
pesquisa global da
McKinsey com Executivos
Executivos afirmam que convivem com uma série de
preocupações sobre as expectativas da sociedade em ré ação
às suas empresas, que podem - e devem - fazer melhor

egundo a mais recente pesquisa global do McKinsey Quarterly1, a imensa maioria dos
executivos ao redor do mundo concorda com a idéia de que o papel das corporações
na sociedade vai muito além de simplesmente cumprir suas obrigações para com os

acionistas. Contudo, esses mesmos executivos também afirmam que, para a maior parte das
empresas, as questões sociopolíticas - tais como meio ambiente e efeitos do offshoríng - apre-
sentam riscos reais. Na verdade, eles afirmam que encontrar formas de controlar tais questões
é tão importante que uma administração sociopolítica eficaz deve começar pelo CEO.

Por outro lado, os executivos não
estão seguros em relação à capacidade
das empresas de prever adequadamente
quais questões sociopolíticas deverão
afetá-las. Eles acreditam que as táticas
utilizadas atualmente pelas empresas
para responder a essas questões - lohby
e relações públicas, por exemplo - não
são as mais eficazes. Além disso, acre-

ditam que a sociedade espera que as em-
presas assumam papéis significativos ao
lidar com as novas pressões.

Aceitando a responsabilidade social
A grande maioria dos executivos

no mundo todo acredita que as corpo-
rações deveriam equilibrar suas obri-
gações para com os acionistas e suas

contribuições explícitas "ao bem do
grande público". No entanto, a maior
parte deles vê seu envolvimento com o
contrato social da empresa como um
risco ao invés de uma oportunidade, e
admite francamente que é ineficiente
na administração de questões sociais
e políticas mais amplas.

As conclusões da pesquisa des-
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tacam algumas questões-chave que os
executivos esperam que ativistas so-
ciais, partes interessadas, consumi-
dores e a mídia levantem nos próximos
cinco anos. As respostas oferecem evi-
dências surpreendentes sobre a forma
como questões ambientais, dúvidas
sobre a privacidade de informações,
controvérsias em torno de offshoring,
e outros assuntos sociopolíticos se in-
seriram definitivamente na agenda co-
tidiana dos executivos.

Não há dúvidas de que a comuni-
dade empresarial global incorporou
a idéia de que desempenha um papel
maior na sociedade. Mais de 4 entre 5
respondentes concordam que a geração
de altos retornos para os acionistas deve
ser acompanhada de maiores contribui-
ções para o bem público - por exemplo.
oferecendo bons empregos, fazendo
doações filantrópicas e indo além das
exigências legais para minimizar a po-
luição e outros efeitos negativos dos ne-
gócios. Somente i em 6 concorda com a
famosa tese defendida por Milton Frie-
dman, vencedor do Prêmio Xobel. de
que o único foco das corporações deve
ser os altos retornos (Quadro 1)

Essas respostas, de um grupo prin-
cipalmente de executivos do setor pri-
vado, demonstram haver forte apoio

Quadro 1

global para um papel social mais
amplo. Os proponentes mais entu-
siastas são os executivos na índia: 90%
deles endossam a dimensão do "bem
público". Os executivos chineses são os
menos entusiasmados, dos quais 25%
afirmam que os retornos ao investidor
deveriam ser o único foco da atividade
corporativa.

É difícil conquistar admiração
A maioria dos respondentes vê de

forma positiva o impacto maior do
setor empresarial na sociedade: cerca
de 68% dizem ser "em geral" ou "um
pouco" otimistas em relação à contri-
buição que grandes corporações fazem
para o bem público. A proporção salta
para 76% quando os executivos são
questionados se suas próprias em-
presas fazem contribuições positivas.

No entanto, muitos respondentes
sublinham os riscos à reputação das
empresas, assim como o possível pre-
juízo ao valor para o acionista quando
se espera que elas se dediquem a ques-
tões sociais e políticas. Na maioria dos
setores - especialmente naqueles em
contato direto com o consumidor -
quase 3 entre 10 respondentes afirmam
que a mídia ou grupos de interesse cri-
ticaram corporações em seus setores

por "não terem correspondido às res-
ponsabilidades sociais que geralmente
se esperam delas, mas que não são exi-
gidas por lei".

Os executivos acreditam que a so-
lução está em suas mãos. Perguntados
sobre o nível de adequação com que
suas empresas antecipam pressões
sociais - inclusive críticas a suas ati-
vidades - 46% dizem que elas têm
"espaço significativo para melhorar",
e outros 24% admitem ver "algum
espaço para melhoria". Apenas 3%
afirmam que suas empresas estão fa-
zendo "um bom trabalho".

Uma possível explicação para
tais deficiências pode ser um erro na
abordagem adotada pelas empresas.
Os respondentes foram questionados
sobre quais táticas suas empresas uti-
lizam com maior freqüência e quais
eles próprios consideravam mais efi-
cazes - independentemente do fato
de suas empresas utilizarem-nas ou
não. Quase metade dos respondentes
disse que suas empresas atualmente
fazem lobby em relação a agências re-
guladoras e governos e usam a mídia
e as relações públicas como parte de
uma estratégia para administrar desa-
fios sociais e políticos. Porém, quando
foram questionados sobre quais tá-
ticas consideram mais eficazes na ad-
ministração desses desafios, apenas
35% propõem o uso da mídia e RP.
Apenas 25% recomendaram a prática
de lobby. Uma proporção significati-
vamente maior dos executivos acredita
que as táticas mais eficazes são polí-
ticas éticas, questões de responsabi-
lidade corporativa, envolvimento das
partes interessadas, e maior transpa-
rência sobre os riscos de processos e
produtos (Quadro 2).

