
A imagem das empresas, na Argentina, ficou arranhada depois da profunda crise econômica

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Hermanos céticos

Cristina Charão, da Agência Repórter Social | Pesquisa Compara O que pensam as

lideranças de Brasil e Argentina sobre responsabilidade social

DE UM LADO e de outro da fronteira,
falar sobre as diferenças entre brasilei-
ros e argentinos é quase um esporte
nacional. No campo da Responsabili-
dade Social Empresarial (RSE), o tema
chega agora à berlinda. Análise compa-
rativa de duas sondagens realizadas en-
tre líderes de opinião no Brasil e na
Argentina, feita pela empresa Market
Analysis, aponta divergências signifi-
cativas sobre o que pensam os vizinhos
sobre RSE. As avaliações são de que, di-
ferentemente do que ocorre na maio-
ria dos casos, tais divergências não se-
rão motivo de rivalidade. Ao contrário,
vêm estimulando um diálogo produ-
tivo entre empresários dos dois países.

Basicamente, a análise comparativa
mostra que, enquanto os brasileiros de-
monstram empolgação com o tema, os
argentinos tendem ao ceticismo agudo.
São céticos tanto no que diz respeito à
motivação das empresas que assumem

uma postura socialmente responsável,
quanto - e principalmente - ao resul-
tado dessas ações. Para Paloma Zimmer,
da Market Analysis e uma das coorde-
nadoras do levantamento, os resultados
traduzem o estágio da Responsabili-

Para a coordenadora
do levantamento,
tema no Brasil está
mais amadurecido

dade Social Empresarial em cada país.
"No Brasil, o tema é mais maduro, tem
uma organização mais sólida. Na Ar-
gentina, a discussão ainda é utópica."

Apenas 8% dos entrevistados ar-
gentinos concordam que "as empresas
estão fazendo um bom trabalho para

construir uma sociedade melhor". En-
tre os brasileiros, 51% partilham dessa
opinião. Os vizinhos platinos também
se mostram mais descrentes na relação
responsabilidade-lucratividade. Para
80% dos brasileiros, as duas coisas estão
relacionadas: quanto mais responsável,
mais lucrativa pode ser uma empresa.
Entre os argentinos, 50% concordam
com essa idéia, mas 27% duvidam
terminantemente.

Privado x privatizado
O ceticismo demonstrado por esses da-
dos resulta em outra, e talvez a mais
significativa, marca divergente entre os
dois países. Quando perguntados sobre
seu interesse em acompanhar o que fa-
zem as empresas na área da responsabi-
lidade social, apenas 8% dos argenti-
nos declararam-se muito interessados,
contra 91 % dos brasileiros.

Na percepção de especialistas ar-
gentinos, a idéia geral traçada pela pes-
quisa corresponde à realidade. "De fato,
a credibilidade das empresas na Argen-
tina é muito baixa", afirma Luis Ulla,
diretor-executivo do Instituto Argen-
tino de Responsabilidade Social Em-
presarial (Iarse). "Na era Menem, as
palavras 'privado' e 'privatizado' foram
usadas para denominar processos e ne-
gócios que, para a sociedade, não fica-
ram nada claros. Então, o conceito de
privado está desvalorizado", explica.

De longe, Marcos Kisil, presidente
do brasileiro Instituto para o Desen-
volvimento do Investimento Social
(Idis), faz avaliação semelhante. Para
ele, a recente crise econômica da Ar-
gentina ainda cobra sua conta sobre o
imaginário da população. De outro
lado, Kisil aponta que a sociedade civil
brasileira foi obrigada há mais tempo
a entrar em cena. "A sociedade brasi-
leira viveu um processo progressivo
de exclusão social, enquanto na Ar-
gentina isso ocorreu de forma aguda e
mais recentemente", teoriza. "Logo no
início dos anos 80, as forças sociais
brasileiras se organizaram para lidar
com a garantia dos direitos do cida-
dão. Esse movimento trouxe no bojo
quem tinha os recursos, que eram, va-
mos dizer, os donos do capital."



