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Muito se fala da revolução digital que 
transformou comportamentos e di-

tou a necessidade de se redefinir estraté-
gias de relacionamento e fazer a revisão 
do arsenal de disciplinas, pensamentos, 
técnicas e metodologias para promover 
uma maior proximidade com o público. 
Parte desse processo de mudanças, a po-
pularização das redes sociais teve uma 
significativa contribuição para acelerar 
discussões nos altos comandos das em-
presas, em especial nas áreas de marke-
ting, para se estudar a adequação de po-
sicionamentos nesta era do engajamento. 

Em paralelo, outro tipo de engajamen-
to começou a ganhar corpo: o da empre-
sa envolvida com alguma causa nobre. 
Nesse caso, a expressão “engajamento” 
se refere à necessidade cada vez maior 
de as companhias adotarem uma postura 
diante das demandas da sociedade mo-
derna. Não se trata simplesmente de se 
criar um projeto de sustentabilidade, co-
mo alguns ainda possam acreditar. E sim 
de se ter um propósito, seja social, educa-
cional, cultural ou ambiental, que tenha 
vínculos com a razão de ser da corpora-
ção. É o que ensina Luiz Seabra, um dos 
fundadores da Natura, que foi eleita co-
mo a segunda empresa mais sustentável 
do mundo no ranking Global 100, da or-
ganização canadense Corporate Knights, 
divulgado no início do ano (é a segunda 
vez consecutiva que a Natura ocupa es-
se posto). Para Seabra, companhias são 
organismos vivos e, como tais, devem ter 
também como função avaliar a importân-
cia de sua contribuição à cultura do po-
vo e do mundo (leia entrevista à pág. 68).

Se antes as propostas nessa área apare-
ciam pouco, elas foram vitaminadas exa-
tamente pela expansão do digital, que deu 
voz às populações, conferindo às pessoas 
um poder maior de buscar informações, 

TENDÊNCIAS

Marcas pelo bem
É cada vez mais importante que as companhias se engajem em torno de um propósito. 
Para isso, é essencial a participação do líder. Estudo mostra que o consumidor aceita a 
ideia de que empresas com uma causa nobre possam continuar a fazer dinheiro
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fazer denúncias, escrever comentários ne-
gativos e até de criar movimentos de boi-
cote. Com isso, não há dúvida. Ficamos 
todos mais expostos, em nossas atitudes 
e crenças, ao escrutínio público. Se uma 
postura que não condiz com a realidade 
é encontrada, o dano à imagem pode ser 
muito forte. “As recentes crises empresa-
riais e escândalos em diferentes setores 
do mundo têm demonstrado que, no lon-
go prazo, não é possível falsear valores”, 
afirma a inglesa Lindsay Levin, autora 
do recém-lançado livro Invisible Giants – 
Changing the World One Step at a Time, 
que reúne histórias de líderes comunitá-
rios ou de companhias, que ajudaram a 
“mudar o mundo” a partir de um projeto. 

Tamanho poder na mão do consumi-
dor tem levado empresas a se mover em 
busca da consolidação de uma propos-
ta de responsabilidade social. Há exem-
plos de companhias que procuram or-
ganizações, como a de Lindsay — a Lea-
ders’ Quest, que reúne uma comunidade 
de seis mil líderes, de CEOs a militantes 
—, para ajudá-las a definir um propósi-
to. “Nos últimos anos, eu me deparei com 
um número crescente de dirigentes em-
presariais que querem trabalhar conosco 
para incorporar valores e a noção de que 
fazer o bem tem de permear tudo que a 
companhia faz”, conta. 

Clinton no Rio
Esse aumento de demanda pode ser 

verificado também pela multiplicação de 
fóruns, livros e meetings dedicados ao te-
ma. Até mesmo o Festival Internacional 
de Criatividade de Cannes tem dedicado 
mais espaço ao debate em torno de cau-
sas. A questão é tão premente que entre 
seus porta-vozes está o ex-presidente Bill 
Clinton, que comanda anualmente em 
Nova York um encontro com CEOs, lide-

ranças governamentais, celebridades e 
ativistas, todos arregimentados em um 
esforço para definir projetos, recursos e 
patrocinadores dessas causas. Conheci-
do como CGI (de Clinton Global Initiati-
ve), o fórum terá em dezembro deste ano 
uma edição no Rio de Janeiro.

