
oda crise representa uma oportuni-
dade, mas também a hora da verda-
de para certas apostas institucionais.

O velho adágio dos negócios aplica-se com
força inusitada no campo da cidadania cor-
porativa e do compromisso com a susten-
tabilidade por parte das empresas em mo-
mentos de contração econômica. Afinal,
poucas situações representam um teste
de validade e credibilidade tão claro para
as promessas de responsabilidade social e
ambiental das grandes empresas quanto as
de crise econômica e aperto financeiro.

São ocasiões como a atual que ajudam
a distinguir entre as empresas que abra-
çam a responsabilidade social apenas de
modo tático e marketeiro e aquelas orga-
nizações engajadas de modo estratégico
e institucional em um modelo de susten-
tabilidade. Assim, para o universo corpo-
rativo emergem algumas questões ine-
vitáveis: a necessidade de reequilíbrio
econômico condena o engajamento com
a sustentabilidade ao desterro ou ambos
podem conviver juntos e fazer parte da
estratégia bem-sucedida da empresa? Os
investimentos sociais privados devem fa-
zer parte dos custos a serem cortados ou
— pelo contrário — mais do que nunca se
tornam vitais para a definição da posição
competitiva da companhia? Se esses pon-
tos mal encontram uma resposta consen-
sual entre executivos e homens de negó-
cio, o que esperar do consumidor típico?

A pesquisa anual Monitor de Respon-
sabilidade Soda! Corporativa 2009 lança
uma luz sobre essas questões na perspec-
tiva da sociedade. Perguntados se "é acei-
tável que uma empresa reduza o apoio
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que presta à caridade e às comunidades
quando está passando por crises finan-
ceiras?", os consumidores encontram-se
divididos. Seis em cada dez consumido-
res (60,7%) se inclinaram a concordar com
essa idéia; mas somente dois em cada
dez (21,7%) o fizeram de maneira intensa

(concordando totalmente com a afirma-
ção). Na outra ponta, em desacordo com
a intenção de sacrificar o investimento
social, ou sem saber como se posicionar
a respeito, estão quatro em cada dez con-
sumidores (39,3%).

A mensagem que emerge para os pre-
sidentes prestes a cortar investimentos so-
ciais corporativos como uma opção para
equilibrar as contas é clara: só há legitimi-
dade para o "ajuste fino" dos empreendi-
mentos socioambientais, não sua extin-
ção. Afinal, como apenas uma minoria dos

consumidores endossa esse raciocínio ern
toda sua extensão, a empresa corre o ris-
co de alienar a imagem corporativa e as
conquistas obtidas no passado se decidir
pela anulação da suas políticas e gastos
socioambientais. Do mesmo modo, a le-
gitimidade vale apenas em momentos de
crise e sob ameaça de falência, não corno
instrumento diante de qualquer dificulda-
de financeira ou desempenho corporativo
aquém das expectativas.

O grupo mais numeroso de consumi-
dores adota uma postura de tolerância
parcial e condicionada frente ao atual ce-
nário de crise: 39% dizem aceitar em par-
te a idéia da diminuição das ações cida-
dãs. Concordar em parte significa aderir
à essa postura, mas sob certas condições,
nunca dar um cheque em branco. No atual
contexto significa — principalmente — le-
gitimar uma acomodação financeira das
ações de cidadania corporativa em cará-
ter de medida emergencial, e de impac-
to relativo (fala-se em "redução do apoio"
não em cancelamento do engajamento
socioambiental). O que o público brasilei-
ro manifesta é abertura para uma morató-
ria parcial em termos da intensidade das
ações até 2008, e de caráter temporário,
na expectativa de que a crise também se
reverta no curto prazo.

Semelhante conclusão surge a par-
tir do cruzamento da medida de aceita-
ção de uma moratória com a percepção
do "timing" da recuperação econômica.
Quem acredita em uma saída no curto
prazo (nos próximos 6 meses) tem 35%
mais chances de avalizar tal moratória do
que quem imagina que as coisas voltarão



ao normal somente no longo prazo, em
dois ou três anos.

