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Nancy Mahon não se considera uma garota glamourosa, mas acredita no poder do batom — 
Viva Glam, de tonalidades 5 e 6 especialmente. Mahon é vice-presidente sênior da MAC 
Cosmetics e diretora executiva do fundo MAC AIDS, que no ano passado doou 20 milhões de 
dólares para programas de 57 países: África do Sul, países do Caribe e EUA. O programa sem 
fins lucrativos faz da MAC a terceira maior empresa no ranking das companhias que colaboram 
com causas relacionadas a Aids cujo financiamento é feito totalmente com base nas vendas de 
produtos para os lábios Viva Glam, da MAC. Diferentemente de outros modelos de negócios 
filantrópicos, 100% do preço de etiqueta de 14 dólares sugerido para o produto vão para o 
fundo de combate a Aids — espera-se que até mesmo o varejo abra mão de sua margem de 
lucro, disse Mahon em recente Congresso sobre Liderança da Wharton. 

Mahon disse aos estudantes presentes ao encontro que é importante para uma empresa não 
só ter bom desempenho nos negócios, mas também tratar com dignidade seus funcionários, 
portar-se com responsabilidade na condução dos negócios e agir como um bom cidadão do 
mundo. “Uma coisa é vender batom”, disse certa vez a Mahon uma funcionária da empresa, 
‘outra coisa é vender batom e fazer diferença”. 

Dada a conscientização cada vez maior no que diz respeito ao aquecimento global e a práticas 
de sustentabilidade, um número maior de empresas está desenvolvendo programas de 
responsabilidade social, disse Mahon.   Ela incentivou os estudantes a tirar proveito do Projeto 
de Responsabilidade Social Corporativa da Wharton, e aconselhou-os a indagar sobre os 
programas de RSC nas entrevistas de emprego. “Se os empregados questionarem, as 
empresas o colocarão em prática”, disse. 

O poder da celebridade 

Quando uma empresa decide criar um programa de Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC), deve ter em mente uma causa que possa associar à marca da empresa, disse Mahon. A 
MAC, cujas origens remontam ao teatro e à maquiagem de cinema (o nome é um acrônimo de 
make-up arts cosmetics), criou a fundação em 1994 durante uma reunião em que seus dois 
mentores trocaram idéias com os oito funcionários da empresa e lhes pediram sugestões de 
financiamento. “O primeiro porta-voz do Viva Glam foi RuPaul, um negro gay dotado de muita 
energia”, disse ela. “Já trabalhamos com k. d. lang, Elton John, Mary J. Blige. Estamos 
envolvidos com programas de combate a Aids porque esse tipo de ação traduz bem aquilo que 
somos como empresa.” 

 



Escolhemos os rostos das celebridades para a campanha do Viva Glam com base em sua 
ligação com a causa, disse Mahon.   Por enquanto, os maiores sucessos de vendas foram 
protagonizados por Pamela Anderson, estrela de Baywatch, em parte porque a atriz era muito 
aberta e transparente, disse Mahon. “Ela se levantou e disse: ‘Tenho hepatite [...] Ninguém 
deveria ter vergonha de contrair uma doença.’” 

Desde a criação do fundo, a empresa já doou mais de 128 milhões de dólares para vários 
projetos relacionados a Aids: 4,5 milhões de dólares para um projeto de prevenção e 
tratamento no Caribe; 100.000 para um programa de troca de agulhas em Washington, capital 
federal, e quase 200.000 para um projeto de prevenção e educação de jovens residentes na 
fronteira do México sob risco cada vez maior de infecção. 

O comprometimento com a causa faz com que os clientes da empresa voltem sempre em 
busca de mais produtos da MAC — e evita a saída de funcionários, disse Mahon. “A taxa média 
de retenção de empregados na indústria é de 30%, ao passo que a nossa   é de 80%”, 
salientou Mahon. “Quando lhes perguntamos a razão pela qual optam por permanecer na 
empresa, um dos motivos principais é o programa de financiamento ao combate a Aids.” Os 
clientes também valorizam muito os princípios que norteiam a empresa, disse ela, citando um 
estudo segundo o qual os clientes do eBay estavam dispostos a pagar até 8% a mais por um 
determinado produto desde que estivessem de acordo com a causa patrocinada. “Para o 
cliente, é importante que você faça algo de bom pelo mundo.” 

