
Executivos assumem a Responsabilidade Social 
 
Pesquisa mundial realizada pela Hill & Knowlton revela que os principais dirigentes de empresas 
brasileiras valorizam mais as ações sociais responsáveis do que em outros países. 
 
Os principais executivos brasileiros estão se conscientizando de que também são deles a 
responsabilidade de interferir na realidade social de nosso país. Pesquisa realizada no ano passado 
pela agência de relações públicas norte-americana Hill & Knowlton conclui que 56% dos 
executivos brasileiros atribuíram a responsabilidade social como sua incumbência. Em outros 
países pesquisados esse percentual é de 49%. No ano anterior este índice foi de 30% no Brasil e 
44% em outros países. 
 
A pesquisa, denominada Corporate Reputation Watch (CRW), indica que as ações de 
responsabilidade social são mais valorizadas no Brasil (13%) do que nos demais países 
pesquisados (2%). Há cinco anos este índice era de 0% e, no âmbito global, de 1%, o que mostra 
uma tendência rápida e em crescimento sobre a atuação dos executivos nessa área.  
 
Os principais focos de investimento no Brasil foram o fortalecimento de políticas para promover 
equilíbrio e diversidade (23%), destinação de recursos financeiros e humanos para ações sociais 
(22%) e fortalecimento de relações com ONGs (15%). O CRW 2004 traz a opinião de 205 
empresários, sendo 30 brasileiros, entrevistados entre outubro e novembro do ano passado. Entre 
eles, 97% ocupam o cargo mais alto na corporação e suas empresas possuem, em média, mais de 
3.500 funcionários. 
 
O CRW 2004 trouxe também uma importante inovação: o comparativo entre a opinião de 
executivos brasileiros e de empresários nos demais países emergentes que compõe o grupo BRIC 
- formado por Rússia, Índia e China, além do Brasil. Em linha com uma tendência já verificada no 
passado, o CRW 2004 apontou que os executivos desses países dão maior ênfase à importância 
do comportamento social na reputação de uma empresa que os seus pares globais. 
 
 

 
 



Mesmo assim, 93% do total de empresas pesquisadas promoveram ações no campo da 
responsabilidade social nos últimos dois anos. No Brasil, os principais focos de investimento nessa 
área foram: o fortalecimento de políticas para promover equilíbrio e diversidade e a doação de 
dinheiro e de tempo dos funcionários para ações sociais. As empresas brasileiras seguem a 
tendência mundial, que também apontou estas práticas como as mais utilizadas nos demais 
países pesquisados. Para 56% dos executivos brasileiros e 49% dos internacionais entrevistados, 
o principal executivo da empresa deve ser diretamente responsável pelas iniciativas sociais 
desenvolvidas pela organização. 
 
A maior parte dos entrevistados acredita que o calibre e a reputação da liderança da empresa, 
incluindo seu principal executivo e a diretoria, sejam os fatores mais importantes para a 
reputação de uma empresa no mercado. Confirmando os resultados da pesquisa realizada no ano 
passado, o executivo brasileiro continua dando maior ênfase à importância do comportamento 
social da empresa que os seus pares globais, principalmente por ser esse um setor com grandes 
demandas no país. A visão dos executivos do grupo BRIC sobre a importância das ações sociais é 
similar, confirmando que as prioridades de uma empresa para a formação de sua reputação ainda 
estão bastante atreladas à realidade socioeconômica dos mercados em que atuam. Para os 
executivos brasileiros, a reputação dos líderes e o ambiente de trabalho são os fatores mais 
importantes para a reputação da empresa. Já os executivos russos, indianos e chineses acreditam 
que a responsabilidade social e o ambiente de trabalho são mais importantes no mercado. A 
reputação corporativa não é mais um assunto de pouca prioridade para as empresas, deixado 
apenas como responsabilidade da equipe de relações públicas. Agora, os executivos preocupam-se 
com a construção e manutenção de uma reputação corporativa sólida, que resulte em benefícios 
tangíveis para a empresa. Além disso, a reputação corporativa tem o poder de influenciar 
positivamente todos os públicos da empresa – principalmente os consumidores, investidores e 
funcionários. Estes executivos também afirmam que o papel chave de um CEO é gerenciar 
ativamente a reputação da empresa. 
 
A reputação empresarial é considerada por 43% dos executivos internacionais como sendo um 
dos três fatores-chave para atrair bons profissionais para sua empresa, perdendo em importância 
apenas para a remuneração e o potencial de carreira oferecidos. No Brasil, melhorar o 
relacionamento de empresas com o governo e agências reguladoras é visto como um desafio para 
grande parte dos executivos entrevistados. Globalmente, porém, as relações governamentais 
tiram o sono de apenas 7% dos executivos entrevistados. 
 
 

 



 
Para todos os executivos entrevistados, a área da Gerência-geral e/ou Presidência deve ser a 
responsável pelas iniciativas sociais e corporativas desenvolvidas pela empresa. 56% dos 
executivos brasileiros consideram a gerência geral e/ou a presidência como as principais 
responsáveis pela iniciativa social e corporativa da empresa. A mesma opinião é compartilhada 
pelos executivos russos, chineses e indianos.  
 
Fundada em 1927, a Hill & Knowlton (www.hillandknowlton.com) é líder internacional no mercado 
de relações públicas, contando com 73 escritórios em 39 países. No Brasil, a Hill & Knowlton 
coordena programas de comunicação para clientes como Atos Origin, ABIMIP, Bridgestone 
Firestone, Delphi, Hitachi Data Systems, Johnson & Johnson e Wyeth Pharmaceuticals, entre 
outras empresas. 
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