
Por que tratar bem os funcionários
Pesquisa mundial detecta quef na opinião dos consumidores, a maior ação social
que uma empresa pode fazer ocorre da porta para dentro
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Tratar os empregados de
forma justa - - essa é a princi-
pal maneira que uma empresa
tem para cumprir o seu papel
social, na opinião de cidadãos
de 20 países, de classes sociais
diferentes e na faixa dos 18
aos 69 anos. A informação, que
surpreende quem pensa que
assistência social, educação ou
saúde deveriam ser prioridade
no recebimento do apoio das
companhias, foi detectada na
pesquisa Monitor de Responsa-
bilidade Social Corporativa, di-
vulgada com exclusividade por
Meio & Mensagem. Trata-se
de um estudo global realizado
anualmente pela canadense
GlobeScan, que no Brasil tem
como parceira a empresa de
pesquisa Market Analysis. Ao
todo, foram ouvidas aproxi-
madamente 20 mil pessoas.
Dessas, 800 são brasileiras e
moram nas capitais São Paulo,
Rio, Belo Horizonte, Recife,

Salvador, Porto Alegre, Curitiba
e Brasília. O País faz parte do
time de nações que elegeu o
tratamento justo aos empre-
gados como a mais importante
função social de uma compa-
nhia, ao lado de Argentina,
Chile, Estados Unidos, México,
França e Itália.

MAIS VERDE E MAIS VAGAS
"É uma surpresa porque, em

geral, as empresas procuram do
lado de fora algo para ser o foco
das suas ações sociais e, para os
consumidores, seria mais impor-
tante que elas se preocupassem
em desenvolver uma política
saudável de recursos humanos",
diz a cientista social Paula Cabri-
ni, uma das coordenadoras da
Market Analysis para a pesquisa
feita no Brasil. A criação de em-
pregos e o suporte à economia
local foi a terceira resposta mais
importante da amostra em nível
mundial, conquistando 17% de

participação, atrás de proteção
ao meio ambiente, que alcan-
çou 19%. "Essa percepção
reflete as mudanças no mundo
do trabalho, provocadas em
grande parte pela globalização
e pelo desenvolvimento da
tecnologia, que vêm atingin-
do tanto países ricos como
aqueles em desenvolvimento",
afirma a especialista.

O conceito de empresa so-
cialmente responsável varia
muito de uma realidade a outra,
indicando que as multinacionais
devem estar preparadas para se
adaptar às necessidades dos di-
ferentes países em que atuam.
Na Alemanha e na Suíça, por
exemplo, a criação de empregos
e o apoio à economia foram as
ações sociais eleitas em primei-
ro lugar. Já a preocupação com
o meio ambiente deve estar no
foco das empresas na opinião
dos moradores do Canadá, da
Grã-Bretanha, da Austrália e da

Indonésia. Os entrevistados na
Rússia, na China e na índia, por
sua vez, acreditam que compa-
nhias responsáveis de verdade
precisam garantir a qualidade
e a segurança dos produtos,
assim como investir em tudo o
que seja saudável.

COBRANÇA
O Brasil tem, em compara-

ção com Itália, Argentina e Mé-
xico, o dobro da confiança no
trabalho das grandes empresas
em construir uma sociedade
mais justa - - 65% dos entrevis-
tados aqui têm essa percepção.
A constatação confirma, em
tese, a índole otimista do bra-
sileiro. Talvez por isso tenha
aumentado de maneira signi-
ficativa, nos últimos três anos,
o percentual de entrevistados
no País que acredita que as
companhias devam se envolver
diretamente na resolução dos
problemas sociais - - de 65% a
88%. "Os consumidores daqui
acreditam que as multinacio-
nais têm um trabalho impor-
tante para o desenvolvimento

do País e pensam que elas devem
ser cobradas por isso", diz Paula,
lembrando que, para 59% dos en-
trevistados brasileiros, o governo
tem a obrigação de regulamentar
a atuação do capital privado e,
assim, promover o equilíbrio
socioeconômico.

O marketing social tem se
mostrado eficiente em parte
dos casos, segundo a coorde-
nadora do Market Analysis.
As empresas petrolíferas, por
exemplo, são consideradas
socialmente responsáveis, ape-
sar dos sérios problemas am-
bientais que eventualmente
ocasionam. "Isso demonstra o
quanto os brasileiros dão maior
credibilidade à comunicação
das companhias do que consu-
midores de outras nações", diz
Paula. Dessa forma, uma boa
ação de marketing social teria
quase a capacidade de "anular"
uma mensagem negativa, vinda
da mesma empresa.

ABAIXO DA MÉDIA
Isso não significa, porém,

que basta abraçar uma causa
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com fervor na mídia nacio-
nal. Solicitados a apontar o
nível de comprometimento
social de diferentes setores,
os consumidores brasileiros
consideraram a indústria ta-
bagista como "muito abaixo
da média". Já em "abaixo da
média" estão as mineradoras,
as instituições financeiras e os
bancos estes últimos, tra-
dicionais apoiadores de ações
socioculturais. As indústrias
têxtil, de bens de consumo,
de telecomunicações, automo-
bilística e até a controvertida
farmacêutica estão "na média"
em termos de responsabili-
dade social. Acima da média
estão, na opinião dos brasilei-
ros, a indústria alimentícia e
as empresas de computação e
alta tecnologia. Embora tenha
as informações discriminadas
por companhia, a Market
Analysis prefere divulgar ape-
nas o ranking de comprometi-
mento social por setor.

"A consciência em torno da
responsabilidade social ainda
está amadurecendo no Brasil,
tanto por parte das empresas
como do lado dos consumi-
dores", diz Paula, fazendo
questão de ressaltar um avanço
importante: um terço dos bra-
sileiros já puniu ou pensou em
punir uma companhia que não
mostrasse uma conduta ética.

Ações sociais são pouco conhecidas
Quase metade dos consu-

midores (44%) nunca com-
prou produtos que apoiam
causas sociais. Mesmo por-
que, mais da metade deles
(53%) nem sequer conhece
marcas que investem no so-
cial. Os dados foram elabo-
rados pela Enfoque Pesquisa
de Marketing a pedido do
Instituto para o Desenvol-
vimento do Investimento
Social (Idis) e da agência
Full Jazz. O levantamento
ouviu 811 pessoas de 18 a
59 anos, das classes A, B e

C, em quatro capitais São
Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre e Recife - -, entre 22 de
junho e 8 de julho. O objetivo
era identificar a avaliação do
consumidor sobre as parcerias
entre empresas e organizações
da sociedade civil.

Espontaneamente, apenas
27% se lembraram de pelo
menos uma companhia que
pratica ações sociais. "As em-
presas têm de descobrir uma
sinergia e saber as causas que
devem apoiar para obter um re-
torno relevante", diz Zilda Kno-

ploch, presidente da Enfoque,
garantindo que o marketing
relacionado a causas (MRC)
traz resultados. Segundo a pes-
quisa, 91% acreditam que seja
importante o investimento so-
cial por parte das empresas.

Outro dado relevante diz
respeito às áreas que mere-
cem atenção das companhias.
Para 17% dos entrevistados, os
idosos deveriam ser prioridade
nos investimentos destinados a
causas sociais, mas esse campo

tampouco está listado entre
as iniciativas apoiadas pelas
empresas, que investem
prioritariamente em saúde
(27%) e crianças e adoles-
centes (23%). "Isso reflete
uma questão histórica na-
cional, pois no exterior o
segmento da terceira idade
é pujante em decorrência da
maior expectativa de vida e
do alto poder aquisitivo dos
idosos", diz Zilda.
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