
Por Nara Damante

A
conscientização e a mobi-
lização crescentes da soci-
edade pela defesa de seus

direitos em várias partes do mun-
do têm aumentado a cobrança
sobre as empresas, e esse proces-
so está redefinindo as vantagens
competitivas das organizações.
Cada vez mais elas se diferencia-
rão umas das outras pela postu-
ra ética em suas relações com o
mercado, os diversos públicos e
a comunidade de modo geral.

Dentro desses novos paradigmas
crescerão mais as companhias
que souberem atender às expec-
tativas e necessidades mais am-
plas da população.

O gerenciamento estratégico
desse processo e como ele pode
contribuir para o fortalecimento
da imagem das corporações tem
se tornado uma área com muito
potencial de crescimento dentro
das empresas e também nas agên-
cias especializadas em comuni-
cação corporativa. "O público
está muito atento à reputação
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das corporações. Somente a qua-
lidade do atendimento ou dos
produtos e serviços já não é mais
suficiente para construir uma boa
imagem. Essa demanda obriga
as empresas a direcionarem suas
ações para princípios elevados e
éticos", explica Bertrando Moli-
nari, vice-presidente de assun-
tos corporativos do BankBoston.
Para isso, não só os bancos como
companhias de todos os segmen-
tos buscam melhorar o relacio-
namento com seus stakeholders
(públicos de interesse) - comu-
nidade, governo, funcionários,
acionistas, clientes, parceiros de
negócios, fornecedores e impren-
sa. Molinari também lembra que
pesquisas apontam que as em-
presas de boa reputação têm suas
ações mais valorizadas que as
demais. Ou seja: reputação e va-
lor financeiro das ações possu-
em relação direta.

AMADURECIMENTO
DOS GESTORES

Além disso os clientes são mais
leais a empresas que constróem
boa imagem porque a reputação
está ligada à credibilidade, e esse
histórico é um dos pilares da res-

ponsabilidade social. "Não se con-
segue ter uma boa reputação di-
zendo o que vai ser feito, mas o
que se fez ao longo do tempo. É o
resultado de um processo de
amadurecimento dos gestores,

inspirados por competência, va-
lores e práticas, coerência e per-
manência", diz Molinari. Segun-
do ele, o BankBoston conquistou
uma boa reputação porque pen-
sou em responsabilidade social
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há dez anos e nesse tempo os
dirigentes tiveram sensibilidade
para entender a importância des-
sa prática, disseminando-a pela
empresa. No caso dessa institui-
ção, a área atende não só as ações
de cunho social - com a Funda-
ção BankBoston, que apoia crian-
ças e adolescentes em situação de
exclusão social e promove a edu-
cação como ferramenta de inclu-
são -, mas também beneficia o
corpo de colaboradores com pro-
gramas de qualidade de vida, o
que faz com que o banco esteja
entre as Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil, guia publica-
do pela revista Exame. Molinari
conta que embora a divulgação
dessas ações seja modesta na mí-
dia, internamente a mobilização
é grande, fomentando inclusive a
participação dos funcionários em
programas de voluntariado.

Já o Banco Real ABN Amro
optou pelas áreas de educação e
desenvolvimento sustentável
tentando inserir esses conceitos
no dia-a-dia da organização por
meio de várias ações. Para isso,
no ano passado fundiu o setor
de treinamento (Academia ABN
Amro Real e gestão do conheci-
mento) com o de responsabili-
dade social. Carlos Nomoto, su-
perintendente de educação e de-
senvolvimento sustentável da

instituição, afirma que
nem sempre é fácil men-
surar como o posiciona-
mento do banco atinge cli-
entes e funcionários, mas
já existem alguns indica-
dores provenientes das
pesquisas de clima orga-
nizacional. Num levanta-
mento realizado pela em-
presa, 93% dos 28 mil fun-
cionários do banco admi-
tiram que a instituição se
relaciona de forma ética
com os clientes e 88% re-
conheceram que o Real
tem considerado aspectos
sociais e ambientais no re-
lacionamento com os clientes.
Para ele isso significa que o pú-
blico interno está entendendo o
que a empresa vem fazendo, ten-
do usado para essa comunicação
a revista interna Juntos, a intra-
net e publicações especiais. Ou-
tro estudo realizado no ano pas-
sado apontou que 29% do públi-
co externo concorda que os con-
ceitos de postura e ética estão
associados ao Real, enquanto em
novembro de 2002 esse porcen-
tual era de 17%, indicando a cur-
va ascendente. "Reconhecemos
que temos muito o que apren-
der, mas nossas ações em rela-
ção à questão da política de ris-
cos socioambientais vêm nos ga-

Avon usa mesmos conceitos de marketing para
agregar valor à marca aplicados também a causas

rantindo apoio de várias ONGs,
o que demonstra que elas estão
sensíveis ao nosso esforço", rela-
ta Nomoto.

O Real decidiu agregar à sua
análise de crédito para empresas,
além dos aspectos econômicos e
financeiros, a avaliação de riscos
socioambientais. Assim, no caso
das empresas do setor madeirei-
ro, por exemplo, o Real exige não
só a certificação legal de atuação
mas também o Selo Verde de
manejo florestal. Os móveis com-
prados pelo banco também aten-
dem a essa filosofia. Após a im-
plantação da política socioambi-
ental, pelo menos um cliente - a
ONG Imaflora - decidiu trocar de

banco em função desses
cuidados, numa demons-
tração de que a sociedade
também está preocupada
com a forma com que as
corporações fazem negó-
cios. Para Nomoto, não
basta que a comunicação
informe ou inspire os di-
versos públicos das ações
do banco, mas que tam-
bém se engaje, desafio
grande e que ainda se en-
contra em fase inicial.

