
E POR UM LADO OS BRASILEIROS

RECONHECEM A IMPORTÂNCIA DA

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRE-

SARIAL, POR OUTRO AINDA HÁ

MUITA DESINFORMAÇÃO SOBRE O QUE AS

ORGANIZAÇÕES FAZEM. Além disso, o bra-
sileiro parece já desconfiar no que diz
respeito à atuação das empresas. Essas
foram algumas conclusões da pesquisa
"Responsabilidade social das empresas -
percepção do consumidor brasileiro",
resultado da iniciativa do Instituto
Akatu pelo Consumo Consciente e do
Instituto Ethos de Empresas e Respon-
sabilidade Social, com a parceria da
Market Analysis Brasil, instituto de
pesquisa de mercado. O estudo, rea-
lizado desde 2000, foi feito com amos-
tra de 800 consumidores, entre 18 e 69
anos, das cidades de São Paulo (SP),
Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte
(MG), Porto Alegre (RS), Curitiba
(PR), Salvador (BA), Recife (PE) e
Brasília (DF).

Em dezembro, uma outra pesquisa,
"Empresas que mais respeitam o con-
sumidor", feita pela TNS Interscience
exclusivamente para a Con-
sumidor Moderno, já
apontava urna queda
no quesito respon-
sabilidade social.

Quando questionados sobre o que é
indispensável para ser reconhecida
como uma empresa que respeita o
consumidor, houve uma queda sig-
nificativa (de 10%) de 2007 cm relação
a 2006 no que se refere ao assunto.

A análise realizada pelo Akatu e
pelo Ethos mostra que hoje o brasileiro
discute menos sobre o comportamento
das empresas que no passado. A pes-
quisa atual mostra que 40% das pessoas
debatem o comportamento das empre-
sas, percentual inferior aos 53%, na mé-
dia, que adotaram o comportamento
entre 2000 e 2002. Outro ponto é que,
ao mesmo tempo em que 77% dos en-
trevistados declaram ter muito interesse
em saber como as empresas tentam ser
socialmente responsáveis, apenas 30%
buscam informações sobre o comporta-
mento das organizações. Segundo Hé-

lio Mattar, presidente do Instituto

Akatu, a boa notícia é que há uma ma-
nutenção do interesse do consumidor
em conhecer o que as empresas fazem
para ser socialmente responsáveis, índi-
ce que se mantém estável ao longo dos
anos. Mas, apesar do alto interesse, pou-
cos buscam informações. "Isso é impor-
tante porque há uma distância grande
entre os que têm interesse em conhecer
e os que buscam informações", diz. "Co-
rno não buscam informações, recebem o
que chega geralmente pela mídia".

Mattar ressalta que no estudo do
ano anterior havia uma pergunta que
complementa esse assunto. Quando
questionados se liam os relatórios socio-
ambientais das companhias, apenas 7%
disseram que sim. "Desses, 75% melho-
raram de opinião sobre a empresa e fa-
laram bem dela para amigos e a familia-
res. Ainda assim, só 7% têm visão
integrada do que a empresa faz", ressal-
ta. "Essa percepção fragmentada leva o

consumidor a um outro resultado.
Quando perguntamos se ele

concorda que as empresas
comunicam com ho-

nestidade e veraci-
dade o que elas
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fazem cm matéria social e ambiental,
em 2006 39% concordaram, e em 2007,
48%. Isso representa menos da metade
dos consumidores", diz Mattar. Ele
lembra de uma outra análise que con-
firma isso. De acordo com a pesquisa do
Ibope intitulada "Sustentabilidade hoje
e amanhã", de 2007, 46% concordam
com a afirmativa de que as marcas que
fazem algo pela sociedade c pelo meio
ambiente o praticam somente como
ação de marketing. "Junta-se aí mais um
fato que é o de que diversas empresas
estão divulgando ações específicas, de
investimento social, sem colocar isso
num contexto mais amplo de responsa-
bilidade social. E o brasileiro enxerga
isso", revela.

