
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Comunicação é ferramenta
estratégica de um novo

modelo de gestão
Quem faz o mercado girar exige que as empresas superem seu papel tradicional

de produzir riqueza e adotem pró-atividade no aumento da estabilidade econômica.
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P
esquisas recentes sobre
a percepção do con-
sumidor brasileiro em
relação às empresas

mostram que a questão da
responsabilidade social
está cada vez mais latente.
Uma espécie de fiel da bal-
ança da decisão de compra
que estimula o "segundo
setor" (privado) a percorrer
novos caminhos, a respon-
der às necessidades de um
público maduro e cada vez
mais alerta para as questões
sociais e ambientais.

Já não basta oferecer
bons produtos. Já não basta
o discurso politicamente
correto. Quem faz o merca-
do girar exige que as
empresas superem, e muito,
seu papel tradicional de
produzir riqueza. No últi-
mo relatório Responsabilidade
Social das Empresas - Percepção
do Consumidor Brasileiro
(2002), os entrevistados sugerem
que o empresariado deve ter um
papel ativo no "aumento da esta-
bilidade econômica" ou mesmo

na "redução da distância entre
ricos e pobres".

E os ventos parecem soprar na
mesma direção quando quem está
com a palavra é o acionista. De

olho na visão do "consumidor-
cidadão" e nas novas tecnologias
de gestão, ele exige mais do que
retorno financeiro. Exercita a
governança corporativa e a
responsabilidade social, ambas
sob a ascendência dos mesmos

princípios éticos e das mesmas
práticas de respeito aos diferentes
públicos de relacionamento da
empresa. A mais nova versão do
Código das Melhores Práticas de

Governança Corporativa, do
Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC),
já contempla, inclusive, o
princípio da Responsabilidade
Corporativa. E não apenas
menciona a necessidade da
empresa cumprir uma "função
social", como avança em
indicativos de práticas que
permitam concretizá-la.

Atentos a tudo aquilo que
pode sensibilizar - negativa-
mente -- o resultado, os
acionistas deixam para trás,
definitivamente, a máxima
do "lucro pelo lucro".
Adotam novas fórmulas de
condução dos negócios,

levantam a bandeira da defesa do
meio ambiente, opõem-se
veementemente ao trabalho
infantil, cortam relações com
fornecedores socialmente irres-
ponsáveis e seguem trilhando um
caminho que beneficia não



apenas a imagem pública e o
desempenho da empresa, mas a
própria sociedade.

Sem fronteiras

Em função dessas mudanças,
muito em breve, devem ser
repensadas as tradicionais fron-
teiras entre os três setores, já que
o privado (o segundo), tradi-
cionalmente preocupado em
perseguir (apenas) o lucro, está
cada vez mais envolvido com o
bem público, supostamente uma
"atribuição" do primeiro, o setor
público. E o terceiro? A socie-
dade civil organizada se fortalece
amparada por recursos dos dois
outros setores, atuando em siner-
gia com as políticas públicas e
tomando a frente de vários proje-
tos empresariais de cunho social.
Assim se forma uma força
poderosa que conspira em favor
do País.

Esse é o cenário que enseja o
debate em torno da responsabili-
dade social da comunicação
empresarial enquanto ferramenta
estratégica de um novo modelo
de gestão. A velha aliada do mer-
cado incorpora mudanças e
procura se colocar a serviço do
mutirão pelo desenvolvimento
econômico e social. Alicerçada,
basicamente, em valores
intangíveis, como a ética e a
transparência, as organizações
estão repensando desde os canais
de diálogo internos até as fórmu-
las de interação com a mídia.

A reflexão está apenas
começando, o que eqüivale a
dizer que não existem verdades
absolutas e que as - boas - idéias
são bem-vindas. No âmbito da

comunicação interna é
necessário que se coloque o fun-
cionário em primeiro lugar (de
fato!); que haja comunicação em
todas as direções (horizontal,
ascendente e descendente),
estimulando um diálogo plural,
fértil em proposições e tolerante
às críticas; que os vários
escalões do organograma se sin-
tam representados nos diferentes
veículos; e que estes mesmos
veículos estejam abertos à divul-
gação de campanhas públicas
(das áreas de saúde e educação,
por exemplo).

No que se refere ao relacio-
namento com a mídia, a
responsabilidade social pode
estar, antes de tudo, na defesa do
interesse público e não na busca
da "visibilidade pela visibili-
dade". Pode estar também no
fluxo de informações - úteis - em
direção à sociedade, contem-
plando um feedback que subsidie
estratégias e ações visando não
apenas o crescimento empresa-
rial, mas seu impacto no desen-
volvimento (e que este seja um
desenvolvimento sustentado).
Tudo isso fundamenta uma nova
forma de falar da responsa-
bilidade social corporativa. Nada
de reproduzir conceitos e cartas
de intenções. É importante torná-
la visível e inteligível.

Códigos de ética

Associar responsabilidade
socioambiental à gestão da
comunicação empresarial é um
exercício que supera o resgate
dos tradicionais "códigos" de
ética. As empresas procuram
mudar seu reflexo no espelho. E
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a sociedade se vê cada vez mais
refletida nessa trajetória. É uma
reflexão que transborda, que
cativa e conquista mais e mais
atores a cada dia. Inclusive quem
atua na área de comunicação,
mas do outro lado do balcão.

Não é de hoje que se discute a
vocação dos meios de comuni-
cação de massa para ser o elo
entre os cidadãos e o poder
público, para estimular o diálogo
e para transformar tudo isso em
alavanca da democracia e do
desenvolvimento sustentável.
Essa vocação, no entanto, parece
não acompanhar a consciência
crescente da importância do con-
ceito - e da prática - da responsa-
bilidade social. Diante da cres-
cente mobilização da sociedade
pela redução das desigualdades
sociais, a mídia precisa quitar -
rapidamente - seu débito com a
opinião pública ampliando o es-
paço que dedica à difusão e mul-
tiplicação de idéias que contri-
buam para a superação dos
grandes problemas nacionais.

A responsabilidade social está
se transformando em um cenário
indispensável na forma como
agentes - empresas, países e
gente - se constituem social-
mente. Ela provoca mudanças na
relação do empresariado com a
sociedade. Uma relação cada vez
mais de mão dupla, que afeta e
fortalece a ambos. E a comuni-
cação é a fonte, o início de um
fluxo, que gera conhecimento e
aponta soluções.


