
Futuro responsável
Ações de cunho social possam a ser obrigatórias
para os negócios de qualquer empresa

R ecentemente, o Grupo Ibope divulgou du-
rante o II Fórum Ibope - Negócios Sustentáveis,
a pesquisa inédita "Sustentabilidade: Hoje ou

Amanhã?" O levantamento foi realizado com homens
e mulheres acima de 16 anos, em todo o Brasil, entre
os dias 20 e 28 de julho, para avaliar a percepção das
classes A, B e C sobre assuntos ligados ao tema sus-
tentabilidade. O estudo também analisou a opinião da
comunidade empresarial brasileira por meio de entre-
vistas com 537 executivos de 381 grandes empresas
nacionais. A pesquisa revelou que 79% dos executivos
e 55% dos cidadãos já ouviram falar de sustentabili-
dade empresarial. Mais de 40% dos executivos entre-
vistados também disseram que as empresas deverão
aplicar grande parte do seu capital em projetos de res-
ponsabilidade social.
Joyce Ruiz, diretora de atendimento do Banco de Even-
tos, chega a ser radical quando o ponto é responsabili-
dade social. Para ela, somente as marcas que fazem um
trabalho baseado nesse pilar é que vão sobreviver
no futuro. "As marcas recebem influências de
vários fatores diretos e externos. Elas devem
se preocupar com idéias de sua época, com
o momento histórico. E a responsabilidade
social faz parte do atual momento histórico
pelo qual o mundo passa", afirma.
Para Joyce, esse é um processo que nunca
se esgota. Ela diz que ninguém pode afirmar
que chegou ao fim da jornada de investir
em responsabilidade social. E os consumi-
dores, conforma o próprio estudo do Ibope
confirmou, já se deram conta disso. "Princi-
palmente por causa da história do aqueci-
mento global as pessoas estão a par da atual
situação do planeta. Elas se preocupam com
reciclagem, com a preservação da natureza.

Por isso, tendem cada vez mais a procurar produtos e
serviços de uma empresa que tenha em seus planos
algo maior do que o próprio lucro", salienta.
Por falar em lucro, Joyce acredita que a opção de in-
vestir em ações socialmente responsáveis é mais do
que simplesmente uma boa ação. Pode gerar negócios
para a empresa. "Quando uma empresa é socialmente
responsável, ela passa a gerar uma maior credibilidade
para suas marcas. Logo, irá fidelizar o consumidor mais
facilmente, terá reconhecimento por parte da comu-
nidade onde ela se localiza e irá valorizar seu capital",
diz, lembrando que o próprio Banco de Eventos investe
em responsabilidade social, não só internamente, mas
também em ações para seus clientes. Como no ano
passado, quando promoveu ação para o sabão em
pó Orno: uma grande betoneira se transformou
em uma gigante máquina de lavar e limpou
diversos agasalhos que seriam doados
para uma campanha.
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