As duas pesquisas foram realizadas
quase ao mesmo tempo, porém com
uma composição diferente de amos-
tras. Enquanto na Argentina foram ou-
vidas lideranças políticas (representan-
tes eleitos, membros do governo ou
assessores), no Brasil, o conceito de lí-
der de opinião estendeu-se a represen-
tantes de entidades empresariais, sindi-
cais, da mídia e de ONGs. Analisando
em separado a opinião do setor polí-
tico brasileiro, são poucas as variáveis
em que há diferença significativa em
relação aos resultados totais.

A mais marcante está na avaliação
dos líderes de opinião sobre a política
de comunicação relacionada à RSE.
Quando analisada a totalidade das lide-
ranças brasileiras, as opiniões são bas-
tante divididas: 50% discordam da
afirmação "As empresas comunicam
com veracidade suas ações de RSE",
enquanto 48% responderam que con-
cordam. O grupo de políticos pesquisa-
dos no Brasil mostra uma postura mais
crítica e próxima à do grupo argentino:
66% discordam e 36% concordam. Na
Argentina, 70% dos entrevistados disse-
ram desconfiar da veracidade das in-
formações e nenhum declarou concor-
dar com a afirmação.

Independentemente do corte esta-
tístico, é possível verificar que a rela-

ção entre marketing e responsabili-
dade social é motivo de desconfiança.
A avaliação de Paloma sobre o fenô-
meno é particular. Segundo ela, os re-
sultados brasileiros são influenciados
pelo excesso de atenção dada pela mí-
dia às ações das empresas. No caso ar-
gentino, o problema apontado por
Ulla é a falta de profissionalismo dos
setores de comunicação das empresas
em relação ao tema da Responsabili-
dade Social. "Isso afeta fortemente a
qualidade do que se diz e, por conse-
qüência, no que se crê ou não."

Também em termos gerais, o des-
preparo dos profissionais que lidam
com RSE na Argentina é apontado pelo
diretor do larse como uma das "facetas
da debilidade" de seu país no setor. Para
Kisil, do Idis, há um outro complicador:
a crise econômica não afetou apenas
conceitualmente o setor privado, mas
também esvaziou seus cofres, dimi-
nuindo os investimentos sociais.

Considerando que a capacidade de
investimento das empresas nacionais é
menor e que as principais afetadas pelas
crises econômicas regionais costumam
ser elas, é razoável supor que o mon-
tante de dinheiro investido é uma ques-
tão fundamental para explicar outra si-
tuação levantada pelas pesquisas. Nos
dois países, as corporações multinacio-

Kisil, do Idis: exclusão repentina deixou marcas

nais são vistas como mais responsáveis
do que as empresas nacionais. Entre os
líderes de opinião argentinos, só 16%
acreditam que o capital nacional é mais
social e ambientalmente responsável.
No Brasil, o número é maior, mas ainda
assim longe da maioria: 36%.

Uma das justificativas de Paloma
Zimmer, da Market Analysis, para a rea-
lização da comparação entre as pesqui-
sas é, exatamente, criar uma referência
para multinacionais que queiram atuar
nos dois países e empresas brasileiras
(ou argentinas) que estejam ampliando
sua atuação para o país vizinho. Essa
referência seria útil no processo de
adaptação de políticas de RSE.

Na avaliação de Kisil, até o momento
não é possível verificar grandes conflitos.
Ou seja, as empresas têm sabido respeitar
as realidades e os tempos de cada socie-
dade em que atuam. Ele reconhece, no
entanto, que é muito mais fácil para uma
empresa brasileira "compor-se como so-
cialmente responsável fora do país". "So-
mos um pólo de atração em outros países
quando o assunto é Responsabilidade So-
cial", afirma. Os argentinos reconhecem
essa liderança regional. "Tomara que o
otimismo brasileiro nos contagie", diz
Luis Ulla. Ele ressalta que o Iarse trabalha
muito próximo das organizações brasi-
leiras ligadas ao tema. •
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