Outros eventos focados nessa discussão 
estão se disseminando e, junto com essas 
conferências, os nomes de alguns líderes 
se destacam. Há duas semanas, aconte-
ceu em São Francisco (EUA) o encontro 
do Conscious Capitalism, movimento 

que prega que o mundo corporativo se 
reorganize em seus princípios e adote 
um propósito para exercer um impacto 
positivo sobre o planeta. A entidade sem 
fins lucrativos foi criada por John Mackey, 
cofundador da Whole Foods Market, re-
de de comida natural e orgânica que fa-
tura US$ 11,7 bilhões. O empresário foi 
um dos palestrantes e já havia participa-
do de outro evento neste ano, o South by 
South west (SXSW), que acontece em Aus-
tin, onde abriu sua companhia. Mackey, 
que lançou o livro Conscious Capitalism 
– Liberating The Heroic Spirit of Business, 
desenvolveu iniciativas para auxiliar co-
munidades carentes, como a Whole Mar-
ket Foundation, que beneficiou 200 mil 
pequenos empreendedores em 50 paí-
ses. Em 2006, ele cortou seu salário para 
o valor simbólico de US$ 1 por ano. Por 
seu trabalho, foi nomeado no ano passa-
do pela Esquire como um dos CEOs mais 
inspiradores. Também em 2012, a Fortu-
ne o indicou entre os 12 grandes empre-
sários do nosso tempo. 

Missão do líder
Exemplos assim apontam que o papel 

do líder da empresa é cada vez mais cru-
cial para o engajamento da companhia. 
Isso significa desde o empreendedor até 
presidentes, sem deixar de lado os execu-
tivos que estão no comando das corpora-
ções. Mas pouco valerá o envolvimento 
se ele não for real ou se a causa escolhi-
da não tiver conexão com os princípios 
da companhia. “O envolvimento e exem-
plo dados pelo líder são essenciais para 
dar legitimidade e reforçar o engajamen-
to da empresa com determinada causa”, 
diz Enéas Pestana, presidente do Grupo 
Pão de Açúcar (GPA). Porém, ele reite-
ra que esse não é o único elemento para 
garantir o sucesso de um projeto. “Antes 
de tudo, a ação tem de estar relacionada 
com os valores da empresa, precisa ser 
verdadeira e contribuir de maneira trans-
formadora na vida das pessoas”, reforça. 

Pestana cita como exemplo um pro-
grama do grupo, o Caras do Brasil, de co-
mércio ético e solidário, que oferece pro-
dutos artesanais de organizações sociais, 

A Natura tem acordos 
com cooperativas como 

a de Fruticultores de 
Abaetetuba (PA) para o 
uso de açaí. O produto, 

utilizado na linha Ekos, 
tem certificação orgânica
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1. Que proporção dos consumidores no mundo regularmente apoia boas causas?

2. Está ok para o consumidor se a empresa fizer o bem, mas não deixar de ganhar dinheiro?
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Diferentes percepções entre  
as empresas e os consumidores
Pesquisas conduzidas pela Edelman e apresentadas pela World Federation of Advertisers (WFA) 
demonstram que há oportunidades para as empresas se elas prestarem atenção ao que diz a população.
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56%

60%
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Respostas das lideranças de marketing

Respostas das lideranças de marketing

Realidade do público

Realidade do público

MM 1555 marketing60a66.indd   60 09/04/2013   15:45:07

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



61

15 ABR 2013

beneficiando 15 mil pessoas por ano, de 
64 comunidades espalhadas pelo País. 
“Com essa ação conseguimos promover 
o desenvolvimento social e econômico 
de muitas comunidades, oferecendo aos 
pequenos produtores, muitos deles arte-
sanais, a possibilidade de comercializar 
seus produtos na rede Pão de Açúcar”, 
completa. O programa (ww.carasdobra-
sil.com.br) está presente em 84 lojas da 
rede e disponibiliza 170 itens, entre ob-
jetos de decoração e alimentos típicos de 
algumas regiões do Brasil. 

