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Os consumidores são
menos positivos que
os executivos quanto

às contribuições que as
grandes empresas globais
fazem para o bem-estar pú-
blico, de acordo com uma
pesquisa sobre como os con-
sumidores vêem o papel do
setor empresarial na socie-
dade.1 Além disso, consumi-
dores e líderes corporativos
priorizam questões socio-
políticas diferentes, e os
consumidores não hesitam
em censurar o chamado
Mg business por aquilo que
percebem como obrigações
sociais não cumpridas.

Comparamos as conclusões desta
pesquisa de consumo com uma pes-
quisa global da The McKinsey Quar-
terly2 que sondou as opiniões de exe-
cutivos sobre os mesmos tópicos. A
comparação revelou um vácuo de con-
fiança entre consumidores e corpora-
ções, assim como uma falta de compre-
ensão da parte dos líderes empresariais
sobre o que realmente os consumidores
esperam das empresas.

Essas observações, preocupantes
para os executivos, sugerem que as em-
presas deveriam ampliar suas pesquisas
de opinião e de mercado para além do
foco tradicional dos consumidores
atuais e em potencial e das ofertas de
produtos. O que o público acha do setor
empresarial e de seu papel no confronto
de questões sociais e políticas como o
aquecimento global, a obesidade e a
privacidade online é importante. Como
consumidor, o público se faz ouvir por
meio de decisões de compra. Como
eleitor, influencia os políticos e os que
fazem as normas e determinam as re-
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gras básicas do mercado. Somente por
intermédio de uma compreensão deta-
lhada da opinião pública as empresas
podem se precaver dos riscos e apro-
veitar as oportunidades que os aconteci-
mentos sociais e políticos apresentam.

Nossa dupla pesquisa revela que
84% dos executivos e 89% dos consu-
midores acreditam que as obrigações
corporativas para com os acionistas têm
de ser contrabalançadas por contribui-
ções para o bem do público mais amplo
- por exemplo, proporcionando bons
empregos, fazendo doações filantrópicas
e indo além das exigências legais para
minimizar a poluição e outros efeitos
negativos das atividades empresariais.
O consenso pelo envolvimento é gene-
ralizado - vai de 75% na China a 90%
na índia entre os executivos, e de 86%
na índia a 91% na Grã-Breíanha entre
os consumidores. Além disso, seis entre
dez executivos acham que o público es-
pera que as empresas assumam tanta
responsabilidade quanto os governos na
administração de questões sociais. Mais
de sete entre dez consumidores dizem
que a responsabilidade igualmente com-
partilhada deveria ser a norma.

Muitos consumidores não estão
impressionados com as atuais con-
tribuições corporativas para o
bem público. Essa percepção
pode refletir uma desconfiança
alimentada pelos numerosos
exemplos, largamente difun-
didos pela mídia, de casos de
má conduta de corporações em
anos recentes. Enquanto 68%
dos executivos afirmam que a
contribuição que as grandes
corporações fazem é "geral-
mente" ou "algo" positiva para
o bem público, somente 48%
dos consumidores concordam
com isso. As variações geográ-
ficas são significativas. Os con-
sumidores na China e na índia
demonstram sentimentos muito
mais positivos em relação às

contribuições sociais das corporações
do que seus pares na Europa, no Japão
e nos Estados Unidos (ver Gráfico i~).
Apenas 26% dos consumidores fran-
ceses, por exemplo, dizem que a con-
tribuição do setor empresarial é "ge-
ralmente" ou "algo" positiva.

Da mesma forma, consumidores eu-
ropeus e americanos, quando pergun-
tados sobre sua confiança na acão de
certas instituições no melhor interesse
da sociedade, colocam as corporações
globais no final da lista - abaixo das

organizações não governamentais, das
pequenas empresas regionais, das Na-
ções Unidas, dos sindicatos, da mídia
e do governo. Somente 33% dos con-
sumidores europeus e 40% dos ameri-
canos dizem que têm confiança de que
as grandes corporações globais agem no
melhor interesse da sociedade "o tempo
todo", "na maior parte do tempo" ou
"em parte do tempo".

