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Resumo 
 
Os temas ligados à sustentabilidade e às responsabilidades social e ambiental têm sido 
muito frequentes nas discussões sobre a comunicação e nas ações publicitárias. Este 
trabalho observa como as principais agências de publicidade da região do Grande ABC, 
uma das mais importantes para a economia do Estado de São Paulo e do Brasil, têm 
trabalhado com o tema, a partir das oportunidades de mercado e das necessidades 
percebidas pelos clientes anunciantes. Para compreender o cenário, foram feitas leituras 
de campanhas e pesquisas com gestores de planejamento das agências, com o objetivo 
de observar como as temáticas sustentáveis estão presentes no dia a dia da comunicação 
publicitária das empresas e das agências da região. 
 
 
Palavras-chave: publicidade; propaganda; sustentabilidade; responsabilidade 
socioambiental; Grande ABC. 
 
 
 
Publicidade, negócios e temas sustentáveis 
 

 

Os temas ligados à sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental têm 

aparecido há mais de 20 anos na publicidade brasileira, com grande destaque para a 

última década. Nas campanhas, os valores, estimulados pela presença cada vez maior no 

jornalismo e nas discussões das redes sociais, aparecem como obrigatórios em certos 

segmentos. Ações institucionais, de marcas de produtos de consumo, de varejo, entre 

diversas outras, trazem tentativas de associar suas narrativas ao cuidado com o planeta, 

com as pessoas, embora nem sempre a comunicação tenha uma relação direta com as 

práticas que confirmem tais valores.  

Algumas agências de publicidade, já desde o fim do século passado, começaram 

a trabalhar ativamente com essas questões, com a intenção de apresentar às empresas e 
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evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2 Professor e pesquisador da Universidade Metodista de São Paulo. E-mail: klebercarrilho@uol.com.br  
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aos decisores das verbas de comunicação que a associação com as temáticas poderia 

trazer diferenciais competitivos muito importantes para as marcas. 

Uma dessas foi a Full Jazz, de São Paulo, liderada pela publicitária Christina 

Carvalho Pinto, que até hoje mantém o posicionamento no slogan “consciência 

criativa”, com o objetivo de levar soluções criativas e conscientes para os clientes, mas 

também de desenvolver os valores sustentáveis na forma de fazer a comunicação 

publicitária. 

As empresas, por sua vez, passam ainda hoje por processos de transformação, 

desde o momento em que observam a possibilidade de desenvolver campanhas com 

temáticas sustentáveis. A princípio, elas notam que precisam fazer comunicação com 

essa temática, desenvolvendo campanhas de oportunidade. Depois, veem a 

possibilidade de criar produtos que embarquem os valores, quando nascem os produtos 

conceituais. Por fim, num estágio em que nem todas as empresas chegam, elas passam 

a desenvolver seus planos de negócios com valores sustentáveis, tornando-se, assim, 

empresas militantes da causa sustentável. Essa classificação, desenvolvida ainda no 

início da década (CARRILHO, 2010), deve ser posta à prova para observar empresas, 

agências e ações de comunicação que não estejam entre as mais importantes e mais 

presentes na mídia. 

 

As mudanças culturais referentes à preocupação com questões de 
responsabilidade socioambiental e de sustentabilidade levam os profissionais de 
comunicação e marketing das empresas a definir e desenvolver novas 
campanhas, conceitos, posicionamentos e modelos de negócios a partir das 
exigências sociais refletidas em pesquisas de percepção de marca e de 
comportamento de consumo, num possível processo “evolutivo”, com tendência 
de aumento da presençadas temáticas nas diversas ações de comunicação. 
(CARRILHO, 2010, p. 19) 
 
 
 

E qual é a grande motivação para isso? É claramente uma adaptação cultural, em que os 

produtos devem ser apresentados de forma a representar necessidades construídas. Vale 

observar, para isso, o início da introdução do livro A Cultura da Mídia, em que Douglas Kellner 

apresenta os primeiros passos e a contextualização da discussão presente na obra. Lá, ele 

demonstra como as relações entre a veiculação na mídia pode influenciar o cotidiano e construir 

uma realidade social e cultural diverso: 

 
Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam 
a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de fazer, modelando 
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opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que 
as pessoas forjam a sua identidade. O rádio, a televisão, o cinema e os outros 
produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser 
homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. 
(KELLNER, 2001, p.9) 

