
Fazer o bem é negócio 
Da redação 
 
Empresas associam programas socioambientais a seus produtos e serviços. 
 
A responsabilidade social tem se revelado como ferramenta de marketing, pois, ao associar seus 
nomes a causas politicamente corretas, as empresas conseguem agregar valor às suas marcas. 
Este processo de associação entre imagem corporativa e causas sociais tem provocado mudanças 
na forma como as empresas encaram a responsabilidade social. Cada vez mais, a filantropia pura 
e simples está dando espaço a projetos diretamente ligados ao negócio da companhia ou ao seu 
público-alvo. O crescente lançamento de produtos de cunho social, que revertem parte das 
receitas para programas e instituições, sinaliza esta mudança. 
 
O principal trabalho de responsabilidade social da fabricante de cosméticos Avon é combate o 
câncer de mama, que vitima as mulheres, principais consumidores dos produtos da empresa. De 
acordo com Lírio Cipriano, diretor executivo do Instituto Avon, a missão é promover a saúde e o 
bem-estar da mulher, por meio da mobilização da sociedade. A campanha "Um Beijo pela Vida", 
que nasceu em 2001, no mundo todo, tem como objetivo disseminar informações sobre a 
importância do diagnóstico precoce da doença e arrecadar fundos para o apoio a projetos de 
organizações que atuam na detecção precoce do câncer de mama. 
 
Em três anos foram arrecadados R$ 6,9 milhões com a comercialização de camisetas e produtos 
vendidos através dos folhetos por cerca de 1 milhão de consultoras, em todo o País. A cada 19 
dias, tempo de uma campanha de vendas, escolhem-se produtos que apoiarão a causa. Sete por 
cento do preço desses itens são destinados ao projeto. "Em um bom investimento social, a causa 
deve estar associada aos negócios da empresa. Optamos pelo combate ao câncer de mama 
porque o nosso público consumidor é composto por mulheres", comenta Cipriano, lembrando que, 
apenas no ano passado, foram arrecadados R$ 3,5 milhões. "Ter a nossa marca associada a uma 
causa gera retorno muito positivo", reforça Cipriano, comentando que, ao lado do instituto, atuam 
de forma sistemática os departamentos de Marketing, Vendas e Comunicação. 
 
O dinheiro é direcionado para instituições selecionadas pela Avon. Até hoje, já foram inscritos 55 
projetos, sendo 18 deles escolhidos. Cada um deles recebe R$ 150 mil. "É preciso que os projetos 
foquem na detecção precoce do câncer, além da capacitação de pessoas para atuar nesse 
diagnóstico", comenta o executivo, lembrando que o instituto realiza um acompanhamento 
qualitativo e quantitativo - quantas mulheres estão sendo atendidas e em quais condições - 
durante 18 meses. A idéia é fomentar parcerias com hospitais, ONGs e governos para que, depois 
desse tempo, as entidades consigam caminhar sozinha. "Nosso objetivo é que, em cinco anos, 
consigamos baixar o número de novos casos da doença", completa Cipriano.  
 
No Bradesco, a preocupação com a responsabilidade social vem de longa data. De acordo com o 
superintendente da Bradesco Cartões, Wagner Aguado, a Fundação Bradesco atua nesta frente há 
50 anos. Atualmente, 28 produtos, entre cartões de crédito e títulos de capitalização, estão 
ligados a ações socioambientais. No último dia 8, Dia Internacional da Mulher, o banco lançou o 
"Pé Quente Bradesco - O Câncer de Mama no Alvo da Moda", título de capitalização que reverte 
recursos para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). "Nosso projetos não são fruto 
de uma moda e sim de um planejamento consistente, de muitos anos", reforça Aguado. O cartão 
de crédito ligado à organização não governamental (ONG) SOS Mata Atlântica, por exemplo, já 
ajudou a reflorestar áreas no Sul, Sudeste e Nordeste, plantando algo em torno de 3 milhões de 
árvores. 
 
Clientes gastam mais com cartão que ajuda meio ambiente 
 
Em abril, será inaugurado, com a verba do cartão, o primeiro viveiro comunitário de árvores em 
Resende, no estado do Rio.  



O espaço funcionará em esquema de cooperativa e gerará emprego e renda para famílias da 
localidade, durante três anos. "São 130 mil cartões ativos em todo o País. O apelo do produto é 
tão expressivo que as pessoas gastam com ele 15% a mais que os usuários dos cartões comuns. 
Além disso, o índice de ativação (quando a pessoa solicita liberação para o uso) é de 80%, contra 
50% dos cartões convencionais", esclarece Aguado. Ele explica que o retorno ao cliente é dado 
através de campanhas publicitárias a da divulgação das ações da ONG em boletins trimestrais. 
Além deste cartão de crédito, mais cinco têm parte das anuidades direcionadas para projetos 
sociais. 
 
