
A
s empresas que já entendem os benefícios de 

praticar uma política de responsabilidade social 

colhem os frutos dos investimentos. A percepção 

do consumidor também está mais aguçada para o 

tema e a tendência é que aumente cada vez mais. 

Um estudo realizado entre a GfK e o Instituto Akatu, com

preendido entre o final de 2012 e início de 2013 , mostra a 

percepção do consumidor brasileiro a respeito de consumo 

consciente e responsabilidade social empresarial. 

Para falar sobre o estudo, o diretor de relacionamento no 

Brasil da GfK, Antonio Perrella, conecta os termos aborda

dos com a evolução do tema sustentabilidade, que engloba 

os conceitos. "O termo sustentabilidade começou a surgir na 

década de 1960, quando o assunto passou a figurar no mun

do", contextualiza. O conceito passou a ser disseminado em 

diferentes países e várias ações começaram a ser feitas por va

riadas empresas e instituições até se chegar ao atual momento. 

Perrrela cita uma pesquisa, promovida em uma parceria 

do Massachussetts Inst i tute of Technology ( M I T ) com o 

Boston Consulting Group, realizada com aproximadamente 

4 0 0 executivos de diversos países, que mostra que 4 0 % dos 

entrevistados acreditam que a sustentabilidade melhora a 

reputação da marca e a inovação de produtos. 

Na pesquisa realizada pela GfK e o Insti tuto Akatu , que 

contou com 8 0 0 entrevistados brasileiros, homens e mulhe

res acima dos 16 anos, Perrella destaca alguns pontos impor

tantes antes de tratar de responsabilidade social empresarial. 

Ao comparar os dados do atual estudo com similar rea

lizado em 2010, ele diz que pelo menos 6 0 % das pessoas já 

ouviram falar no termo "sustentabilidade". "Esse público 

que declarou já ter escutado algo sobre o tema é composto 

por homens de classes sociais mais altas, economicamente 
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ativos, das regiões sul e sudeste do País", descreve. Dentre os 

entrevistados, 35% das pessoas associam a sustentabilidade 

a cuidar do meio ambiente e a reciclagem da matéria-prima. 

O interesse pelo tema, segundo conta o executivo, cresceu 

nos últimos dois anos de 14% para 2 4 % . Ele diz que há d i 

ferentes entendimentos do significado de sustentabilidade 

e que as pessoas mais esclarecidas são as que ci tam pelo 

menos uma resposta sustentável quando questionadas. 

Contudo, Perrella chama a atenção para o comporta

mento de consumo consciente das pessoas, que passaram 

a atentar para ações relacionadas aos aspectos econômi

cos e ao consumo 

sustentável. "67% 

dos e n t r e v i s t a 

dos disseram que 

ev i t am deixar as 

lâmpadas acesas 

em ambientes de

socupados. É uma 

economia gerada a 

par t i r do consumo 

consciente". 

Quanto ao tema 

responsabil idade 

soc ia l empresa

r i a l , as pessoas 

d e m o n s t r a r a m 

um melhor entendimento. "A noção sobre o termo passou 

de 18% no passado para VA da população entrevistada em 

2012", afirma. 

Ainda no estudo, 5 8 % dizem que o termo "responsabilida

de social empresarial" se refere a empresas que cuidam dos 

efeitos de suas atividades no meio ambiente, enquanto 4 2 % 

acreditam que é como a empresa contribui para o bem-estar 

da comunidade onde está inserida. "As expectativas de 53% 

dos entrevistados é de que as companhias devem fazer além 

do que são obrigadas", pontua o diretor. 

Perrella diz que é possível fazer com que o consumidor 

entenda o que é sustentabilidade, consumo consciente e res

ponsabilidade social empresarial, e que o interesse hoje é 

maior do que há dois anos. "É o caminho de um consumidor 

mais consciente e, assim, as empresas precisam mudar a 

forma de comunicação com ele", alerta. "É uma questão de 

'consciência e ação' e 'ação e consciência'", conclui. 
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Responsabilidade social 
empresarial em ação 

A di re tora de negócios sociais da 

Coca-Cola, Claudia Lorenzo, t raz o 

case Colet ivo Coca-Cola, p rograma 

social desenvolvido pela empresa em 

comunidades do Rio de Janeiro com 

a proposta de promover a geração de 

renda dessa população. 

"As pessoas já gostavam de Coca-

-Cola, mas percebemos que elas t inham 

sede de muita coisa", descreve. Claudia 

conta que 40 milhões de pessoas ascen

deram à classe C, mas nas comunidades 

ainda há muito a suprir. 

Ela analisa a capilaridade da marca, 

considerando que o produto já entrou 

em 8 0 % das casas do País, o que confi

gura uma relação afetiva dos consumi

dores com a Coca-Cola. "Faz parte da 

história das famílias, é uma marca pre

sente com conexão afetiva, e então resol

vemos evoluir essa presença emocional 

para matar a sede humana", relata. 

A executiva conta que, no início do 

projeto, a companhia imaginava que 

desenvolver uma ação como a que ha

via sido idealizada se resumiria a duas 

abordagens: capacitação profissional 

dos moradores das comunidades e 

geração de renda. Porém, ao inic iar o 

trabalho, identif icaram que havia ou

tra necessidade: melhorar a autoestima 

dessas pessoas. 

"Os jovens das comunidades já têm em 

mente que não estudarão em universida

des porque têm a percepção de que 'aqui

lo não é para mim'", exemplifica Claudia. 

Assim, o projeto da empresa passou a ser 

a transformação social em larga escala. 

"Dentre os projetos desenvolvidos, 

está a parceria para a gestão de coope

rativas de reciclagem para o trabalho 

que envolve a gestão de negócio, equi-

pamentos e infraestrutura, como tam

bém o invest imento em autoestima, 

que sempre está presente", descreve, 

dizendo que hoje a empresa revê toda a 

cadeia de valor e recicla as embalagens 

para bebidas, o que converte o traba

lho das cooperativas em parceria com 

a Coca-Cola. 

Claudia resume o Coletivo Coca-Cola 

em três frentes: a capacitação, que resul

tará em mais renda à população; seguida 

de integração da cadeia de valor e também 

da questão de mais autoestima às pessoas. 

"Quando falamos em emprego, esta

mos falando também em autoestima. O 

pr imeiro trabalho é muito importante 

aos jovens", destaca. 

Com esse programa como exemplo, 

ela diz que o mundo caminha para que 

as empresas deixem de ser um modelo 

t radic ional de negócio, cujo lucro é o 

único objetivo a ser alcançado, para se 

transformarem em um negócio social. 

Ela diz que as empresas seguem a ten

dência de fazer "com a comunidade" e 

não mais "para a comunidade". 

"É a criação do valor compartilhado 

beneficiando tanto o negócio quanto a 

comunidade. Antes, as empresas busca

vam a filantropia, mas há um direciona

mento para a responsabilidade social", 

avalia. Ela conta que esse novo posicio

namento traz um benefício de imagem, 

além de gerar um relacionamento da 

marca com as pessoas. 

Atualmente , o Coletivo Coca-Cola 

está presente em 4 5 0 comunidades e 

atinge de 75 a 100 m i l pessoas. Claudia 

revela que, até a Copa do Mundo, o pro

jeto deverá envolver 5 milhões de pes

soas. "A Coca-Cola deixa de ser apenas 

uma bebida e passa a ter o significado 

de 'parceira da sua vida'. Fazer o bem é 

um bom negócio", finaliza. 
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Text Box

Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 152-155, jun. 2013.