Fazendo o bem para parecer bem
A escolha das táticas também é um

tema relevante para a definição da li-
derança. Perguntados sobre quem as-
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A julgar pela pesquisa, os execu-
tivos são críticos a respeito do motivo
pelo qual as empresas têm se envol-
vido nessa nova agenda. Somente 8%
acham que grandes corporações de-
fendem causas sociais ou ambientais
em razão de uma "preocupação ge-
nuína". Quase 9 entre 10 concordam
que elas são motivadas por relações
públicas ou lucratividade, ou em igual
medida por preocupação e por benefí-
cios empresariais.

Ameaças e oportunidades
No futuro, os executivos esperam

que uma ampla gama de questões do-
mine os debates públicos e políticos.
Perguntados sobre quais as três ques-
tões que terão maior impacto - para
o bem ou para o mal - no valor ao
acionista em seus respectivos se-

sume a liderança na tentativa de admi- sidente/CEO, e meros 4% pelo departa- tores nos próximos 5 anos, 41% apon-
nistrar a agenda sociopolítica de suas mento de assuntos públicos ou corpora- taram a perda de empregos e offsho-
empresas, mais da metade dos respon- tivos (Quadro 3), ring. Temas como influência e envol-
dentes aponta para o presidente ou prin-
cipal executivo. Outros 14% afirmam
que o departamento de assuntos pú-
blicos ou corporativos costuma assumir
o comando. No entanto, quando ques-
tionados sobre quem deveria assumir a
liderança, quase 75% optaram pelo pre-

Quadro 3

Quem faz e quem deveria fazer?
% dos respondentes1

Quando grandes empresas do seu setor tentam
administrar questões sodopollticas, quem assume
a liderança e quem deveria assumi-la?
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vimento político, questões ambientais
(inclusive mudanças climáticas) pen-
sões e aposentadorias e privacidade
e segurança de informações também
figuram no topo da lista (Quadro 4).
Surpreendentemente, talvez, padrões
de direitos humanos - uma causa há
muito defendida por organizações
não governamentais - praticamente
não aparecem como uma questão re-
levante. Entre as diferenças regio-
nais e setoriais observadas, 47% dos
respondentes na América do Norte
mencionam saúde e outros benefícios
para funcionários, ao passo que 39%
dos executivos do setor bancário e de
finanças apontam para privacidade e
segurança de informações.

Embora os executivos geralmente
vejam um mix de riscos e oportu-
nidades no cenário sociopolítico, a
maioria tende a encarar grande parte
das principais questões como ameaças
em potencial (Quadro 5). Alguns, no
entanto, enxergam oportunidades. Ao

todo, havia 15 categorias de questões
na pesquisa e. em geral, os respon-
dentes expressam mais otimismo do
que pessimismo em 5 delas: demanda
por produtos mais saudáveis/seguros,
produtos feitos com ética, investi-
mentos em países pobres, padrões de
direitos humanos, perda de empregos/
offshoring.

O setor de saúde toma a dianteira
Considerando que os executivos

em geral são positivos em relação ao
papel social que o setor empresarial
desempenha, quais setores específicos
contribuem mais para o bem público?
O setor de saúde, mencionado por 49%
dos respondentes, está no topo da lista
da classificação com margem notável
(Quadro 6). Apesar de ataques rui-
dosos de alguns grupos de interesse, o
setor farmacêutico (sustentado princi-
palmente pelo apoio norte-americano)
também se sai bem. Mais de 25% dos
respondentes citam o setor agrícola,

UPDATE : OVEMBRO 2006 59

valorizado especialmente na China e
na índia, embora menos na Europa,
ou as telecomunicações, notavelmente
populares em países em desenvolvi-
mento, inclusive a própria China.

Tal otimismo é estimulante, uma
vez que não há indícios de que as novas
pressões sobre o setor empresarial vão
desaparecer. De acordo com a pesquisa,
20% dos respondentes acreditam que
o público espera que as empresas as-
sumam a maior parte da responsabili-
dade adicional de lidar com questões so-
ciais e políticas, enquanto 59% acham
que a carga recairá igualmente sobre os
governos e as empresas.

Notas
7 The McKinsey Quarterly realizou a
pesquisa em dezembro de 2005 e re-
cebeu respostas de 4.238 executivos
em 116 países. Dentre os responden-
tes, mais de 25% são CEOs ou ocu-
pam cargos de direção.

2 "There is only one responsibility
of business, namely to use its resour-
ces and engage in activities designed
to increase its profits". Esta citação
foi publicada originalmente no ar-
tigo "The social responsibility of busi-
ness is to increase its profits", da New
York Times Magazine, em 13 de se-
tembro de 1970.

Text Box
Fonte: UpDate, ano 22, n. 432, p. 56-59, nov. 2006.