 

Por isso, quando a mídia, de diversas formas, desenvolve ideias ligadas à 

sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental, a publicidade deve se apropriar do 

discurso e levá-lo ao posicionamento de comunicação das marcas e dos produtos, com a 

clara intenção de desenvolver o que podemos chamar de share of heart, que é o “grau 

de associação emotiva positiva ou de estima que a marca e/ou o produto da empresa 

suscitam no público consumidor” (YANAZE, 2011, p. 87). É claro que, numa 

adaptação da definição, não somente o consumidor deve ser atingido por esse tipo de 

mensagem, mas todos aqueles que possam construir ou influenciar, principalmente em 

tempos de grande importância das redes sociais digitais. 

Originalmente, essas preocupações estavam ligadas apenas ao chamado 

Marketing Social, ou seja, as atividades que se desenvolviam a partir da causa, como na 

definição de PRINGLE e THOMPSON (2000, p. 3): “O Marketing para Causas Sociais 

pode ser definido como uma ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento 

que associa uma empresa ou uma marca a uma questão ou causa social relevante.” 

Atualmente, mais do que associar-se a uma causa, produtos e marcas podem ter uma 

relação de significado com as causas. É o caso de empresas como a Natura, que têm em 

seu posicionamento de marca a preocupação com causas ambientais e sociais. 

Porém, como essa realidade, que podemos encontrar em grandes empresas e 

grandes marcas, se dá em mercados publicitários menos desenvolvidos? Como isso se 

dá numa região que, embora esteja tão próxima de São Paulo, tem um mercado 

publicitário muito menor? Como as agências e a relação com as empresas contratantes 

levam em consideração as questões de sustentabilidade e de responsabilidade 

socioambiental? 

Por isso, este artigo faz um retrato das questões de sustentabilidade de 

responsabilidade socioambiental no mercado publicitário do Grande ABC, região 

importante pela produção industrial, mas com um mercado de comunicação ainda 

incipiente. 
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A economia da região do Grande ABC e o mercado publicitário 
 

 

A região do Grande ABC se localiza na Região Metropolitana de São Paulo e 

conta com sete municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Durante grande parte do século 

XX, foi referência da industrialização nacional, mas desde o início deste século, passou 

por uma grande transformação econômica, em que se evidenciou um grande aumento da 

participação dos serviços no resultado da arrecadação das administrações. Segundo o 

site do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, “mais de 2,5 milhões de pessoas 

habitam em uma área territorial de 828 km2” (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

GRANDE ABC, 2017) fazem dessa uma das mais importantes regiões no 

desenvolvimento econômico nacional.  

Durante muito tempo, grandes empresas, principalmente na área automotiva, 

foram as principais engrenagens da região. Montadoras como General Motors, 

Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce, Karman-Ghia, Scania, entre outras, foram 

fundamentais para levar empregos e fornecedores, que se instalaram às portas de seus 

contratantes. Isso também desenvolveu um grande número de serviços acessórios, em 

diversas áreas, como a educação. Grandes universidades se instalaram na região, entre 

elas duas das mais importantes do Brasil na área das engenharias, a Faculdade de 

Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, e a Faculdade de Engenharia Industrial 

(FEI), em São Bernardo do Campo.  

Também foi na região do Grande ABC que o movimento sindical do final do 

regime militar se desenvolveu. Para atender os funcionários da região, sindicatos fortes 

se estabeleceram e se definiram como referências para o Brasil. Com eles, também 

vários serviços foram desenvolvidos para que, além da luta por melhores salários e 

condições, houvesse uma possibilidade de atender os trabalhadores com qualidade. Essa 

relação de dependência econômica com o movimento sindical trouxe serviços 

interessantes, como uma das maiores empresas de turismo do Brasil, a CVC, que nasceu 

em Santo André para atender os sindicalizados e os grêmios das indústrias (CVC, 

2017). 

Neste ambiente de desenvolvimento econômico, o mercado publicitário e de 

comunicação começou a dar seus primeiros. Na década de 1970, já com um jornal de 
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grande circulação, o Diário do Grande ABC, algumas agências de publicidade 

começaram a se formar. A mais importante dela, a Octopus, tem quase quatro décadas 

de história e conseguiu dominar a região, num mercado com um grande número de 

empresas na área, mas que não conseguiu atingir uma atuação de relevância nacional.  

