
A imagem é tudo
Grandes empresas adotam medidas para demonstrar que agem de maneira responsável

JOSÉ PAULO SANT'ANNA

A presença de dezenas de
projetos de lei cuja intenção é
restringir a publicidade de deter-
minadas categorias de produtos
preocupa empresas que ocupam
papel de destaque no mercado
brasileiro. A angústia atinge de
forma mais aguda os fabricantes
de duas linhas de itens que se
encontram em posição central
no alvo das atenções dos legisla-
dores: as cervejas e os alimen-
tos consumidos pelo público in-
fantil. A pressão está apenas no

Legislativo. A cada dia os consu-
midores estão mais bem infor-
mados e especialistas em saúde,
mais críticos. Associar as marcas
a atitudes não recomendáveis
pode causar sérios prejuízos.

Esse cenário faz com que as
companhias desses segmentos
adotem medidas pró-ativas,
cujo teor tem o interesse de de-
monstrar às diversas esferas da
sociedade a seriedade com que
desenvolvem suas estratégias
de marketing. A posição defen-

dida por Newton Galvão, dire-
tor de assuntos corporativos da
Kraft Foods, resume bem o pen-
samento dos executivos dessas
corporações. "Nós entendemos
que a população está preocupa-
da com problemas como a obe-
sidade infantil. Nós também te-
mos essa preocupação e quere-
mos ser vistos como parte da
solução", avalia. Alexandre Lou-
res, gerente de comunicação da
Ambev, reforça a tese. "A indús-
tria não tem o interesse de ser

apontada como incentivadora
do alcoolismo."

Duas frentes são adotadas
pelas empresas para enfrentar a
situação. Uma delas é, por meio
de suas associações representa-
tivas, dar total apoio ao trabalho
realizado pelo Conselho Nacio-
nal de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar). Essa cola-
boração ocorre com a elabora-
ção de sugestões para o aperfei-
çoamento das normas presentes
no código de ética da entidade,

que afirma levar a sério o com-
promisso de cumprir tais regras.

A outra saída prevê a adoção
de soluções próprias de cons-
cientização do consumidor sobre
o perigo do consumo inadequa-
do dos produtos que comercia-
lizam. Tais soluções são abran-
gentes, mas têm foco principal
nas estratégias de divulgação. As
empresas impõem regras bas-
tante rígidas às suas agências de
comunicação e as obrigam a
criar campanhas a partir de di-
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retrizes estabelecidas com base
em estudos cuidadosos.

Uma mostra desse comporta-
mento é dado por Mario Castelar,
diretor de Comunicação e Marke-
ting da Nestlé Brasil. "Temos um
código de conduta interno que,
dentre outros itens, impede-nos
de incentivar comportamento
anti-social, consumo de porções
exageradas, consumo compulsivo
e qualquer tipo de menosprezo a
parcelas da população. Além dis-
so, tratamos de divulgar nossos
produtos pelo que eles têm de
benefício, a partir de mensagens
racionais ou emocionais criadas
com simplicidade, transparência e
respeito", garante.

CONSUMIDOR RESPONSÁVEL
A tarefa de alertar os consu-

midores sobre a necessidade de
eles saborearem a cerveja de for-
ma racional é preocupação que
ganha força a cada dia entre as
empresas do setor. De acordo
com Loures, essa prática deve-

se à grande sensibilidade com
que a indústria deve avaliar a
evolução do mercado. "O setor
cervejeiro está respondendo
bem aos apelos da sociedade.
Estamos nos esforçando para
criar mensagens de forma cada
vez mais eficaz e criativa", afir-
ma o executivo da Ambev.

Como prova dessa evolução,
Loures aponta o lançamento, por
parte da empresa, do Programa
Ambev de Consumo Responsá-
vel, que prevê uma série de me-
didas voltadas para minimizar
dois problemas graves, o dos aci-
dentes de trânsito causados pelo
consumo de bebidas por parte
dos motoristas e o da venda de
cervejas para menores de idade.

O programa ganhou força a
partir do início de 2003, quando
a Ambev foi a única empresa cer-
vejeira da América Latina a par-
ticipar de uma reunião sobre o
consumo exagerado do álcool
organizada pela Organização
Mundial da Saúde. "Na reunião
esses dois temas foram aponta-
dos como os mais graves relati-
vos à questão", conta.

As medidas adotadas pelo
programa prevêem a produção
periódica de mensagens comer-
ciais com conteúdo voltado ex-
clusivamente para pedir mode-
ração aos fãs da bebida. "Já pro-
duzimos cinco comerciais com
essa temática, os quatro últimos
nos últimos dois anos, o que dá
uma média razoável de um filme
a cada seis meses", lembra. A
mensagem mais recente e que se
encontra no ar é uma chamada
usada durante as transmissões
esportivas na qual são exibidas
imagens de latas de cerveja Skol
que se transformam em carri-
nhos, chamando a atenção para
a explosiva mistura de bebidas
e direção.