Ainda sobre o papel do líder, o pre-
sidente do Grupo Pão de Açúcar elenca 
que o segredo para que qualquer projeto 
dê resultados é que todos os envolvidos 
acreditem no propósito e se engajem. “O 
líder tem de inspirar e ser o exemplo que 
motive a ação das outras pessoas, estabe-
lecendo diretrizes, promovendo uma ati-
tude protagonista e atuando no desenvol-
vimento de uma cultura mais participati-
va em todos os níveis da empresa”, prega. 

Uma pesquisa recente encomenda-
da pela World Federation of Advertisers 
(WFA), feita pela Edelman, comprova a 
importância de se ter a liderança à fren-
te dos projetos. O estudo Putting Purpo-
se Into Marketing foi elaborado com ba-
se em entrevistas com 149 executivos de 
marketing em postos sênior. Esse grupo 
representa 58 companhias, em mais de 
40 países, que respondem por um inves-
timento publicitário da ordem de US$ 70 
bilhões. O trabalho indica que ter um pro-
pósito — ou uma causa, expressão mais 
próxima do brasileiro comum — ganha-
rá cada vez mais peso para a construção 
da marca no futuro. 

Para 80% dos entrevistados, o CEO ou 
o presidente da companhia deveria es-
tar envolvido no desenho e na formata-
ção do que seria o propósito da empresa. 
Outros 74% afirmam que o CMO também 
deveria desempenhar essa função. Apre-
sentada durante a conferência da WFA — 
que comemorou 60 anos — em Bruxelas, 
no mês passado, a pesquisa revela ainda 
que o assunto é relativamente recente 
dentro das corporações. De acordo com 
os responsáveis pelo estudo, muitos dos 
participantes declararam que a área era, 
de certa forma, uma novidade para eles. 
Para 56% dos executivos ouvidos, a tare-
fa de comunicar o propósito da marca é 
algo novo em seus projetos de marketing. 
Por sinal, 44% admitem que as empresas 
onde atuam estão reavaliando seus posi-
cionamentos devido à revisão do que são 
os propósitos. 

Outro ponto que ficou claro a partir 
desse estudo é que muitos executivos de 
marketing supõem que o consumidor não 
vê com bons olhos marcas que pratiquem 
o bem sem deixar de fazer dinheiro. Essa 
percepção foi confrontada cruzando da-
dos com outro trabalho da Edelman, feito 
com oito mil pessoas de 16 países, incluí-
do o Brasil. Os resultados mostram que os 
profissionais de marketing acreditam que 
a proporção dos consumidores que con-
sideram normal que a companhia conti-
nue obtendo lucros enquanto faz o bem 
é de 56%. A pesquisa da Edelman com o 
público trouxe outro índice: 76% (veja es-
se e outros dados nos quadros publicados 
nesta reportagem). “Isso representa uma 
grande oportunidade para as companhias”, 
comenta Will Gilroy, que organizou o es-
tudo apresentado na conferência da WFA. 
A pesquisa, aliás, encontrou muita recep-
tividade entre os participantes do evento.  

Pestana, do GPA: “envolvimento do líder é essencial para reforçar o engajamento da empresa”
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O trabalho foi baixado mais de 400 vezes 
via Slideshare.  De acordo com os respon-
sáveis pelo estudo, o retorno dos profis-
sionais consultados foi maior do que a 
maioria dos projetos da WFA, o que indi-
ca o grande interesse pelo assunto.

Gilroy pontua que ter um bom propó-
sito não significa apenas ter um projeto 
de responsabilidade social ou fazer o bem 
— e esse é um ponto que todos os espe-
cialistas na área fazem questão de ressal-
tar. “Isso quer dizer preparar o modelo de 
negócios da empresa de forma a deixá-la 
pronta para a transformação da sociedade 
e para a era da transparência e consciên-
cia social”, esclarece. Se depender de mais 
estudos como o apresentado para im-
pactar outras companhias, há uma boa  
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Crianças no foco há 25 anos
Já é sagrado para os fãs do 

McDonald’s no Brasil. No último sábado 
de agosto acontece o McDia Feliz. 
Neste ano, a data (dia 31) terá um toque 
especial. São 25 anos de atuação no 
País. Coordenada pelo Instituto Ronald 
McDonald, campanha consiste em 
destinar todo o dinheiro das vendas do 
Big Mac para instituições de combate 
ao câncer infantojuvenil.