Para observar este mercado e suas relações com as temáticas de sustentabilidade 

e responsabilidade socioambiental, foram observadas as agências mais premiadas pelo 

O ABC da Comunicação, portal e revista que anualmente faz um retrato do mercado 

publicitário da região.  
 

 
Agências de publicidade – ações e campanhas com temáticas sustentáveis 
 

 

As agências, de acordo com sua importância no mercado, foram representadas 

pelos profissionais responsáveis pela área de Planejamento. A intenção era, a partir do 

mesmo roteiro de perguntas, observar como a agência observa as temáticas, como 

desenvolve estratégias na relação com seus clientes e quais práticas adota no dia a dia 

dos seus negócios. Foram observadas cinco das mais importantes atualmente, de acordo 

com o ranking dos premiados pelo O ABC da Comunicação, durante os últimos quatro 

anos: Octopus, New Mind, Insane, Go! Comunicação e Atta. 

  

Octopus 

 

A agência, fundada no final da década de 1970, foi representada pela diretora de 

Planejamento da área digital. Segundo ela, entre 10% e 30% do volume total de 

trabalhos da agência tem, de alguma forma, relação com temáticas sustentáveis e de 

responsabilidade socioambiental.  

Quando perguntada sobre como os trabalhos são desenvolvidos, ela disse que “a 

própria área de planejamento está sempre preparada para propor soluções sustentáveis 

aos clientes. O atendimento das contas também é orientado a estimular ações 

sustentáveis”.  

Como principais trabalhos desenvolvidos, foram apontados: 

• Casa Ronald McDonald ABC - Campanhas 'Mc Dia Feliz' | Campanhas 

'Brechó Beneficente'.  
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• APAE Santo André - Campanhas 'Feijoada Beneficente' | Campanhas 

'Setembro Verde' | Campanhas 'Aniversário APAE' | Campanhas 

'Programa + APAE'.  

• Todo Mundo Feliz - Campanhas 'Dia da Pizza' | Campanhas 'Bazar Dia 

Feliz'. Serviço Social Perseverança - Campanhas 'Lojão Beneficente' | 

Campanhas 'Feira do Livro' | Campanhas 'Bazar Maluco'.  

• SEMASA - Campanhas 'Economia de Água' | Campanhas 'Coleta 

Seletiva' | Campanhas 'Mesa Reágua' | Campanhas 'Mês do Meio 

Ambiente' | Campanhas 'Água na medida certa'.  

 
Peça da campanha para a Semana Economia de Água da SEMASA 

 

• Prefeitura de São Bernardo do Campo - Campanhas 'Aniversário 

Billings' | Campanhas 'Posse responsável de animais' | Campanhas 

'Vacinação contra a raiva' | Campanhas 'Moradores em situação de rua'.  

• Prefeitura de Santo André - Campanhas 'Adota Animal' | Campanhas 

'Doação de Agasalhos | Campanhas 'Prevenção do Câncer de Mama' | 

Campanhas 'Quem ama abraça - contra violência da mulher' | Campanhas 

'Semana do Trânsito'.  
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Peça da campanha para a Semana de Trânsito da Prefeitura de Santo André 

 

• Cristal Auto Shopping - Campanhas 'Adote um amigo' | Campanhas 'Dia 

Mundial do Meio Ambiente - Distribuição de mudas'.  

• TV + ABC - Campanhas 'Programa + APAE'.  

• Octopus - Campanhas 'Octopus Solidário' | Campanhas 'Arrecadação de 

Óleo de Cozinha - Ponto de apoio do Instituto Triângulo' | Campanhas 

'Doação de Agasalho' | Campanhas internas 'Separação do lixo', 

'Economia de água, luz e papel'. 

 

Ainda de acordo com a profissional, os temas sempre são citados nas reuniões de 

planejamento para procurar oportunidades para cada cliente. Além disso, a própria 

agência tem “campanhas e práticas próprias que visam incentivar a responsabilidade 

social e ambiental”.  

