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Que a área de responsabilidade social passou a ser estratégica no mundo corporativo não é 
mais novidade. No entanto, mesmo depois de mais de uma década de amadurecimento do 
tema, são poucas as empresas que realmente conseguem diferenciar as ações do puro 
investimento social privado. Para que uma empresa ganhe status de socialmente responsável é 
preciso que os conceitos permeiem sua gestão e relação com os steakholders — clientes, 
fornecedores, acionistas, funcionários, etc. Ver o departamento de responsabilidade social 
unicamente como mais uma jogada de marketing para lustrar a imagem da marca induz ao 
erro, segundo especialistas.  
 
As empresas incorrem no erro porque investir em projetos sociais e ambientais além muros é 
mais simples e gera maior visibilidade na mídia do que promover mudanças duradouras na 
conduta da companhia. “Uma empresa não pode assumir para si os problemas sociais, porque 
não é governo nem instituição de caridade. Mas cabe a ela pensar a responsabilidade social de 
modo transversal à gestão”, afirma Fabio Rocha, da Damicos, consultoria especializada em 
treinamento para a implantação e certificação de sistemas de gestão de responsabilidade 
social.  
 
O consultor explica que as ações são louváveis, mas perdem valor na medida em que não 
estão de acordo com as práticas internas da empresa. Não adianta apoiar creches carentes e 
não disponibilizar esse tipo de serviço aos filhos dos funcionários, ou investir em projetos de 
combate à discriminação racial e não avaliar qual a participação de negros nos quadros 
internos e cargos de chefia. “Em regra geral, falta alinhamento conceitual. O assistencialismo 
chama mais atenção da mídia e não toca na ferida”, diz Rocha.  
 
As empresas conhecem os conceitos e apresentam discursos afinados, mas há distância com a 
prática. Segundo Rocha, as empresas estão receptivas à responsabilidade social, mas não 
entenderam como combinar essa temática com seu próprio negócio. O consultor é categórico. 
“Lucro e responsabilidade social são gêmeos univitelinos, andam sempre juntos”. Ele justifica a 
afirmação dizendo que assim como as empresas oferecem planos de saúde e investem em 
prevenção a acidentes de trabalho para garantir a produtividade de seus funcionários, devem 
tomar medidas de sustentabilidade em sua gestão para torná-la mais eficiente.  
 
cultura empresarial. Os cuidados devem ser dirigidos a todos aqueles que participam direta ou 
indiretamente das operações da empresa. “Implantar responsabilidade social em uma empresa 
implica em mudar a cultura empresarial e o modelo de negócios. Dos fornecedores, é preciso 
exigir mais do que qualidade, preço e respeito a prazos”, explica Rocha.  
 
Maurício Bacellar, gerente de relações institucionais da Coca-Cola, apresentou algumas das 
ações da empresa durante o XX Fórum de Responsabilidade Social promovido pela Associação 
Brasileira dos Anunciantes (ABA), no início do mês, no Rio de Janeiro. A marca costuma ser 
lembrada e atacada em função de sua responsabilidade pela poluição ao meio ambiente 
promovida pelo descarte de garrafas PET.  
 
Bacellar explica que não há intenção de mudança no material padrão das embalagens, em 
função da demanda dos consumidores. “Temos que oferecer um produto que responda aos 
anseios de nossos consumidores. Além disso, qualquer embalagem tem uma pegada ecológica. 
O vidro por exemplo, embora possa ser reciclado com mais facilidade, apresenta maior 
consumo de água em sua utilização para engarrafamento”, explica.  
 
Para minimizar o impacto das garrafas PET, a empresa utiliza o material reciclado para 
fabricação de itens de escritório, cartões corporativos, móveis e uniformes para os 
trabalhadores. A regulamentação recente, por parte da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), da utilização do sistema bottle to bottle — que fabrica novas garrafas com 
material reciclado — permitirá à empresa dar mais um impulso na diminuição do descarte de 
PETs. “Esperamos crescimento na reciclagem de PETs em função da nova demanda que gerará 



valor para o material. O resultado será sentido dentro de algum tempo, pois há necessidade de 
adaptação das fábricas para o novo modelo”, afirma Bacellar.  
 
Além das ações ligadas ao reaproveitamento das embalagens, a empresa criou o Instituto 
Coca-Cola, para gerir as cerca de 140 iniciativas sociais, que contam com investimentos anuais 
de R$ 40 milhões. Como todos os produtos da marca consomem água em abundância, uma 
das principais metas do instituto é minimizar esse impacto no recurso natural mais importante 
à vida.  
 
“O chairman mundial da Coca-Cola assumiu o compromisso de neutralizar o consumo de água 
nos próximos anos. Os primeiros resultados já podem ser sentidos, com a redução do consumo 
de 5,5 litros de água por litro de produto, em 1994, para 2,2 litros, em 2006”, conta Bacellar. 
Para isso, houve economia de seu consumo nas fábricas, reaproveitamento de água que não é 
utilizada em produtos, reabastecimento de aquíferos, tratamento de efluentes e busca por 
fontes alternativas de captação. “Investimos R$ 27 milhões para replantio de 3 milhões de 
árvores ao longo de rios”, exemplifica Bacellar.  
 
Reconhecimento. O Boticário é mais uma empresa que busca agregar o atributo de 
responsabilidade social ao seu negócio, como destaca Marcia Vaz, gerente de responsabilidade 
social da fabricante e rede de lojas de cosméticos. Hoje, 1% da receita líquida d’O Boticário vai 
para o Instituto O Boticário (com atuação em Campinas) e para a Fundação O Boticário (com 
abrangência nacional). “Nosso interesse é que a empresa seja reconhecida como socialmente 
responsável no mercado até 2010 e torne-se agente disseminador até 2015”, afirma Marcia.  
 
Embora a intenção da empresa seja levar os conceitos e as práticas para a gestão da rede, 
conforme explica a executiva da área, a ação apresentada durante o evento da ABA tende ao 
assistencialismo. Em 2005, O Boticário iniciou uma parceria com a organização não 
governamental Visão Mundial e começou a vender em suas lojas pequenas bonecas de pano 
que servem como broche ou enfeite de celular, produzidas por cooperativas de diversos 
municípios. Toda a arrecadação com a venda é revertida para a comunidade.  
 
Embora não haja lucro para o Boticário com a ação, ela se torna sustentável na medida em 
que atrai clientes para dentro da loja. Segundo Marcia, os franqueados da rede de lojas 
apontaram ótimos resultados em pesquisa. Noventa e oito por cento deles vêem benefícios 
para a imagem da marca na disponibilização dos itens no ponto de venda e 51% apontam a 
entrada de consumidores na loja somente para comprar as bonequinhas. A pesquisa apontou 
ainda que muitos dos clientes interessados na boneca acabaram adquirindo produtos da 
marca. “Foi gerada renda de R$ 49 mil em oito meses”, comemora Marcia.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 abr. 2008. Gerência, p. B-20. 