Além da mídia, o projeto pa-
trocina uma série de iniciativas.
Uma delas foi a distribuição para
as autoridades que controlam o
trânsito de 14 mil bafômetros,
aparelhos que estão sendo utili-
zados para fiscalizar o comporta-
mento de motoristas nos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, e no Distrito Fe-
deral. "Em países como Inglater-
ra e Holanda, a fiscalização é
muito rigorosa. Aqui, detectamos
uma carência no número dos apa-
relhos que impedia uma ação
mais rigorosa", justifica.

A Ambev também está patro-
cinando a campanha "Peça o
RG", que promove em 18 mil
pontos-de-venda espalhados pelo
País. A ação, iniciada em 2003 e
sem prazo para terminar, tem
como objetivo alertar os donos
de estabelecimentos comerciais
de que a venda de bebidas al-
coólicas para menores é uma
prática proibida por lei. "Essa
campanha conta com o apoio de
anúncios na mídia impressa e
distribuição de materiais promo-
cionais", informa Loures.

blicados na imprensa sobre as
ameaças do consumo excessivo
de álcool.

A Kaiser também vem ado-
tando algumas medidas. "Te-
mos um amplo trabalho educa-
tivo para evitar problemas de
alcoolismo entre os nossos fun-
cionários", diz Paulo Macedo,
diretor de assuntos corporati-
vos da cervejaria.

Cuidado semelhante é toma-
do também para públicos exter-
nos. "Dentre outras iniciativas,
organizamos a montagem de ex-
posições em praças públicas que
informam sobre a importância
do consumo responsável", afir-
ma. A empresa também estuda
fazer acordos com cooperativas
de táxis para que esses veículos
dêem descontos aos consumido-
res que exagerarem no consumo
da bebida, ação ainda sem prazo
para entrar em vigor.

PROIBIDO PARA CRIANÇAS
Em todos os países em que

está presente, a Kraft Foods
adota uma série de regras que
têm como preocupação demons-
trar que a empresa age de for-
ma responsável ao divulgar seus
produtos, principalmente em
relação ao problema da obesida-
de infantil, que tem se agravado
nos últimos anos em várias na-
ções. "Não concordamos com a
tese de que a proibição da pu-
blicidade vai solucionar o proble-

O cuidado também está pre-
sente nos eventos patrocinados
pelas marcas da Ambev, caso do
famoso Camarote da Brahma,
montado todos os anos no car-
naval carioca, e do festival de
música Skol Beats. "Nesses
eventos, proibimos a entrada de
menores, oferecemos estaciona-
mentos nos quais os motoristas
podem deixar seus automóveis
até o dia seguinte caso bebam
em excesso, fazemos acordos
com cooperativas de táxi para
que estas dêem descontos aos
motoristas que não se encon-
tram em condição de dirigir, ofe-
recemos ônibus de graça até o
metrô e organizamos as 'briga-
das do carona', formadas por
funcionários que avaliam os re-
flexos dos participantes da fes-
ta e os convencem a não voltar
para casa dirigindo se não esti-
verem bem", conta.

Outra iniciativa foi a da ado-
ção de uma campanha de out-
doors na Via Dutra como instru-
mento de conscientização dos
motoristas sobre o perigo do
consumo nas estradas. "Na par-
te da estrada localizada no Es-
tado de São Paulo a venda de
bebidas é proibida, mas na do
Rio de Janeiro, não", ressalta. De
quebra, a Ambev ajuda a patro-
cinar a organização não-gover-
namental Centro de Informação
sobre Saúde e Álcool (Cisa), que
divulga pesquisas e artigos pu-

ma. Mas estamos dispostos a co-
laborar, agindç de forma respon-
sável", avalia Galvão.

A norma que mais chama a
atenção é a que prevê a proibi-
ção, para as agências de comu-
nicação contratadas pela multi-
nacional, de criarem anúncios
com linguagem voltada para o
público formado pelas crianças
com até 6 anos de idade. "Nessa
idade, elas estão indefesas e não
têm discernimento sobre o que
é bom ou mau", explica Galvão.

Para o público na faixa etá-
ria entre 6 e 12 anos, as men-
sagens levam em conta uma
série de critérios criados para
evitar o consumo abusivo dos
produtos. Uma das premissas
é a de direcionar, sempre que
possível, as mensagens comer-
ciais para as mães. A prática
atinge produtos muito apre-
ciados pela garotada, caso dos
sucos Tang, dos bombons So-
nho de Valsa e da gelatina
Royal. "Em nossas mensagens
comerciais nunca exibimos
muitos bombons ou biscoitos.
Esses produtos sempre apare-
cem em quantidade limitada",
acrescenta o diretor.

Fora da mídia, a companhia
também age com cautela. Entre
as iniciativas que adota se en-
contram a de não exibir carta-
zes promocionais e a de não ins-
talar máquinas de produtos nas
escolas infantis.