 

New Mind 

 

A New Mind, fundada no início dos anos 2000 por um grupo de alunos do curso 

de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo, foi representada 
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pelo sócio-diretor responsável pela área de planejamento e atendimento. Segundo ele, 

entre 10% e 30% do volume total de trabalhos da agência tem, de alguma forma, relação 

com temáticas sustentáveis e de responsabilidade socioambiental.  

Ainda de acordo com o profissional de planejamento, não existe uma área, nem 

funcionário, nem preocupação específica para mostrar oportunidades aos clientes as 

oportunidades de ações com temática sustentável. Porém, por terem dois clientes 

relacionados à limpeza urbana, os trabalhos são frequentes, por exigência da área. 

Porém, quanto aos demais, “nota-se um crescimento, principalmente em ações 

corporativas relacionadas ao tema”. 

Quando perguntado sobre a possibilidade de apresentação de oportunidades para 

os clientes, a resposta foi que só algumas empresas conseguem se adaptar ao tema, pois 

não têm, em suas estratégias de negócios, essas preocupações. A agência, no dia a dia, 

desenvolve ações internas, com canecas e copos individuais, aproveitamento total de 

papel, separação para coleta seletiva, entre outras ações não especificadas. 

 

 
Peça desenvolvida pela New Mind para a Semana do Meio Ambiente – INOVA  
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Peça desenvolvida pela New Mind para a Gincana de Reciclagem – INOVA  

 

 

Insane 

 

A Insane, agência resultante da fusão de outras três agências da região ocorrida 

há poucos anos, foi representada pelo Chief Strategy Officer. Segundo ele, menos de 

10% do volume total de trabalhos da agência tem, de alguma forma, relação com 

temáticas sustentáveis e de responsabilidade socioambiental.  

Quando perguntado sobre a preocupação sobre as temáticas na relação entre a 

agência e os anunciantes, a resposta foi: “Temos preocupação, porém não há um 

profissional destinado a isso. No processo de construção de marcas, sempre indicamos 

que os gestores tenham essa responsabilidade socioambiental na cultura organizacional 

para, assim, focarmos em campanhas, dentre outras ações”. Afirmou ainda que grande 

parte dos clientes não se preocupa com isso, motivo pelo qual poucos trabalhos foram 

desenvolvidos com esse tema, sem explicitar nenhum especificamente. 
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Nas práticas internas, apontou que fazem campanhas internas para economia de 

energia e água, além de coleta seletiva e iluminação em LED. Disse ainda que faltam 

mais práticas: “É uma briga que tenho tanto com clientes quanto com meus sócios”.  

 

Go! Comunicação 

 

A Diretora de Atendimento e Planejamento da Go! Comunicação apontou que 

menos de 10% do volume total de trabalhos pela agência tem temáticas ligadas à 

sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental. Segundo ela, “se o cliente tem 

esse viés, procuramos sempre pensar em ações que envolvam o conceito sustentável”. 

No entanto, não há uma preocupação específica com a possibilidade de indicar o tema 

como diferencial competitivo: “o tema só é citado quando solicitado pelo cliente 

anunciante”.  

Quando perguntada sobre quais campanhas ou trabalhos com temáticas 

sustentáveis foram feitas nos últimos 3 anos pela agência, ela respondeu que não 

ocorreu “nenhuma, mas nesse momento estamos desenvolvendo uma campanha para 

uma incorporadora que tem esse tema”. 

Segundo ela, nas práticas do dia a dia, a agência têm “poucas ações específicas 

sustentáveis, mas tem”. Destinação de resíduos para a reciclagem e utilização racional 

de impressão e energia estão entre elas.  

 

Atta 

 

O sócio da agência Atta, também responsável pelo planejamento na empresa, 

disse também que menos de 10% do volume total de trabalhos têm como tema a 

sustentabilidade ou o inclui. Disse ainda que, na agência, “existe a preocupação com o 

tema sim, mas não existe o profissional ou área, talvez pela estrutura mais tímida”. 

Disse ainda que a interação com a pesquisa o fez refletir sobre o assunto.  

Atualmente, a Atta desenvolve uma campanha para uma linha de Pneus 

sustentáveis, que inclui uma ação promocional para o descarte correto dos antigos, com 

incentivo através de desconto na compra de novos. 
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Peça desenvolvida pela Atta para Pneus Pirelli  

 

Apontou ainda que, segundo a sua percepção, grande parte dos clientes da 

agência não se preocupa com isso e que, no dia a dia, não há ações sustentáveis no 

desenvolvimento dos trabalhos. “O que não impede que o cenário atual mude”, 

concluiu. 

