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Responsabilidade social é mais que ações filantrópicas, e são os consumidores

que começam a notar a diferença entre uma e outra
Claudia Manzzano

É bonito falar em consumo responsável e
responsabilidade social. Mas empregar ações
corretas sem cair na pura e simples filantro-
pia ou na esperança de um retorno comercial
é mais difícil do que parece. Além disso, o con-
sumidor está ficando cada vez mais informa-
do. O tiro pode sair pela culatra para empre-
sas que usam ações sociais como propagan-
da de sua marca. "A transparência na respon-
sabilidade social é que vai fazer com que o
consumidor entenda as atitudes da empresa
e note que cada ação não está vinculada me-
ramente ao retorno comercial, mas que há pre-
ocupação com o consumidor", acredita o con-
sultor da Integration, Jonas Waisberg. E so-
mando a dificuldade em agir certo para o bem

social, empresas precisam se preocupar com
todos aqueles itens que fazem o consumidor
decidir pelo seu produto quando se depara
com a gôndola, como qualidade, embalagem,
posicionamento e, principalmente, preço. "O
fator preponderante na decisão de compra
ainda é o preço".

A forma de consumo ainda está atrelada a
concentração e crescimento da renda, além da
mentalidade do consumidor. "As coisas cres-
cem muito lentamente. Se o consumidor de-
mandar responsabilidade social, as empresas
terão que mudar. O consumidor é o estopim. A
responsabilidade social da empresa depende
da responsabilidade social do consumidor", lem-
bra Waisberg. E a população sabe disso. Se-



gundo a Pesquisa "Responsabilidade Social das
Empresas - Percepção do Consumidor", reali-
zada pelo Instituto Ethos e Instituto Akatu, 76%
dos entrevistados concordaram totalmente que,
como consumidores, podem interferir na ma-
neira como uma empresa atua. 21% discorda-
ram. Quando abordados sobre interesse em
conhecer mais os meios que algumas empre-
sas estão utilizando para serem socialmente
responsáveis o resultado foi parecido: 72% se
mostram interessados, enquanto 26% de-
monstraram posição contrária. Já os entrevis-
tados classificados como líderes de opinião
apresentaram índice de 89% de interesse.
Stella Susskind, diretora de Satisfação do Con-
sumidor da TNS InterScience, comenta que não
são todos que procuram informações sobre
ações sociais das empresas. "Geralmente che-
ga na mão das pessoas, poucos vão atrás."

"Responsabilidade social não é filantropia.
É uma forma de gestão. Com ela a empresa
gera impacto em funcionários, meio ambien-
te, sociedade, fornecedores e clientes", sa-
lienta Oded Grajew, presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto Ethos. E é exatamen-
te isso que as pessoas esperam das empre-
sas. Em 2004, 44% dos entrevistados da pes-
quisa do Instituto Akatu responderam que,
para as empresas realizarem plenamente seu
papel na sociedade, devem ir além do que é
determinado pela lei, estabelecendo padrões
éticos mais elevados. No primeiro ano de mo-

nitoramento, apenas 35% da amostra tinham
essa opinião, contra 39% em 2002. Enquan-
to para 41% (2000) e 34% (2002), as em-
presas deveriam cumprir seu papel básico.

Em pesquisa da InterScience, com seis mil
entrevistados, 44% consideraram a respon-
sabilidade social como item muito importante
na decisão de compra e um agregador de valor,
sendo que apenas 4% consideraram o item sem
importância. Ainda segundo a pesquisa, 60% dos
consumidores consideram qualidade e 55% aten-
dimento itens muito importantes. 47%, preço; 43%,
monitoramento da satisfação do consumidor por
meio de pesquisas e 42%, propaganda. Já na
pesquisa do Instituto Akatu, 25% dos entrevista-
dos disseram que gostariam que as grandes em-
presas trabalhassem para ajudar a melhorar a co-
munidade na área de saúde humana; 23% em
educação e treinamento; 19% pobreza; 15% cri-
me e segurança; 2% meio ambiente; 2% arte e
cultura e 14% em todas as opções. É notável a
diferença de prioridade dos entrevistados em com-
paração com o resultado obtido em 2002 no qual
24% preferiram ajuda na área de pobreza. Edu-
cação ficou em segundo lugar com 20%; saúde
16%; crime e segurança 16%; meio ambiente 6%
e todas as demais áreas com 18%.

Mesmo com dados positivos mostrados pela pes-
quisa, a ação do consumidor ainda não é muito
ativa. Quando questionados se, no último ano, ha-
viam pensado em prestigiar uma empresa que
achasse socialmente responsável, comprando pro-
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dutos ou falando bem da
empresa para outras
pessoas, 70% declara-
ram que não; 11 % che-
garam a pensar no as-
sunto, mas não fizeram
efetivamente; e apenas
17% prestigiaram essas
empresas. Em 2000,
58% dos entrevistados
diziam não ter pensado
em fazê-lo; em 2002 o
número subiu para 69%,
contra 70% em 2004. A
pesquisa mostra oscila-
ção nos resultados de
quem afirma ter presti-
giado uma organização:
em 2000, 24% colabo-
raram com empresas so-
cialmente responsáveis; em 2002 caiu para 16%;
e em 2004 teve leve crescimento para 17%.

Se a maioria dos entrevistados não pensou
em prestigiar empresas que tenham comporta-
mento social responsável, 76% tampouco pen-
saram em punir as irresponsáveis; 9% pensa-
ram, mas não chegaram à ação e 14% efetiva-
mente deixaram de comprar produtos, critica-
ram ou tentaram prejudicar de alguma forma
empresas que consideraram irresponsáveis, Na
comparação de monitoramento em outros anos,
a conscientização não
está melhorando. Pelo
contrário. Em 2000,
63% dos entrevistados
não pensaram em punir;
em 2002 o número su-
biu para 67% e, em
2004, cresceu ainda
mais, chegando aos
76%. Os que fizeram
represálias às empre-
sas não responsáveis
chegaram a 19% em
2000, mas cairam para
14% em 2002 e fica-
ram estáveis em 2004.
No entanto, Grajew não
pensa assim. "A socie-

dade está cada vez
mais preparada. Hoje
há uma punição da so-
ciedade para empre-
sas que não são res-
ponsáveis. Problemas
ambientais e sociais
estão se agravando e
a sociedade está per-
cebendo." E Susskind é
otimista: "Hoje os con-
sumidores estão mais
conscientes dos seus
direitos, e responsabi-
lidade social faz parte
do pacote. Ainda pre-
cisa melhorar muito,
mas a tendência é de
melhorar."

Essa falta de prática
social do consumidor pode ser avaliada por dois
motivos: o preço como principal fator de deci-
são de compra ou assunto fora do cotidiano
dos consumidores. 56% dos entrevistados da
Pesquisa do Instituto Akatu confessaram que
não discutiram sobre o assunto nenhuma vez.
Apenas 1 7% falaram sobre o comportamento
ético ou social de empresas diversas vezes,
22% algumas vezes e 5% pelo menos uma vez.
Em comparação com 2002, o resultado não é
muito positivo; na última pesquisa, o número

de consumidores que
não discutiram nenhu-
ma vez era de 33%. A
análise da pesquisa in-
forma que "isso não sig-
nifica necessariamente
falta de interesse pelo
tema, já que em outras
questões da pesquisa
fica evidenciado o en-
volvimento dos consu-
midores com o assun-
to. De todo modo, pa-
rece haver um arrefe-
cimento do debate em
torno do comportamen-
to das empresas no es-
paço público". 

Text Box
Fonte: Distribuição, ano 14, n. 159, p. 204-208, abr. 2006.




