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Companhias que investem tempo, talento e recursos em posturas capazes de fazer do Brasil um 
país melhor têm pela frente um grande desafio: comunicar de maneira responsável as atividades 
que realizam no campo social e os resultados alcançados.  
 
A atitude ainda é pouco freqüente. Algumas organizações acreditam que suas iniciativas nessa 
área devam ficar restritas ao âmbito interno. Outras temem que a divulgação transmita uma 
imagem equivocada, o que poderia até gerar novas demandas, compromissos ou cobranças de 
atuações permanentes.  
 
Divulgar para o mercado, os colaboradores e os parceiros os procedimentos em termos de 
responsabilidade social denota visão estratégica. Na maioria dos casos, o exercício da 
comunicação promove desdobramentos positivos e interessantes, com as empresas ganhando em 
transparência e em oportunidades para replicar as operações bem-sucedidas.  
 
Comunicar com responsabilidade propicia, ainda, a conquista de boa reputação - o que, segundo 
pesquisa da Universidade de Oxford publicada na revista Corporate Reputation em outubro de 
2002, representa 40% do valor da organização.  
 
O conceito de "branding" é fator decisivo para o sucesso de um negócio. Uma marca só consegue 
se fixar de fato na mente do público quando é percebida, compartilhada e respeitada pelo 
mercado. Há diversos estudos comprovando que, mantidos os mesmos níveis de preço e 
qualidade, o cliente dará preferência a produtos, marcas e serviços de instituições que 
demonstrem compromisso com o consumidor e a sociedade.  
 
Se é inegável que difundir as práticas sociais traz benefícios para as empresas e para a 
comunidade, por que algumas companhias resistem à idéia de comunicar amplamente suas 
realizações? A relutância se explica pelo fato de que muitas se contentam em manter o foco na 
ação e em suas conseqüências imediatas, acreditando que os feitos possam ser reconhecidos 
espontaneamente.  
 
Quando não dão visibilidade às suas iniciativas de responsabilidade social, as organizações 
descumprem o papel de influenciar o entorno e desperdiçam a oportunidade de lidar com a 
questão de forma estratégica e integrada a seu negócio.  
 
A comunicação bem estruturada, pautada em princípios responsáveis e condizentes com a ética e 
a transparência, apresenta resultados positivos para a marca, os colaboradores, a comunidade e a 
companhia, que se torna apta a enfrentar um mercado cada vez mais competitivo.  
 
Na medida certa e conduzida com estratégia e sensibilidade, a comunicação potencializa os efeitos 
da prática social, estimulando e mobilizando outros agentes de transformação. Ao se omitir, a 
empresa deixa de prestar um serviço precioso ao desenvolvimento do país - e, nesse instante, o 
silêncio se torna tão nocivo quanto a atitude de utilizar a bandeira da responsabilidade social 
como mero instrumento de propaganda e marketing, sem qualquer compromisso com a 
sociedade.  
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