 

 
Considerações finais – a distante realidade 
 

 

É interessante observar como, entre as agências observadas, as mais importantes 

em tamanho e nas premiações da região do Grande ABC, as temáticas sobre a 

sustentabilidade e as responsabilidades social e ambiental são apenas tratadas como 

exceções. De acordo com os profissionais e as observações das campanhas, as temáticas 

só ocorrem quando há interesse por parte dos anunciantes. As agências, em geral, não 

levam as temáticas como oportunidades de diferencial competitivo para os clientes. 

Além disso, as práticas sustentáveis das agências têm a ver apenas com atitudes 

de correção de práticas, sem que a preocupação sustentável esteja presente no plano de 

negócios, no planejamento estratégico das empresas. A utilização de canecas no lugar 

de copos, a utilização de lâmpadas de LED, entre outras práticas simples, foram 

apresentadas como políticas de sustentabilidade, sem que houvesse nenhuma citação de 

preocupação com a pegada ecológica ou a inserção da comunidade do entorno. 
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Preocupações ambientais e sociais são, então, apenas aquelas que podem ser 

apresentadas como práticas “politicamente corretas”, que relembram e reconstroem as 

atuações das empresas ainda no final do século passado. 

É interessante notar como uma atividade tão ligada às tendências de mercado, 

como a publicidade, não consegue construir, nas empresas estudadas, uma prática 

sustentável que possa ser reconhecida como tal. Mesmo nas premiações do mercado 

local, a única referência ao tema é a premiação de campanhas que incluam as 

preocupações como recurso criativo, a partir de necessidades de mercado. 

Conclui-se, então, que houve pouco desenvolvimento da temática dentro das 

agências, que apenas refletem as necessidades dos clientes. Nos trabalhos observados, 

grande parte tem relação com obrigatoriedades legais, como nos casos de empresas de 

limpeza pública, e com contratos de contas públicas, como prefeituras e autarquias que 

trabalham com água e esgoto. Poucos exemplos incluem as preocupações de marca e a 

sua associação aos temas.  

 É também interessante verificar que, mesmo depois de mais de uma década do 

início da pesquisa anterior, citada no início deste artigo (CARRILHO, 2010), a 

realidade da inclusão das temáticas sustentáveis e de responsabilidade socioambiental 

continua ocorrendo apenas nas grandes empresas, atendidas pelas maiores agências do 

mercado nacional. 

 Na observação de um mercado menor, embora tão próximo da capital paulista, é 

possível notar como as temáticas estão ainda associadas a algo raro, sem grandes 

motivações para seu desenvolvimento. Embora só tenha validade para a observação 

local, esta reflexão leva a acreditar que a publicidade (e por consequência o ambiente de 

negócios) no Brasil ainda tem muito a se adaptar para incluir a sustentabilidade na 

comunicação das empresas e no dia a dia das agências de publicidade.  

 

  



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 13 

 

REFERÊNCIAS 

 
CARRILHO, K. Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental: transformações 
culturais na mensagem publicitária. Tese de doutorado – Universidade Metodista de São Paulo, 
2010. 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC. Institucional. Disponível em  < 
http://www.consorcioabc.sp.gov.br/o-consorcio>. Acesso em 2.jul.2017. 
 
CVC. Nossa história. Disponível em <http://www.cvc.com.br/institucional/nossa-
historia.aspx>. Acesso em 2.jul.2017. 
 
FULL JAZZ. Consciência criativa. Disponível em <http://www.grupofulljazz.com.br/>. 
Acesso em 2.jul.2017. 

KELLNER, D. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno 
e o pós-moderno. Bauru : EDUSC, 2001. 

O ABC DA COMUNICAÇÃO. Prêmio ABC da Comunicação 2017. Disponível em 
<http://www.premioabc.com.br/premio.php>. Acesso em 2.jul.2017. 

PRINGLE, H.; THOMPSON, M. Marketing Social: Marketing para causas sociais e a 
construção de marcas. São Paulo: Makron Books, 2000. 

YANAZE, M. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. São Paulo: Saraiva, 
2011. 

 
 


