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De modo crescente, incorporamos, em nossos hábitos de compra, elementos que supostamente 
agregam valores cidadãos às marcas e empresas, como selos, prêmios e patrocínios de 
responsabilidade social. A questão essencial, e nem sempre percebida no ato de compra, é a 
legitimidade das ações que auferem as estampas de responsabilidade aos produtos e serviços. Há 
as companhias que efetivamente realizam intervenções, em prol de causas sociais, e há aquelas 
que apenas agregam valores sociais a investimentos comerciais e institucionais. Quando o 
segundo caso prevalece, o “consumo consciente” é apenas uma máscara para a fidelização de 
stakeholders. 
 
Ao adquirir produtos ou serviços de qualquer ordem, somos motivados pela imagem humanitária 
que uma empresa têm frente à sociedade. Ou seja, não bastam apenas a qualidade e o preço. O 
diferencial também pode ser representado pelas ações sociais que a organização promove e 
implementa com seus públicos internos e em comunidades economicamente desfavorecidas. Ao 
desejo de compra, portanto, soma -se a certeza de que a organização não se preocupa somente 
com seus próprios lucros e ganhos, mas com o bem-estar de segmentos que claramente não têm 
acesso às manufaturas oferecidas. Porém, qual é a medida que justifica, de fato, a auto-promoção 
social?  
 
Cada vez mais, proliferam-se selos e premiações sociais, de cunho regional e nacional e os 
investimentos em ações de comunicação de atitude (patrocínio) abocanham parcelas crescentes 
dos orçamentos de marketing das empresas. É moda associar-se a causas sociais, ambientais, por 
meio de projetos e eventos esportivos, relacionados à preservação da natureza, por exemplo. Por 
isso, devemos estar atentos à real responsabilidade das empresas com as causas que afirmam 
promover. Devemos buscar dados que alicercem selos e eventos agregados às marcas, a fim de 
não adquirir bens, frutos de processos espoliativos e desumanos, opostos à imagem social e 
ambiental, promovida.  
 
A Internet é um ótimo instrumento de investigação, assim como a maioria dos meios de 
comunicação impressos e eletrônicos. Procure saber mais sobre a empresa, em assuntos 
referentes à forma de produção, distribuição e venda, nas cidades e comunidades locais e vizinhas 
às fábricas, e principalmente sobre as ações sócio-ambientais disseminadas, fundamentadas por 
selos e prêmios. Quando observar a associação de uma organização ou marca agregados a 
qualquer tema, causa ou produto social, vá além. Não se atenha somente à publicidade. Empresas 
realmente preocupadas com sua gestão, comercial e social, não se oporão ao fortalecimento da 
sua postura investigativa, como consumidor e, especialmente, como cidadão.  
 
É natural aferir que a esfera empresarial preocupe-se originalmente com os públicos que 
representam suas demandas e ganhos imediatos. Este é o foco central, o core business, do setor 
e não há nada de errado nisso. O erro está na associação comercial com causas públicas sem 
trabalhos efetivos, de médio e longo prazos, que ajam pela transformação da sociedade, pela 
adoção de novos comportamentos e redução de diferenças, sociais. A potencialização da imagem, 
institucional e corporativa, por meio de selos, prêmios e ações de patrocínio, deve ser objeto de 
estratégias sociais e ambientais inclusivas. Lucros e reconhecimento serão conseqüências 
naturais. 
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