Constatamos que os executivos
têm uma compreensão apenas limi-
tada de quais questões estão na ca-

beça dos consumidores. Solici-
tados a selecionar os três temas
mais importantes nos próximos
cinco anos, quase metade dos
consumidores escolheu ques-
tões ambientais, seguidas de
pensões e outros benefícios de
aposentadoria, e de assistência
médica. Os executivos, por
sua vez, identificaram a perda
de empregos e o offshoring (a
transferência de postos de tra-
balho para países onde a mão-
de-obra é mais barata) como
a questão que mais atrairá a
atenção pública e política, se-
guidas de segurança à privaci-
dade e de dados, e do meio am-
biente (ver Gráfico 2),
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Uma distância igualmente
grande apareceu quando com-
paramos as respostas a uma per-
pnta sobre qual ação seria mais
eficaz se as empresas quiserem
melhorar sua reputação. Vinte e
sete por cento dos consumidores
dizem que seria melhorar os be-
nefícios e as condições para os
empregados, 17% tornar mais rí-
gidos os procedimentos ambien-
tais e de segurança, e 14% limitar
as redundâncias e o offshoring
de empregos. Já os executivos
acreditam que as ações mais efe-
tivas seriam tomar mais rígidos
os procedimentos de governança
corporativa (25%), aumentar os
investimentos filantrópicos e so-
ciais (20%) e melhorar os bene-
fícios e as condições para os em-
pregados (15%),

Essa compreensão limi-
tada daquilo que os consumi-
dores realmente pensam talvez
ajude a explicar por que os exe-
cutivos que pesquisamos en-
caram tendências sociopolíticas
como riscos ao invés de opor-
tunidades. Mais, apenas 14%
dos executivos acham que as

O preço da administração equivocada
de questões sociais pode ser alto.
Consumidores de todos os lygares
estão prontos a agir em resposta
a comportamentos corporativos
tidos como contrários ao melhor

interesse da sociedade. Metade dos
consumidores americanos afirma Já

ter se recysado a comprar produtos ou
serviços por esse motivo

grandes corporações dos seus
próprios setores fazem um tra-
balho "adequado" ou "bom" na
antecipação de pressões so-
ciais, inclusive críticas a ati-
vidades corporativas. De fato,
quase metade dos executivos
de empresas dirigidas a con-
sumidores, tais como de va-
rejo e alimentos e bebidas, diz
que grandes corporações de seu
setor foram publicamente cri-
ticadas por grupos de interesse
ou pela mídia ou por não terem
correspondido a expectativas
gerais sobre responsabilidades
sociais ou por violar o espírito
(ainda que não a letra) da lei.

O preço da administração
equivocada de questões sociais
pode ser elevado. Consumi-
dores em todos os lugares estão
prontos a agir em resposta a
comportamentos corporativos
que consideram contrários ao
melhor interesse da sociedade.
Metade dos consumidores ame-
ricanos, por exemplo, afirma já
ter se recusado a comprar pro-
dutos ou serviços por esse mo-
tivo, e quatro de dez já fizeram



essa recomendação a outras pes-
soas. Os consumidores revelam
disposição para mudar suas de-
cisões de compra em relação a
produtos oferecidos pelos se-
tores de alimentos e bebidas, va-
rejo e serviços financeiros. Em-
bora seis em cada dez consumi-
dores americanos digam que já
terem feito isso com alimentos e
bebidas, são eles e os japoneses
que aparecem na pesquisa como
os grupos menos dispostos a agir
(ver Gráfico 3).

Enquanto a imensa maioria
dos líderes empresariais reco-
nhece a necessidade de se en-
gajar com o público em ques-
tões sociais, o fato é que eles parecem
estar tateando o caminho para fazê-lo
com sucesso. Uma prioridade alta seria
eliminar esse vácuo de confiança. Esse
passo, por sua vez, forçará os execu-
tivos a construir uma compreensão
mais profunda das atitudes sociais por
meio do desenvolvimento de formas de
acompanhar e interpretar a opinião pú-
blica e examinar o horizonte em busca
de novas questões. Os executivos pre-
cisam também conceber um mapa de

Gráfico 3

Ativismo do consumidor
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estrada de iniciativas e ações dedicadas
a problemas sociais críticos.3

Notas
A Incite Marketing conduziu a pes-

quisa em nome da McKinsey em julho
de 2006, recebendo respostas de 4.063
consumidores na China, na Europa
(França, Alemanha e Grã-Bretanha), na
índia, no Japão e nos Estados Unidos.
A pesquisa explorou as percepções dos

consumidores a respeito do pa-
pel do setor empresarial na so-
ciedade e da forma com que as
grandes empresas globais lidam
com questões sociopolíticas, e
as questões enfrentadas por seis
setores: eletricidade, serviços fi-
nanceiros, alimentos e bebidas,
petróleo, produtos farmacêuti-
cos e varejo.

2 "The McKinsey Global Sur-
vey of Business Executives: Bu-
siness and Society", The McKin-
sey Quartely, exclusivamente
na Web, janeiro de 2006.

3 Sheila M.j. Bonini, Lenny T.
Mendonça e Jeremy M. Oppenheim,
"When social issues become strate-
gic", The McKinsey Quarterly, 2006,
na 2, págs. 20-32.
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