O primeiro McDia Feliz ocorreu em 
São Paulo, em 1988, beneficiando 
a Ação Solidária Contra o Câncer 
Infantil. Desde então, o programa 
ficou dedicado a crianças e 
adolescentes que sofrem desse mal. 
“No segundo ano alguém sugeriu 
que o benefício fosse para a causa 
das mães solteiras. Mas decidiu-
se ter um foco para concretizar a 
campanha e fazer algo relevante. 
Ela se concretizou de forma muito 
bacana”, conta Mauro Multedo, vice-
presidente de marketing da Arcos 
Dourados Brasil, a mantenedora 

da entidade, e vice-presidente 
do conselho de administração 
do instituto. De lá para cá, foram 
arrecadados mais de R$ 130 milhões. 

Os planos deste ano para o McDia 
Feliz ainda estão sob sigilo. “Queremos 
valorizar os parceiros que estão 
conosco desde o primeiro dia e os que 
chegaram depois. Essa mobilização 
é um tripé entre McDonald’s, a 
sociedade e a comunidade científica, 
que vem dando certo”, diz Francisco 
Neves, superintendente do instituto.

A entidade contempla diversos 
programas, como as Casas Ronald 
McDonald, lar temporário para 
crianças quem têm de sair de suas 
cidades para fazer tratamento. É 
o serviço social do hospital que 
encaminha os pacientes para essas 
unidades — atualmente são quatro 
(uma no Rio de Janeiro e três no Estado 
de São Paulo). Para conhecer outros 
projetos do instituto, acesse o site 
http://www.instituto-ronald.org.br.

expectativa pela frente. Neste momento, 
segundo Gilroy, a WFA está discutindo 
com outras entidades, entre elas a Asso-
ciação Brasileira de Anunciantes (ABA), a 
possibilidade de a pesquisa Putting Pur-
pose Into Marketing ser aplicada em ba-
ses regionais, país por país. 

Esses movimentos reforçam a ideia de 
que apenas fazer negócios não basta mais 
para as grandes marcas. É o que afian-
ça David Jones, CEO do Grupo Havas e 
cofundador do movimento One Young 
World (espécie de Davos para a juventu-
de). No final de 2011, ele lançou o livro 
Who Cares Wins: Why Good Business is 
Better Business (traduzido para o portu-
guês no ano passado, pela editora Inte-
grare, como Empresas que Cuidam Pros-
peram). Recentemente, em entrevista a 
um canal australiano, o executivo decla-
rou que, num futuro próximo, a expres-
são “ir bem” no mundo dos negócios es-
tará mais próxima de “fazer o bem”. E is-
so fará uma enorme diferença. “Se você 
não pretende ser socialmente responsá-
vel como empresa, então, não será bem-
-sucedido”, afirmou.

Cooperação é outro termo que vem se 
sobressaindo nesse debate. Clinton bate 
nessa tecla há oito anos com seu CGI: pa-
ra evoluirmos como sociedade é preciso a 
união de três forças: governos, empresas 
e o chamado terceiro setor. Esse discurso 
encontra respaldo em lideranças brasilei-
ras. “Somos todos responsáveis por me-
lhorar a sociedade em que vivemos. Tan-
to o setor público quanto o privado têm 
seus papéis e responsabilidades e devem 
atuar em uma agenda coope rativa, unin-
do esforços para construir uma sociedade 
cada vez melhor”,  afirma Enéas Pestana, 
do Grupo Pão de Açúcar.

Adesão completa
Já que o mundo corporativo tem a 

oportunidade de redefinir seu papel, é 
fundamental reafirmar a necessidade da 
participação da cúpula da empresa pa-
ra que se encontre, além da causa mais 
adequada aos valores da marca, a ma-
neira mais correta de se trabalhar em 
torno desse tema. Isso permitirá que 
a proposta tenha longevidade e larga 
aceitação entre todos os stakeholders. 
Afinal, é preciso cativar os públicos ex-
terno e interno. Segundo Lindsay Levin, 
do Leaders’ Quest, ter a participação 
da liderança é quase um pré-requisito 
para que esse processo tenha sucesso. 
Sem falar da conexão necessária com 
os princípios e valores da companhia, 
se a causa conquistar o alto comando 
será mais fácil integrar toda a empresa 
em torno da proposta. 