A Estée Lauder comprou 51% da MAC em 1995 e os 49% restantes três anos depois. Apesar 
da retração econômica atual, a empresa continua comprometida com 100% de apoio ao fundo. 
Embora o objetivo de qualquer empresa seja o lucro, Mahon diz que o financiamento faz parte 
do DNA da companhia, e  que todos, desde os criadores dos produtos até os artistas da 
maquiagem que vendem os produtos nas lojas, querem que a fundação prospere. 

O desafio de ter um negócio sem fins lucrativos dentro de uma organização que visa o lucro 
consiste em saber transpor a fronteira do sucesso financeiro da empresa e ampliar o alcance 
da fundação. Mahon participa de reuniões de vendas em que se discutem relatórios completos 
de vendas da semana anterior, mas como tem de planejar o financiamento para vários 
projetos, precisa recorrer a dados de saúde coletados há vários anos. 

De olho nas vendas 

“Os varejistas com quem trabalhamos nos remetem suas margens — quando a Macy’s vende 
um Viva Glam, eles nos remetem 100% do valor da venda, para que possamos repassá-la ao 
fundo.” O fundo depende inteiramente das vendas do Viva Glam. Isto significa que qualquer 
queda no volume de vendas incidirá negativamente sobre o financiamento do projeto. O fundo 
espera contribuir com 20 milhões de dólares este ano, assim como no ano passado. Como as 
doações são feitas geralmente a cada três meses, o impacto sobre o fundo tende a ser 
imediato quando as vendas diminuem. “Mantemos uma reserva de fundos para garantir as 
doações e [...] ajustamos as contribuições com base nas vendas”, disse. 

O grande desafio de Mahon consiste em decidir quais das mais de 1.000 propostas de doação 
o fundo atenderá. Às vezes, a preferência recai sobre áreas ainda não atendidas por grupos 
maiores, podendo também atender a uma população com alto risco de infecção por HIV ou 
Aids. Em seguida, cabe a Mahon estimar quanto a fundação poderá doar e se certificar de que 
os destinatários recebam a doação conforme combinado. 

A fundação pode também tornar seu compromisso mais factível associando-se a outras 
entidades filantrópicas. No momento em que o fundo decide qual programa financiará, procura 
o apoio de investidores como a Ford Foundation ou a Rockefeller Foundation, num 



procedimento bastante diferente da filantropia corporativa tradicional, disse. “As empresas 
nem sempre sabem trabalhar muito bem em parceria.” 

Apesar dos tropeções atuais da economia, as vendas do Viva Glam permaneceram estáveis no 
decorrer do ano, disse Mahon, que atribui o fato à lealdade do cliente radicada, pelo menos em 
parte, no trabalho da fundação. Contudo, mesmo que as vendas caiam devido ao alastramento 
e ao aprofundamento da crise financeira, Mahon prevê que o compromisso da MAC com o 
fundo de combate a AIDS será mantido. “É um compromisso que temos desde a fundação da 
empresa e faz parte do modelo de negócios e da filosofia que nos define”, disse. A MAC utiliza 
um serviço de mensagens nas lojas para que o cliente saiba do impacto que produz todas as 
vezes que compra um Viva Glam. “Estamos pensando em incrementar as mensagens de forma 
que partam do produto à causa e da causa ao impacto. Estamos trabalhando com a equipe de 
vendas, de modo que todos compreendam bem o modelo e o transmitam diretamente ao 
cliente.” 

Criar um programa de RSC que privilegie de fato o produto é um desafio, acrescentou Mahon, 
que trabalhou anteriormente como diretora executiva da God’s Love We Deliver, uma 
instituição sem fins lucrativos de Nova York que dá apoio às pessoas acometidas de 
enfermidades graves. Antes disso, trabalhou no Open Society Institute de George Soros. O 
relacionamento íntimo entre os produtos ou serviços de uma empresa e o projeto, disse 
Mahon, gera um fluxo de financiamento “mais estável. Estamos nos aproximando de uma fase 
difícil no varejo, portanto se o projeto for encarado como simples atividade adicional, no 
momento em que o dinheiro diminuir, o negócio desaparecerá”. 

Mahon disse ainda que os produtos que dão suporte a um projeto específico devem ficar na 
linha de frente e gozar de visibilidade. “É preciso que seja um produto de peso”, diz ela. 
“Muitas empresas trabalham com camisetas ou velas, ou então com um produto qualquer de 
balcão que você pega quando chega ao caixa [...] As pessoas não entram em nossas lojas à 
procura de velas.” 
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