
mente. Pouco tempo atrás, não se
dava importância para o consumi-

dor. Hoje em dia esse comporta-
mento é inconcebível. Em breve,
acontecerá o mesmo com a respon-
sabilidade social", diz o publicitá-
rio, que presta serviços para duas
empresas com posturas considera-
das exemplares: a Natura e o Ban-
co Real ABN Amro.

Campanhas gratuitas para
boas causas todo mundo já faz,

há décadas. Contribuições finan-
ceiras para instituições de carida-
de também são comuns na vida
das agências. Poucas deram o
passo maior, que é criar um am-
biente de trabalho permeado por
valores mais nobres no qual to-
das as atividades e interações da
empresa com a sociedade sejam
readequadas a um modelo de res-

peito à diversidade do ser huma-
no e à natureza. "Já não basta que
a propaganda seja honesta. É pre-
ciso também que ela seja uma
propaganda-cidadã, que respeite
o consumidor, zele pelos bons
costumes, proteja a imagem da
mulher e da família e se integre na
comunidade a que pertence", diz
o presidente da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), Francisco Gracioso.

Parece uma tarefa incompatí-
vel com a atividade publicitária,
ultracompetitiva por essência.
Mas só parece. Se até os bancos -
e o ABN Amro não é o único -
estão adotando posturas mais
responsáveis, é porque é possí-
vel ganhar dinheiro promoven-
do o bem. Recentemente, o Uni-
banco e o Itaú lançaram campa-
nhas de crédito com tons educa-
tivos para tentar evitar que seus
clientes recorram às linhas de
financiamento sem prévio conhe-
cimento das conseqüências de

Guimarães: propaganda não é vanguarda

tomar dinheiro emprestado.
Numa avaliação superficial, a
mensagem joga contra o desejo
das próprias instituições de au-
mentar sua carteira de crédito.
Uma reflexão mais aprofundada
revela que a mensagem pode me-
lhorar a qualidade dessa carteira.
Provavelmente, com os clientes
mais bem informados, os índices
de inadimplência vão cair. O me-
lhor dos mundos, tanto para o
banco quanto para o consumidor.

"Se faço uma campanha para
dizer que há coisas na vida que
não têm preço e outras que é
possível comprar no cartão de
crédito, estou disseminando uma
mensagem construtiva. Estou di-
zendo que existem coisas muito
maiores na vida, que o dinheiro
não compra", exemplifica o sócio
da Giacometti Propaganda, Hi-
ran Castelo Branco. "Mas se tento
vender um tênis dizendo que
quem não o possui é um cidadão
de segunda classe ou deve ter
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vergonha de andar na rua, eu re-
velo falta de consciência social",
avalia. Segundo ele, a questão
passa pela educação dos profis-
sionais. "Da mesma forma que os
médicos não podem exercer a
medicina sem fazer o juramento
de Hipócrates, acredito que nós,
publicitários, devemos seguir pre-
ceitos éticos que muitas vezes são
ignorados. Há um certo grau de
desinformação e despreparo no
mercado", diz o publicitário, filho
de Renato Castelo Branco (1914-
1995), pioneiro da responsabili-
dade social na publicidade no Bra-
sil que batiza um prêmio criado
pela ESPM em 2004.

No distante ano de 1971, exer-
citando seu pioneirismo, Renato
escreveu que a CBBA (sua agên-
cia de então) "considera a propa-
ganda um legítimo instrumento
da expansão comercial, da pro-
moção do consumo e dos objeti-
vos de lucro, dentro dos concei-
tos da economia de mercado. Mas
tem, ao mesmo tempo, uma pre-
cisa consciência da responsabili-
dade social da propaganda, que
deve ser verdadeira no fundo e na
forma. Deve respeitar a comuni-

Castelo Branco: é preciso educar

dade e o indivíduo. E precisa es-
tar em consonância com os obje-
tivos do desenvolvimento econô-
mico, social e cultural do País".

A visão límpida e cristalina re-
gistrada há mais de três décadas
por Renato Castelo Branco parece
ainda encontrar resistências no mer-
cado em pleno ano de 2005. De
acordo com João Francisco de Car-
valho Pinto Santos, diretor da Full
Jazz Comunidade, agência espe-
cializada em consultoria para cida-
dania corporativa, há uma confu-
são no conceito de responsabilida-
de social dos executivos ligados à
mídia. "Muita gente considera que
a postura ética e responsável con-
tradiz a liberdade criativa. Isso não
é verdade, muito pelo contrário.
Você pode ter uma propaganda
extremamente criativa sem ne-
nhum impasse ético, sem criar es-
tereótipos", considera ele, que pen-
sa como Ricardo Guimarães: "Da-
qui a pouco, para vender mais, as
empresas terão de apresentar uma
identidade social muito forte".

Roberto Duailibi, sócio da

DPZ, acredita que a agên-
cia pode estimular seus
clientes a se comprometer
com a responsabilidade
social quando tem a cora-
gem de fazer com que eles
digam só a verdade em
seus anúncios, não exage-
rem nos apelos, não façam
anúncios de mau gosto,
não poluam as cidades
com sua propaganda ex-
terna e respeitem as leis do
país. "O exemplo deve par-
tir da própria agência", afir-
ma. A DPZ mantém um
núcleo denominado DPZ Duailibi: exemplo deve partir da agência

Cidadã para atendimento de con-
tas do terceiro setor.

Se o caminho do bem é as-
sim, inexorável, é possível pre-
ver uma revolução na vida das
agências num horizonte de mé-
dio ou longo prazos. Os mais
desavisados talvez ainda preci-
sem ser despertados, mas o fato
é que as transformações já come-
çaram. A publicitária Nádia Re-
bouças, proprietária da Rebou-
ças e Associados, tem um longo
histórico de atuação no terceiro
setor. "A sensação que eu tinha
era de isolamento, eu trabalhava
sozinha. De uns anos para cá

houve um amadurecimento no
Brasil, tanto da população quan-
to das empresas. E hoje vejo com-
panhias mudando efetivamente
seus próprios negócios em vez
de simplesmente criar algum
projeto social. Já não é pequeno
o número daquelas que têm a
responsabilidade social dentro
de sua gestão estratégica", diz
Nádia, ex-coordenadora do Co-
mitê da Campanha Ação da Ci-
dadania contra a Miséria e pela
Vida, que ficou conhecida como
a Campanha da Fome do Beti-
nho. Com diz a propaganda, o
futuro já começou.

Responsabilidade Social meio&mensagem especial - 21 DE MARÇO DE 2005