“Se o líder não aderir de verdade, é pos-
sível que o projeto seja abandonado se a 
companhia enfrentar momentos difíceis 
no mercado”, diz Lindsay. Ela observa, 
porém, que ter o apoio do CEO não é su-
ficiente. “Muito de nosso trabalho tem a 
ver com a mudança de cultura em gran-
des companhias globais. Transformar a 
maneira como as decisões são tomadas 
no ambiente corporativo é bastante com-
plexo e exige tempo”, esclarece. 

Uma das medidas para amplificar a 
adesão é explorar o nível de influência 
do CEO e a maneira como atua. “Os líde-
res mais efetivos são aqueles que têm um 
estilo inclusivo. Eles convidam membros 
do board ou outros executivos para que 
conduzam as mudanças dentro de seus 
grupos”, afirma Lindsay.

Vice-presidente de marketing da Ar-
cos Dourados Brasil, Mauro Multedo tem 
uma atribuição que vai além do negó-
cio McDonald’s. Ele é vice-presidente do 
conselho de administração do Instituto 
Ronald McDonald, entidade vinculada 
à rede de fast-food que responde, entre 
outras ações, pelo McDia Feliz, um pro-
jeto popularizado mundialmente e que 
tem forte participação dos brasileiros. 
Em 2003, Multedo chamou o superin-
tendente do instituto, Francisco Neves, 
e teve uma conversa de quatro horas pa-
ra entender como o trabalho da entida-
de havia evoluído desde sua fundação, 
em abril de1999, até aquele momento. 
“Não esqueço como foi. Ele perguntou 
se tínhamos crescido a arrecadação do 
McDia Feliz em relação ao ano anterior. 
Depois questionou sobre o próximo pro-
grama. E fez uma provocação: ‘e se em 
vez de R$ 5 milhões vocês arrecadassem 
R$ 50 milhões? O que fariam?’ Respondi 
que não daria para pensar nisso, nem sa-
beria. Mas ele falou para a gente pensar 
nisso. Aquela visão, que é de longo pra-
zo, nos levou a sair da zona de conforto. 
Foi importante”, elogia Neves.

Baseado no Rio de Janeiro, o Institu-
to Ronald McDonald ainda não chegou 
aos R$ 50 milhões provocados por Multe-
do, mas a última campanha da ação, em 
agosto de 2012, rendeu R$ 18,4 milhões, 
contra R$ 17,3 milhões amealhados em 
2011. A expectativa para o próximo mês 
de agosto, quando o McDia Feliz comple-
ta 25 anos de Brasil (leia mais ao lado), é 
crescer ao menos 10%.

Em março, Francisco Neves esteve em 
São Paulo para uma reunião do conselho 
para discutir a celebração pelos 25 anos, 
os números e as metas do instituto. Mul-
tedo, um entusiasta do trabalho da enti-
dade, destaca a eletricidade dos que tra-
balham com os programas da casa. “Ti-
vemos uma crise com franqueados em 
2002. Mas era época de McDia Feliz. Neves e Multedo, do Instituto Ronald McDonald, valorizam as parcerias construídas nesse tempo
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Existem quatro Casas Ronald McDonald no 
País: uma no Rio e três no Estado de São Paulo 
(acima a unidade da capital paulista). Estão em 
construção a de Belém e uma em Jaú (SP)
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Como as lideranças de marketing das  
grandes empresas entendem o que podem 
fazer para melhorar o mundo
A pesquisa “Colocando propósitos no marketing”, encomendada pela World Federation of 
Advertisers (WFA), ouviu 149 líderes de 58 companhias a respeito do papel do mercado diante 
das necessidades da sociedade e ante à expectativa da população de que as marcas tenham 
uma causa nobre. Confira as respostas dos entrevistados:

1. O que significa ter um propósito?

Criar programas que impactem 
positivamente as comunidades 65%
Proteger e melhorar as 
condições do meio-ambiente 56%

Ter negócios éticos 56%
Ajudar a pensar questões globais 
de desenvolvimento 52%
Ouvir e agir sobre necessidades 
apresentadas pelos 
consumidores

40%

Cuidar e aprimorar o bem-estar 
dos funcionários  18%

Outros significados  8%
2. Ter um projeto em prol da sociedade é 
assim tão necessário?

