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Os mais conscientes que me perdoem, mas o publicitário que não atentar para a 
conscientização ecológica do consumidor está “fadado à extinção”. As informações estão por 
aí, para quem quiser procurar e ver. Toda semana, pipocam notícias com exemplos sobre a má 
gestão que os seres humanos vêm dedicando à sua casa maior, o planeta Terra. No entanto, 
com raras exceções, aparecem escondidas em cadernos de ciências ou nos relativamente 
poucos veículos especializados. Na área publicitária, a exposição é ainda mais tímida. O 
histórico de campanhas que demonstram claramente a preocupação com a causa ambiental 
pouco foge de briefings específicos demandados pelos clientes, em geral linhas de cosméticos 
ou ONGs apadrinhadas por agências. Está na hora disso mudar. 
 
É certo que o Brasil tem uma tradição na área ambiental. No Rio de Janeiro, o replantio da 
Floresta da Tijuca, primeira e mais bem-sucedida obra humana de intervenção na natureza 
para devolver uma vegetação mais próxima da original, a de mata atlântica, transformou uma 
área usada para o cultivo de café na maior floresta urbana do mundo. O projeto, encomendado 
pelo visionário D. Pedro II, terminou dois anos antes do termo ecologia ter sido inventado, 
ainda no século XIX. 
 
No entanto, há que se considerar que o interesse da grande mídia pelas questões ambientais 
como um todo, tem um trajeto cheio de altos e baixos. Talvez porque também a organização 
do movimento ambientalista, especialmente no Brasil, ganhou maior fôlego somente a partir 
dos anos 80. Para o grande público, um dos momentos mais marcantes aconteceu durante a 
Conferência Internacional no Rio de Janeiro, a Eco-92. Pouco a pouco, expressões como 
consumo consciente e sustentabilidade passaram a fazer parte não só do vocabulário cotidiano 
como da consciência do consumidor, indo além do que se aprende com coberturas 
sensacionalistas e indignadas, que aparecem em épocas de tsunamis e furações. 
 
Não podemos ignorar que a maior parte do que as pessoas sabem sobre meio ambiente veio 
do contato com a mídia, mesmo que ainda longe do ideal. Mas, quanto mais as pessoas se 
interessam pelo conteúdo, mais os meios de comunicação devem procurar oferecê-lo. É o 
outro lado da balança: a sociedade e seu poder de mudança, em que, na medida em que 
também se informa e toma consciência da importância do tema, força a demanda por mais 
conhecimento. 
 
No caso da publicidade, é importante que atendimento e criativos tenham em mente a 
preocupação ambiental. Não se trata de empurrar conteúdo ao cliente, mas sim de não deixar 
de considerar a possibilidade e a viabilidade de se abordar, numa campanha, as mais diversas 
questões que envolvem o tema. Pesquisa realizada em 2005 pelo Instituto Akatu, que trabalha 
em favor do consumo consciente, mostrou que a simpatia por empresas socialmente 
responsáveis é alta, entre consumidores conscientes – considerados aqueles que refletem 
frente às suas opções de escolha, entre outros critérios. Dos entrevistados, 82% afirmaram 
que estariam dispostos a pagar de 5% a 10% a mais por um produto de empresa que realiza 
projeto em favor do meio ambiente. Ou seja, um bom negócio. 
 
A campanha do aniversário de 30 anos da Fiat é exemplo de como a questão ambiental pode 
estar presente sem ser panfletária. Ao dar voz à população para conhecer o que se espera 
para o mundo daqui 30 anos, a empresa abriu a porta para que as preocupações e os desejos 
sobre o futuro do nosso planeta também fossem expressos. 
 
Vale lembrar também que boa parcela da população sabe se articular das mais diversas formas 
e tem em mãos o poder de reagir rapidamente. Muitas campanhas mal nascem e já são 
retiradas do ar por ferirem algum princípio básico do bem conviver. A mesma pesquisa do 
Akatu apurou que o índice de consumidores conscientes que freqüentemente se manifestam 
contra propagandas inconvenientes ou impróprias é de 32%, enquanto outros 40% o fazem 
eventualmente. Aqueles que deixam de comprar produtos para punir as empresas somam 
28%. Ou seja, a cultura do boicote merece atenção. 
 



Com as conseqüências do efeito estufa batendo à nossa porta, o aumento do nível dos oceanos 
se tornando realidade, em breve, a grande briga do ser humano será pelo acesso à água 
potável. Os publicitários já acordaram para essa realidade? Talvez. Mas há muito a abordar 
sobre essas e outras vertentes que compõem o tema. 
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