
conceito de responsabilidade social está deixando sua
marca nas prioridades e nas comunicações das empre-
sas. Entre muitos exemplos, as preocupações da Shell

em seus países-sede, Grã-Bretanha e Holanda, repercutem no
seu comportamento em locais muito distantes; empresas de
produtos de consumo da Nestlé à Nike sofrem uma enorme
pressão sobre suas práticas de marketing e emprego no mundo
em desenvolvimento; e, depois de muita auto-avaliação, a Uni-
lever decidiu que precisa ficar mais visível e todos seus produ-
tos trarão alguma referência à marca da empresa.

Essas pressões e ações resultam de um interesse crescente —
de consumidores, empregados, investidores e legisladores —
nos valores e padrões das companhias por trás dos produtos e
marcas. A responsabilidade social corporativa se tornou um
elemento determinante na confiança (ou falta de confiança)
em empresas. As empresas precisam levar essa responsabilida-
de social ainda mais a sério e integrá-la melhor em sua visão
corporativa e sua gestão de marca.

Os responsáveis pela reputação da marca estão ampliando
seu modo de pensar para além do marketing tradicional. A
marca está sendo reconhecida cada vez mais como uma perso-
na da companhia, abrangendo qualidades, valores e promes-
sas corporativos. Isso não é um pensamento confuso e sim uma
resposta inteiramente lógica à mudança de sentimento e de ex-
pectativas dos ambientes externo e interno.

A confiança — seja de consumidores, legisladores ou investi-
dores — é a base do sucesso. A necessidade de uma nova base de
confiança é ilustrada por algumas tendências de longo prazo
nas atitudes públicas. No fim dos anos 70, o público britânico
concordava numa proporção de dois para um que os lucros das
grandes empresas beneficiavam seus consumidores. Agora, o
público discorda na base de dois para um.

Construir a confiança não será fácil. Quatro quintos do público
acreditam que as grandes companhias têm
responsabilidade para com a sociedade.
Mas a maioria do público acredita também
que as grandes companhias "realmente
não se importam" com o impacto social e
ambiental duradouro de suas ações. Em
outras palavras, as empresas parecem não
ter interesse exatamente nas questões que
mais estão preocupando o público.

A extensão dessa preocupação crescente é clara numa per-
gunta que a empresa de pesquisa de mercado MORI vem fazen-
do a consumidores há anos: em seu comportamento e suas de-
cisões como consumidores, que importância tem a responsabi-
lidade social da companhia cujos produtos e serviços estão em
oferta? A proporção de consumidores que diz que isso é muito
importante para eles quase dobrou entre 1998 e 2002.

Se urna empresa e suas marcas quiserem cativar o público do
século XXI, seus departamentos de comunicação precisam dar
um papel maior e mais central à responsabilidade social. Isso
significa eliminar parte da separação tradicional entre marca
(da alçada do marketing) e reputação (da alçada de relações
públicas). À medida que os consumidores são movidos cada
vez mais pela realização pessoal, é natural que a ética e os valo-
res desempenhem um papel mais destacado nas suas escolhas.
Para as marcas conservarem a sua importância, elas terão que
mudar seus fundamentos de conformidade com isso.

Embora marcas e companhias individuais possam trabalhar
mais intensamente para fortalecer sua reputação de responsa-
bilidade, há também desafios coletivos, como melhorar a con-
fiança do público nos líderes empresariais.

As empresas perderam muitas oportunidades de criar con-
fiança — ou, ao menos, de contrabalançar as negativas. Cada
nova manchete sobre elevações salariais para diretores en-
quanto empregados são arrochados, e de pagamentos de seis
dígitos para executivos que quebraram suas companhias, cala
fundo no público e reforça a impressão de uma liderança em-
presarial relapsa e distante.

As responsabilidades social e ambiental não são o começo e
o fim da reputação de uma empresa—são dois de aproximada-
mente seis fatores determinantes — mas são especiais. Aos
olhos de consumidores, mídia, legisladores e investidores, as
responsabilidades social e ambiental são propulsoras cada vez
mais poderosas de reputação e disposição.

O compromisso com a responsabilidade corporativa — nos
âmbitos privado e público — não é um objetivo confuso ou su-
perficial. Ele requer o investimento de tempo e energia, mas faz
todo sentido no plano empresarial.
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