88% entendem que ter um propósito se-
rá uma medida mais importante para cons-
truir marcas

83% consideram fundamental que as mar-
cas tenham percepção da necessidade de ter 
uma causa

81% avaliam que ter um propósito é uma 
oportunidade para o negócio

3. É possível medir o impacto de se “abra-
çar uma causa”, conforme a área?

Pelo lado de RP  
e reputação positiva 93%
Pelo engajamento  
do consumidor 91%

Pela satisfação dos empregados 90%
Pelo brand equity 86%
Pela satisfação do cliente 71%
Pelas vendas 54%

4. Quem deveria se envolver na adequação 
do posicionamento da empresa em torno 
de um propósito?

CEO 80%
CMO 74%
Comunicação corporativa 64%
Todos os funcionários 53%
A área de assuntos públicos ou 
governamentais 42%

RP 38%
RH 35%
Outros 7%
5. Quem está fazendo um bom trabalho (*)?

Unilever 23%
Procter & Gamble 15%
Coca-Cola 14%
McDonald’s 10%
Nestlé 7%
Toyota 6%
Johnson & Johnson 4%
Volkswagen 4%
Danone 3%
Kraft Foods 3%
L’Oréal 3%
Glaxo Smith Kline 2%
PepsiCo 2%
Pfizer 2%
Reckitt Benckiser 1%

*Dentre os 20 maiores anunciantes globais de acordo com ranking de Advertising Age

A disposição do 
consumidor em  
apoiar marcas com 
bom propósito
A Edelman promove todos os anos o estudo 
Good Purpose, feito com oito mil  
pessoas, de 16 países, para avaliar o que o 
consumidor pensa sobre as  
atitudes relacionadas a boas causas.  

1. Proporção de consumidores que adqui-
rem produtos, ao menos uma vez por mês, 
de uma marca que apoie uma boa causa

2010 32%
2012 47%
2. Percentual de consumidores que de-
cidem a compra de um produto pelo pro-
pósito social da marca, caso qualidade e 
preços  sejam iguais

2008 42%
2009 43%
2010 41%
2012 53%
3. Regiões em que as pessoas estão mais 
dispostas a pagar por produtos premium 
se eles forem vinculados a uma cau-
sa nobre

Global 43%
China 80%
Índia 71%
Brasil 55%
Malásia 55%
Emirados Árabes Unidos 54%
Cingapura 44%
Indonésia 42%
Estados Unidos 39%
Canadá 38%
Alemanha 35%
Itália 34%
França 30%
Holanda 30%
Bélgica 29%
Japão 29%
Reino Unido 28%

Fonte: Edelman

Nenhuma franquia parou naquele dia. 
A causa estava acima de tudo”, orgulha-
-se o executivo. 

Cobrança de resultados
Multedo fica tão atento às metas do 

instituto que brinca que tem de “aper-
tar” a entidade para que ela mantenha 

o padrão das grandes ONGs internacio-
nais. “O bom padrão determina que as 
despesas fiquem em, no máximo, 35% do 
arrecadado. O índice do Instituto foi de 
18%, mas podemos chegar a 15%”, afirma. 

O cuidado de Multedo faz todo senti-
do. Com a onda de projetos criados pe-
las corporações, começa a surgir outra 

questão: os resultados. O jornal Finan-
cial Times apontou, em janeiro, uma su-
posta crise na Procter & Gamble por seu 
propósito social não ter conseguido ser 
mais do que mensagem. Representantes 
de fundos de investimento ouvidos pelo 
diário se queixavam de a companhia ter 
perdido participação de mercado nos EUA 
enquanto o CEO da empresa, Bob McDo-
nald, se concentrava em fazer discursos 
messiânicos em torno dos propósitos. 