MARKETING SOCIAL
Esse engajamento já

vem sendo estimulado na
Avon em 30 países com a campa-
nha para a prevenção do câncer
de mama, iniciada no Brasil em
1997, que conscientiza as mulhe-
res de que a cura depende da
detecção precoce, por meio do
auto-exame. "Utilizamos os mes-
mos conceitos de marketing para
agregar valor à marca e também à
causa. Escolhemos uma causa ali-
nhada ao potencial da empresa e
seu poder de gestão de logística,
distribuição, penetração no pú-
blico-alvo e produto", afirma Lí-
rio Cipriani, diretor executivo do
Instituto Avon. Para ele, seria
muito fácil apenas assinar um che-
que e enviar a uma entidade, como
a Avon já fez no passado. Mas a
empresa entendeu que a respon-
sabilidade está também em admi-
nistrar a campanha e engajar o
público. A cada ciclo de 19 dias,
período de circulação das edições
dos 6 milhões de catálogos de
produtos, alguns itens são desta-
cados pela promoção "Um beijo
pela vida", que destina 7% das
vendas dos cosméticos à causa
do câncer de mama. O resultado
da campanha vem aumentando
gradativamente, sendo que com
o faturamento arrecadado em
2003, de R$ 900 mil, foi possível
auxiliar oito projetos sociais. Já
em 2004 o resultado estimado é
de R$ 2 milhões, que poderá aju-
dar 12 projetos. Como cada edi-
ção do catálogo atinge 25 milhões
de consumidores, essa é uma
oportunidade única de comuni-
car o cuidado com a saúde.

Por sua vez, a matriz norte-
americana da Avon - depois de
12 anos na luta contra o câncer de
mama -, em paralelo inicia tam-
bém o apoio ao combate à violên-
cia doméstica, tendo como sím-
bolo a atriz mexicana Salma
Hayek, garota-propaganda do
novo batom da marca, Avon Co-
lor My Lip Miracle. No Brasil,
Cipriani afirma que ainda estão
sendo estudadas as ações nessa
área da responsabilidade social,
que devem se iniciar no próximo
ano, mas sem deixar de lado o
combate ao câncer de mama. Ele
também afirma que as ações soci-
ais da Avon ganham pouca divul-
gação mercadológica porque ain-
da há preconceito contra a união
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das marcas à responsabilidade
social, mas defende que o marke-
ting relacionado a causas é uma
atividade que as empresas deveri-
am fazer porque gera benefícios
mútuos sempre de forma trans-
parente e ética. Uma das exce-
ções, no caso da Avon, são as
corridas e caminhadas Avon Run-
ning, também alusiva ao combate
ao câncer de mama, que ganham
muita divulgação da imprensa e
também de campanhas publicitá-
rias que, neste ano, foram prota-
gonizadas pela apresentadora e
modelo Daniela Cicarelli.

GESTÃO TRANSPARENTE
Já na Comgás a sustentabili-

dade faz parte da área de comuni-
cação da empresa, buscando rela-
cionar suas ações aos diversos
públicos. Preocupada com o meio
ambiente, a companhia enqua-
dra-se em quatro das sete práticas
reconhecidas pelo Instituto Ethos
- respeito ao meio ambiente,
melhoria da parceria com forne-
cedores, investimento em produ-
tos com redução de riscos e rela-
cionamento ético com os públi-
cos. No início a empresa acredita-
va que essas ações eram uma for-
ma de responsabilidade para com
a sociedade e que não deveriam
ser divulgadas, até que esse pen-
samento foi revisto, principalmen-
te em função dos princípios do
Ethos. César Fernandes, superin-
tendente de comunicação da
Comgás, confirma que a partir
do investimento (sem uso de be-
nefícios fiscais) no programa
Aprendiz Comgás - que capacita
jovens de 1a e 2- séries do ensino
médio para uma atuação ativa
em prol da comunidade, com
foco nos temas saúde, meio am-
biente e comunicação - houve
um fortalecimento da imagem,
com reconhecimentos como ci-
tação no Guia Exame de Cidada-
nia. Internamente a empresa es-
timula o voluntariado por meio
de seminários.

Ter uma gestão transparente
e coerente como a que a empresa
prega para a área social fez com
que a Comgás garantisse um fi-
nanciamento do Banco Mundial
porque, além de preencher todos
os requisitos, comprovou o uso
de fornecedores socialmente res-
ponsáveis, combate ao trabalho
infantil, uso de materiais ambien-
talmente legais e ação comunitá-
ria. De acordo com Fernandes, o
próximo passo será promover
uma ação junto à cadeia fornece-
dora. "Não basta que eles cum-
pram o dever de fornecedor, como
pagar impostos, não contratar
crianças ou ter trabalho escravo.
Em 2005 exigiremos também que
os subcontratantes façam parte
dessa filosofia", afirma o executi-
vo da Comgás. Outra meta é im-
plantar a política da diversidade,
com a contratação de portadores
de necessidades especiais.
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