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São Paulo, 21 de Maio de 2003 - Metodologia foi desenvolvida em parceria com associação 
holandesa Marilena Lazzarini. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) lançou ontem um 
projeto de avaliação sobre responsabilidade social das empresas. O empreendimento será 
desenvolvido em parceria com a Consumetenbond, associação de consumidores da Holanda. 
"Conseguimos viabilizar uma metodologia para avaliar a responsabilidade social corporativa", 
afirma a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini.  
 
Para ela, o projeto tem por finalidade oferecer informações confiáveis ao consumidor não só do 
produto, mas também em relação às práticas adotadas pelas empresas nas várias etapas de 
produção. "Este trabalho proporcionará, em última análise, o aumento da conscientização e da 
educação do consumidor e das empresas sobre consumo responsável e responsabilidade 
corporativa. A metodologia de avaliação permitirá que o consumidor opte pelas empresas mais 
responsáveis." Entretanto, Marilena explica que paralelamente a este trabalho de verificação é 
necessário realizar um trabalho pedagógico com os consumidores. "Muitos dos consumidores não 
têm consciência do papel que desempenham nesta cadeia. Cabe ao Idec mostrar ao consumidor 
que ele é o responsável pelo sucesso ou fracasso da empresa ", afirma.  
 
O presidente da Consumetenbond, Felix Cohen, diz acreditar que o lançamento da parceria será o 
marco de uma nova fase. "Os consumidores não querem fazer parte de práticas comerciais 
inadequadas. Agregaremos valores obtidos com as experiências já vividas." De acordo com 
Cohen, na Holanda, a entidade enviou aproximadamente 70 questionários para empresas dos 
diversos ramos a fim de saber como os produtos eram fabricados. "Estávamos interessados na 
cadeia de toda produção."  
 
Depois deste primeiro momento, a entidade analisou os questionários e elaborou uma lista negra 
que continha os nomes de dez empresas que se recusaram a responder o questionário. "Com a 
divulgação da lista na mídia, oito empresas acabaram por remeter os questionários para nós. O 
que está em jogo é a reputação das empresas e reputação é dinheiro." A presidente da 
Consumers Internacional, Louse Sylvan, lembra que apesar da existência de quatro modalidades 
de capital - financeiro, humano, natural e social- as empresas privilegiam apenas um deles. "As 
empresas reportam apenas os aspectos financeiros como se fosse a única coisa importante."  
 
MetodologiaDe acordo com o consultor do Idec, Marcos Pó, o projeto de avaliação, que deve estar 
pronto em março de 2004, já está sendo desenvolvido. "Estamos discutindo alguns aspectos da 
metodologia", diz Pó. "Queremos abordar a responsabilidade social das empresas sob um enfoque 
positivo, pois muitas destas empresas já estão empreendendo esforços visando práticas 
responsáveis. Para isso, a transparência será fundamental". Segundo Pó, a abrangência da 
pesquisa é outro aspecto a ser debatido. "A metodologia deve ser adaptada e aperfeiçoada ao 
longo do tempo, mas é certo que o trabalho, em princípio, enfocará as empresas que atuam ao 
mesmo tempo no Brasil e na Holanda, até mesmo porque em alguns setores como 
telecomunicações e bancos, as empresas são as mesmas no mundo inteiro".  
 
O consultor explicou ainda que uma das principais dificuldades da atual fase do projeto é saber 
como agregar um sistema de verificação dos questionários. "As empresas brasileiras costumam 
ser refratárias à transparência, ou seja, enfrentaremos uma resistência grande em ponderar as 
informações obtidas"  
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