O executivo explica que isso leva
não só à desconfiança, como também a

dois fenômenos. Um deles é que o por-
centual de consumidores que pensaram
em premiar empresas socialmente res-
ponsáveis caiu de 39% em 2000 para
24% em 2007. Ao mesmo tempo, o
grupo que declara uma atitude efetiva
ou potencial para punir empresas em
razão de atitudes incompatíveis com a
responsabilidade socioempresarial di-
minuiu de 35% em 2000 para 27% em
2007. "Isso inverteu as posições, e esse é
um dado importante. Antes a premia-
ção era maior que a punição", comenta o
presidente do Instituto Akatu. Aqui va-
le uma ressalva no que se refere aos for-
madores de opinião, que indicam e mo-
bilizam, as pessoas na direção de valori-
zar ou punir uma organização e mos-
tram comportamento significativamen-
te mais ativo que a população em geral.
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Enquanto 27% da média da população
como um todo diz ter punido ou pensa-
do em punir empresas por motivos liga-
dos a sua falta de responsabilidade soci-
al, esse índice é de 43% entre os forma-
dores de opinião.

O segundo fenômeno, segundo Mat-
tar, é o de que aumentou o percentual
de consumidores que acham que o
governo deveria legislar sobre a atuação
responsável das empresas, mesmo que
isso resulte em preços mais altos e me-
nos empregos. "Saiu de 57%, em 2004,
para 64%. Isso indica que ele está dizen-
do que tem, sim, interesse em responsa-
bilidade socioempresarial, mas acha que
as empresas não vão fazer isso do jeito
que ele quer. Assim, reduz o ativismo
dele na premiação e punição, e aumenta
a demanda para que o governo regula-
mente", explica.

O levantamento apontou também
que um dos desafios das companhias é
ampliar a comunicação com os consu-
midores. Uma ferramenta importante
para isso é o funcionário, que pode se
tornar um multiplicador não só do con-
ceito de consumo consciente, como
também passa a aderir às ações de sus-
tentabilidade. Além disso, a web 2.0

facilitará essa comunicação entre as
partes. "A visão mais geral diz que a pro-
paganda cada vez mais será limitada
como instrumento de comunicação da
empresa com o mercado. A responsabi-
lidade social corporativa é muito mais
complexa que a propaganda e envolve o
relacionamento com muitos outros pú-
blicos (stakeholders). Nessas relações é
que se vai praticar a responsabilidade
socioempresarial", comenta. Mattar
lembra que a qualidade das relações é
algo muito mais complexo que produto
e vai depender da maneira como a em-
presa se comportará na relação. Ele ex-

plica que se a visão está nos valores éti-
cos, os stakeholders terão essa percepção
e as empresas ganharão reputação à me-
dida que os vários públicos vão falar
entre si e colocá-la como uma organiza-
ção que tem princípio e valores éticos
levados à prática cotidiana. Se a visão é
instrurnentar isso para marketing e
vendas, isso não ocorrerá. "O mundo da
web 2.0 é o da inter-relação em que a
empresa vai ser cada vez mais o que os
outros falam dela e cada vez menos o
que ela falar de si própria", diz. É o
poder da comunicação nas mãos do
consumidor 2.0.

A pesquisa "Responsabilidade social das empresas - percepção do consumidor
brasileiro" também comparou alguns pontos entre diferentes países. O estudo

mostra, por exemplo, que os consumidores dos países desenvolvidos tendem a

avaliar o desempenho de responsabilidade social das empresas de forma mais crítica,
enquanto que os consumidores dos países em desenvolvimento tendem a ter visão
mais positiva. O Brasil se destaca pelo baixo grau de ativismo (veja gráfico abaixo).

Em relação aos outros países, o Brasil destaca-se num dos pontos: 64% dos

brasileiros apostam na necessidade de mais regulamentação da responsabilidade
socioempresarial por parte do governo. No resto do mundo há maior divisão de
opiniões quanto a isso. Comparativamente, o País contrasta com a média da

América Latina, que é uma das regiões que se revela menos convicta a demandar
intervenção do governo nessa área.
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