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O DISCURSO SUSTENTÁVEL DA PROPAGANDA YPÊ 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir como e se ocorre alguma 
forma de manipulação dos clientes e sobre a decisão de escolha por um produto ou 
empresa, por conta de como esta se preocupa e demonstra tal preocupação com  a 
Responsabilidade Social, sobremaneira, as empresas da Região Bragantina, ou 
ligadas a ela. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil abarca uma das mais ricas florestas em Biodiversidade do mundo, a 

Mata Atlântica, porém, por conta do alto índice de desmatamento e falta de 

preocupação com o futuro, sabe-se que mais de 90% da mata original já foi extinta. 

Com o objetivo de recuperar tudo o que foi perdido, surgiu o SOS Mata Atlântica, 

que faz parceria com as empresas para que elas compensem sua contribuição para 

a degradação do meio ambiente. 

Além da preocupação com o futuro, as empresas descobrem grande potencial 

na propaganda que prezam os projetos sustentáveis, os quais se refletem 

diretamente no seu lucro, crescendo assim a possibilidade de mostrar para os 

públicos de interesse todo o trabalho realizado, quando o assunto é 

Responsabilidade Social. 

 

OBJETIVOS 

Como objetivo geral pretende-se averiguar as causas e as motivações 

advindas da preocupação com a sustentabilidade no mundo corporativo, por meio da 

Análise Crítica do Discurso no que diz respeito ao marketing, apresentado nas 

propagandas, divulgação e parceria com SOS Mata Atlântica da empresa Ypê; bem 

como a importância destes mecanismos para a adesão dos clientes. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa acontece primeiramente, de forma exploratória e 

posteriormente terá o cunho explicativo (GIL, 2000). Com relação aos procedimentos 

técnicos, segundo Gil (id), para este tipo de trabalho, se fazem necessárias duas 

formas de pesquisa: bibliográfica e documental. Desta forma, todos os 

procedimentos a serem utilizados serão orientados de forma interpretativa. 

 



DESENVOLVIMENTO 

 A Responsabilidade Social é um assunto que vem se destacando cada vez 

mais no meio corporativo. Apesar de algumas controvérsias, é inegável a sua 

importância para a empresa e sua reputação, tornando-se imprescindível ao 

marketing. 

 Para Toldo (2002, p. 82), responsabilidade social é o “comprometimento 

permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de 

seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um 

todo”. A Responsabilidade Social não pode ser confundida com as obrigações da 

empresa previstas por lei, assim como não deve ser algo emergencial em um 

momento de crise com os públicos de interesse. 

A Teoria Social, tratada pela ACD busca a valorização mais do processo do 

que o produto, o qual interessa aqui, na medida em que se estuda a sociedade, pois 

se a sociedade muda e a linguagem é reflexo dela, ao analista cabe o composto do 

todo linguístico e, apenas como justificativa, busca o produto. A proposta é as 

propagandas dos produtos Ypê e a maneira como eles tratam a sustentabilidade na 

mesma. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Mata Atlântica é uma das florestas com maior biodiversidade do mundo, 

porém, de sua vegetação original restam apenas 7%. Com o objetivo de recuperar e 

diminuir os efeitos dessa destruição a SOS Mata Atlântica vem a 10 anos 

desenvolvendo um trabalho de restauração florestal na mata. Hoje a SOS Mata 

Atlântica conta com 4 programas de restauração, somando mais de mil projetos 

beneficiados. 

O “Florestas do Futuro” é o principal destes para a contribuição de 

restauração de áreas prioritárias, promovendo a recuperação das matas ciliares, que 

estão diretamente ligada à produção de água, em cinco bacias hidrográficas 

prioritárias, sobremaneira a do Rio Atibaia. 

A Ypê, vencedora por seis anos consecutivos na categoria meio ambiente do 

prêmio Top Of Mind tem parceria com a SOS Mata Atlântica no projeto Florestas do 



Futuro e já plantou mais de 400 mil mudas nativas da Mata Atlântica, contribuindo 

assim para a conservação da água e da biodiversidade, o que está em seus rótulos. 

Além dos projetos, a preocupação com as embalagens e com o destino final 

do produto também fazem parte da filosofia da empresa, que de modo geral utiliza 

seu foco na sustentabilidade para atrair os novos clientes e fidelizar os que já fazem 

uso da marca, mostrando como é importante a preocupação com o meio ambiente, 

na escolha de palavras das propagandas. 

           
Fonte foto 01: http://comportamento-do-consumidor.blogspot.com.br/2011/06/propagandas-verdes.html

 Fonte foto 02: http://www.agenciatobias.com/maquiagem 
 

Sabendo que hoje em dia o consumidor preocupa-se cada vez mais sobre a 

procedência dos produtos que está adquirindo, interessa qual a preocupação da 

empresa com o meio ambiente, bem como suas ações para reduzir impactos 

ambientais. Deixando claro que cabe ao consumidor optar por uma empresa que se 

preocupa de fato com as questões sociais e ambientais ou por uma empresa que 

cumpre apenas com seus compromissos legais. O objetivo não é posicionar-se 

sobre a ideia, e sim mostrar que a propaganda voltada para o cunho sustentável 

acaba atraindo e alterando o modo de pensar de pessoas que não teriam de 

imediato a preocupação com o meio ambiente. 
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