O público consumidor parece fazer
ecoar, assim, a retórica a favor de uma to-
lerância pelo adiamento ou diminuição
do ajuste sustentável pelo mundo corpo-
rativo no curtíssimo prazo, proposta pelos
governos, principalmente nos países cen-

; trais, mas fortemente reproduzida pelo
Planalto e pelas lideranças empresariais
locais. Essa retórica, que começou no 14°
encontro da Conferência da Organiza-
ção das Nações Unidas sobre Mudança
Climática, na Polônia, em dezembro pas-
sado, tem se acelerado na medida em que
os efeitos da crise financeira espalham-se
pelo mundo. As conseqüências têm sido
não apenas frear os avanços na luta contra
as mudanças climáticas, em benefício do
reaquecimento das economias e da prio-
rização da saúde financeira empresarial
desatrelada do investimento social, mas
também desconstruir uma parte da agen-
da das sociedades e consumidores centra-
da na intensificação das políticas de cida-
dania corporativa.

Diante de tais resultados pode-se afir-
mar que é legitimo cancelar os progra-
mas de sustentabilidade e esquecer que
as eco-vantagens de hoje representam a
competitividade de amanhã? Não. A mo-
ratória parcial e temporária tolerada pe-
los consumidores abrange um número
substancial de cidadãos, mas está longe
de se apresentar como opinião uniforme

e monolítica. Mais do que rejeição ela re-
presenta antes o apelo por um "ajuste
fino" nas atuais políticas de sustentabili-
dade. Nesse sentido, o seu consentimen-
to indica admitir a suspensão de iniciativas

isoladas, tais como doações ou ativida-
des visando públicos externos, sempre e
quando se continuem observando certos
parâmetros de gestão do risco socioam-
biental e de ética e governança corpora-
tiva. De fato, ao comparar a média de ati-
vidades sustentáveis que deveriam fazer
parte das responsabilidades das empre-
sas, não existem diferenças estatistica-
mente significativas entre aqueles consu-
midores partidários da moratória parcial
e temporária e aqueles que se recusam
a sacrificar ações de cidadania. Tanto uns
quanto os outros continuam atribuindo às
grandes corporações um papel ativo em
áreas que vão da filantropia ao cuidado

ambiental, do bom tratamento aos funcio-
nários à construção de uma cadeia produ-
tiva sustentável.

Então as empresas podem se dar o
luxo de pisar no freio dos seus compromis-
sos com a sustentabilidade, mesmo que
por pouco tempo? Só se quiserem per-
der a adesão do consumidor ético, além
de caírem no risco de — mais à frente —
perderem qualquervantagem competiti-
va por sua posição socioambiental ou se-
rem tachadas de oportunistas.

O exame de como reage a minoria
de consumidores que premiou empre-
sas responsáveis comprando seus produ-
tos e serviços e puniu aquelas percebidas
como irresponsáveis evidencia a fragilida-
de — no médio e longo prazo — de uma
escolha feita visando a racionalização fi-
nanceira dos investimentos sociais no
curto prazo. Assim, 33,9% dos que não
adotaram um comportamento ético nas
suas compras discordam do argumento
de tolerar uma moratória temporária do
compromisso sustentável. Mas esse per-
centual dispara para 42,6% daqueles que
já premiaram e puniram empresas usan-
do como critério seu desempenho em
responsabilidade social.

O consumidor brasileiro emerge como um
dos mais tolerantes ao discurso da ordem
econômica como eixo organizador das de-
cisões coletivas. Momentaneamente, ele
parece aceitar a possibilidade de atrasos
nos novos investimentos sociais em tro-
ca da estabilidade econômica. Ao mesmo
tempo, ele demonstra estar atento ao su-
cesso das empresas e em como elas vão
atingir as metas propostas para um novo
equilíbrio econômico que permita a reto-
mada de programas de cidadania corpo-
rativa melhor desenhados.
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