Segundo Márcia Woods, coordenadora de Desenvolvimento e de Marketing relacionado à causa do 
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), fundando em 1999, os 
consumidores estão cada vez mais atentos à responsabilidade social. Uma pesquisa realizada pelo 
Idis, no ano passado, com 811 pessoas em quatro capitais (Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e 
São Paulo), revelou que 88% procuram saber o que as empresas estão fazendo pelo social. Ao 
mesmo tempo, 96% dos executivos - entrevistados em 114 das 500 maiores empresas do País - 
consideram que ações dessa natureza contribuem para que sejam alcançados tanto os objetivos 
sociais quanto os de marketing.  
 
Os resultados alcançados ocorrem, normalmente, a longo prazo, e têm alcance maior que o 
gerado por ações pontuais, como doação de alimentos ou agasalhos. Ela cita o caso do 
McDonald"s que, em 14 anos de campanha conta o câncer infantil conseguiu arrecadar R$ 60 
milhões.  
 
"Nesse período, o índice de cura do câncer infantil subiu de 30% para 70%. Isso leva a crer que a 
iniciativa teve um impacto real no Brasil", diz ela, que usa o caso como exemplo do que as 
empresas têm pretendido com as campanhas atuais. A consultora lembra: toda empresa pode 
caminhar nessa linha, desde que desenvolva um planejamento estratégico para a área social. 
 
Outro caso citado por Márcia é o das Havaianas, que lançou uma linha de sandálias com desenhos 
de animais ameaçados de extinção, ajudando a divulgar a biodiversidade brasileira. Parte das 
vendas (7% sobre a unidade) é revertida para projetos do Instituto de Pesquisa Ecológica (IPE). 
"Com isso, a empresa agrega valor à marca, gera fidelização e expressa sua preocupação com a 
responsabilidade social para os consumidores", diz. 
 
A especialista ratifica que, normalmente, as empresas que optam por esse modelo são fabricantes 
de produtos cujas vendas têm porcentagens direcionadas automaticamente para os projetos 
sociais. "Não é necessário aplicar mais capital, nem ampliar a linha ou a fábrica", reforça Márcia. 
Investir em publicidade é fundamental para que a ação chegue ao consumidor. Isso sem falar que 
o consumidor deseja acompanhar o andamento do projeto. Geladeira financia instituto  
 
Em 2005, a Multibrás Eletrodomésticos, detentora da marca Consul, lançou, em parceria com o 
Instituto Consulado da Mulher - criado pela própria empresa, em 2002 - uma edição limitada de 
refrigeradores de 80 litros, adesivados com obras da artista plástica Joana Lira. Cada unidade 
vendida, no valor de R$ 990, terá R$ 100 direcionados para o instituto - com alcance nas 
comunidades de Joinville (Santa Catarina) e Rio Claro, interior de São Paulo.  
 
O objetivo principal é gerar trabalho e renda para mulheres pobres e com pouca escolaridade. 
"Mais do que filantropia, estamos colaborando para o desenvolvimento social dessas 
comunidades. A idéia é expandir o projeto para outros pontos do País", comenta o gerente de 
Marketing da Consul, Fábio Cury.  
 
As atividades visam ainda à inclusão digital; a estimular o desenvolvimento intelectual, cultural e 
artístico por meio de oficinas e palestras de culinária, idiomas, arte dramática, música, dança e 
artesanato; e a melhorar a qualidade de vida de mulheres com pouco acesso a saúde, 
tratamentos de beleza e lazer.  



 
Cury afirma que o Consulado da Mulher encerrou 2004 com 29,2 mil mulheres atendidas e 
colaboração de 350 voluntários. Desde sua criação, já atendeu mais de 55 mil pessoas e contou 
com a ajuda de 828 voluntários. "A percepção de valor, hoje, não está apenas na marca. As 
pessoas querem ver o que está por trás, saber qual o papel da empresa na sociedade", completa. 
 
Na Coteminas, que engloba marcas de cama, mesa e banho como Artex, Santista, Garcia e 
Attitude, esse tipo de ação também é realidade. Conforme esclarece Alanir Pfiffer, gerente de 
Marketing da empresa com sede em Montes Claros e escritório em São Paulo, criou-se uma 
coleção de toalhas de praia e panos de copa ilustradas com obras de alunos da Associação 
Rodrigo Mendes (ARM), uma escola paulistana de artes plásticas sem fins lucrativos, que adota 
filosofia de inclusão social. Parte da receita obtida com a venda desses itens, que custam R$ 32 (a 
unidade), é revertida para a entidade e para os alunos autores das obras. Em breve os produtos 
estarão à venda em todo território nacional e poderão também ser adquiridos na ARM. 
 
Alanir reforça que os custos são pequenos. E a iniciativa se destaca ainda pela facilidade de 
execução. "Os códigos de barras desses produtos já estão cadastrados no próprio sistema, que 
gera um relatório dos royalties a serem pagos. Depois disso, e só encaminhar os valores, via 
conta bancária, para o beneficiado", diz a executiva, completando que o departamento de 
Marketing comanda a ação. "Sabemos que o consumidor está mais sensível e consciente em 
relação à responsabilidade social relacionada a uma causa, então optamos por criar um produto 
com preço acessível para que a iniciativa possa ter um alcance maior", revela Alanir, que está à 
frente do departamento de Marketing da Coteminas há 25 anos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 mar. 2006, Gerência, p. B-10. 
 