Resultados para a imagem corporativa 
a partir de uma causa nobre, afinal, de-
vem ser cobrados? “Tenho certeza de que 
não há nenhuma causa ou nenhuma as-
piração verdadeira de uma empresa que, 
sendo exercida, não se constitua de recall. 
De consolidação de presença de imagem 
na mente do consumidor. Isso ocorren-
do, vai apresentar resultado ao longo do 
tempo”, comenta Luiz Seabra. Ele afirma 
que não sabe que mecanismos de men-
suração os experts mais usam para deter-
minar o que seria o retorno justo. “Para 
mim, seria inaceitável uma empresa só vi-
ver em função de causas que lhe tragam 
resultado mensurável. Porque o grande 
resultado pode ser intangível. E o intan-
gível vale muito”, argumenta. 

De todo modo, o controle de ações e 
de resultados desses esforços é feito, ano-
tado e relatado, como rezam as boas prá-
ticas empresariais. Transparência, como 
se sabe, é um dos valores que a sociedade 
exige do mercado. A Natura, por exemplo, 
em seu último relatório (2011), aponta 
que, entre as metas de sociodiversidade, 
havia a proposta de aumentar em 25% os 
recursos destinados às comunidades for-
necedoras. Esse objetivo não foi alcança-
do, já que o crescimento foi de 15%. Mas o 
documento indicou que a meta para 2012 
seria distribuir R$ 12 milhões em rique-
zas para esses grupos. Outra missão da 
companhia, a ser atingida no ano passa-
do, era gerar R$ 136 milhões em volume 
de negócios na região amazônica.

Para ampliar negócios nessa porção 
do Brasil, a Natura tem diversos proje-
tos. Para uso de matérias-primas da re-
gião amazônica, a companhia tem acor-
dos com cooperativas, como a dos Fruti-
cultores de Abaetetuba (Cofruta), no Pa-
rá, que colhe açaí. O produto é utilizado 
pela Natura com certificação orgânica. 

É comum que as propostas social-
mente responsáveis envolvam tercei-
ros como entidades e ONGs. Sendo as-
sim, é mais do que natural que se espere 
que a companhia preste também algu-
ma orientação, em áreas de gestão e go-
vernança. “Boas iniciativas que contam 
com pessoas bem intencionadas podem 
não dar certo por não serem bem admi-
nistradas. Porém, o mais importante é 
a empresa assumir o seu papel de pro-
tagonista e agente transformador”, sa-
lienta Enéas Pestana.

O Instituto Ronald McDonald, por sua 
vez, destaca que todos seus projetos são 
auditados por escritórios externos. Seu 
objetivo é promover a saúde e a qualida-
de de vida de crianças e adolescentes com 
câncer, uma meta mais específica do que 
do sistema global da rede de fast-food, o 
Ronald McDonald House Charities (neste 
caso, a missão é propiciar o bem-estar e a 
saúde do público infantojuvenil). 

Por ter essa configuração mais dire-
cionada, resultado das primeiras edi-
ções do McDia Feliz no Brasil, a entida-
de tem uma lista de parceiros especiali-
zados nesse campo da saúde. “No nasci-

mento do instituto, tínhamos 59 parcei-
ros. Chegamos a ter 139 instituições re-
lacionadas. Hoje, são 78. À medida que 
o tempo passa, a gente foca nos resulta-
dos. Um ou outro parceiro deixa de estar 
no cadastro porque não estava mais ali-
nhado com as políticas de oncologia pe-
diátrica. E a direção vai sempre em um 
consenso formado por nossos parceiros 
do conselho científico”, explica Francis-
co Neves. Esse colegiado de especialistas 
médicos é composto por nomes vindos 
do Ministério da Saúde, Instituto Nacio-
nal do Câncer e da Sociedade Brasileira 
de Oncologia Pediátrica, entre outros.  
Cercar-se de parceiros dessa natureza 
e ter um controle sobre ações e resulta-
dos são duas medidas vitais para quem 
luta para fazer a diferença.

C
o

r
b

is
 (

r
F)

/L
At

in
st

o
C

k

Fonte: WFA/ Edelman

MM 1555 marketing60a66.indd   66 09/04/2013   15:47:00

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 60-66, 15 abr. 2013.




