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EmpresasI Tendências&Consumo

PesquisaParaconsumidor,companhiastêmpodere
obrigaçãodemelhoraroambientenoqualestãoinseridas

Cresceinteresse
dosbrasileirospor~ .

eticanasempresas
ElianeSobral
DeSãoPaulo

o Instituto Akatu pelo consumo
consciente e o Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade So-
cial apresentam hoje as conclusões
do estudo internacional "Corpora-
te Social Responsibility Monitor",
coordenado pela Globescan, do
Canadá, em mais de 20 países e pe-
la Market Analysis no Brasil.

O levantamento, que se repete
desde 1999, mostra que o inte-
resse dos brasileiros pela respon-
sabilidade social das empresas
aumenta ano a ano. Em2002, por
exemplo, 75%das pessoas entre-
vistadas diziam ter muito inte-
resse em saber como as compa-
nhias se comportam no campo
da ética. Já em 2005 o índice su-
biu para 78%.

O presidente do Instituto Aka-
tu, Hélio Mattar, destaca o acen-
tuado crescimento do percen-
tual de brasileiros (88%) que
acreditam ser responsabilidade
das empresas ajudar a resolver
proplemas sociais como crimi-
nalidade, pobreza e baixa educa-
ção - em 2002, 65%dos entrevis-
tados pensavam assim.

"Asempresaspassarama ter um
peso enorme na sociedadee o que
os consumidor~s estão dizendo
aqui é que elastêm poder eobriga-
ção de melhorar o ambiente no
qual estão inseridas", diz Hélio

Mattar, citando o estudo da Unc-
tad (Conferência das Nações Uni-
das sobre o Comércio e o Desen-

volvimento) que em 2002 avaliou
os 100 maiores Produto Interno
Bruto (Pffi) do mundo. "Desses
100, nada menos que 29 são em-
presas e não nações."

Talvezpor isso 59%dos entre-
vistados pela Market Analysis,
defendem que o governo deveria
criar leis que obrigassem gran-
des empresas a irem além do seu
papel econômico tradicional e
contribuíssem para uma socie-
dade melhor, mesmo que isso
implicasse em preços mais altos e
menos empregos.

Transferira cobrança por defi-
ciênciassociaisdegovernospara a
iniciativa privada, na opinião do
presidente do Instituto Ethos,
Oded Grajew,justifica-sepela fra-
gilidadedas políticaspúblicas,em
especial nos pálSespouco desen-
volvidos."A"cobrançamaior deve-
ria ser por açõesgovernamentais,
mas issonão quer dizerque,asem-
presas não tenham responsabili-
dad~sa cumprir",dizGrajew.

Como o consumidor sente-se
mais próximo das organizações
empresariais do que dos gover-
nos, eles têm uma postura mais
firme na cobrança dessas respon-
sabilidades. Tantoé que 15%'dos
entre~s'i:ados-"'5raSi1elrÕSii1'tf-
mam que no último ano deix.a-
ram de comprar produtos ou fa-

larain mal de uma empresa co-
mo forma de pum-Ia - o maior
número de consumidores cOm
esse comportamento no mundo
encontra-se na Austrália, onde
51% dos entrevistadores revela-
ram essecomportamento.

O Bra:silaproxima-seda média
mundial quando a questãoé o que
uma empresa deve fazer para Ser
percebida como socialmente res-
ponsável. Vinte e seis por cento dos
entrevistados de outros países dis-
seram que elas têm de tratar seus
empregados de forma justa - no
Brasil 25% dos entrevistados de-
ram a mesmaresposta.

Já a proteçãodo meioambiente,
que é apontada por 19%como ase-
gunda atitude mais importante
em outrospaíses,no Brasilé citada
por apenas 11%dos entrevistados.
Por outro lado, 50%deles, dizem
que as companhias comunicam
com honestidade e veracidade o
que fazem em matéria de respon-
sabilidadeambiental.

No quesito das obrigações tri-
butárias, 8%dos brasileiros pes-
quisados acham que as empre-
sas têm de obedecer às leis e pa-
gar os impostos como exemplo
de atitude ética, quando nos de-
mais países pesquisados, essa
dbrigação é citada por apenas
5%dos entrevistados.

De forma geral, os pesquisados
parecem satisfeitos com o com-
portam-ento das '"Companhiasna-
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R_putação em Jogo
Cidadãos estão mais exigentes em relação ao papel das empresas na sociedade

oque uma empresa deve fazer para ser considerada
socialmente responsável? (em %)

Brasil Mundo

Trataros em,preÇJadosde formajusta 25
p.~~t~ÇJ~~_~n1~i?a.rT1Ei~nt~m m,'m . .._, 11

Criar~rT1pr~9~~(~.<3:r ~UP'<>rt~~ec~~0n1ia 18
Providenciar serviços sociais/
retorno à comunidade.. .........

Produzirprodutos de qualidade/ seguros

Ser honesto/ confiável

Fazer do~ç~~(~ari~a.~em mm .. m 19

mtv10s~rarp~e<J.~LJ.ra.~~(~~~ re~P?~~bili~.~~~socia.l.

_ Obedecerleis/eagar irT1po~tos .. 8

Lucrar/ bom desempenho

P~eço~ baix~s/ just<!..~ ..mm_. 6

Ficar no país/ não mudar de país

"Protegeras (jlreitoshümanos!...........
lutar contra trabalho infantil

.2.~!~~~mm..m mmm.mm

Investirem educação/educaçãoprofissional 7
I~\I~~!.i~~I11~sP~rt~m_mm. .. m 4

Creches 3

12
'7
7
7
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5
5
3
2
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Perfil do pI1b1lcoque se destaca pela maior propensão
a punir empresa(%)

Sexo
Masculino
Feminino

Idade

18 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a44 anos
45 a 54 anos
55 a 69 anos

Classe

A..

B

C

D/E

Escolaridade

Até 4;1série'

Até 8i!..~~rie

2Qgrau

Superior

Total

Total

~?m:....
""'24

\. ... m 35

..j....

T~, .

I~~~--u:.~i
o

Puniu
49
51

Puniu

23
22
29
19
8

Puniu

1.1
33
34
23

Puniu

16
21
40
23

60

Nãopuniu
46
57

Nãopuniu
21
27
23
15
14

Nãopuniu
7

22
35
35

Nãopuniu
28
26
38
9

No tíltimo ano, deixei de comprar produtos ou falei
mal de uma empresa como fomJa de puni-la (%)

Austrália .~n'..' ",..~..::;".""." ,..,.~51
Sufça >.: ':....;~g;:::-+:: '::,"J43, . ... ...

~~~::~~nidos ~,!;;~ ri;~ ~é;:./~:: ..

Canadá
Grã-Bretanha

Itália

França
Turquia
Argentina
México
Áfricado Sul

Filipinas
China
Brasil
Coréiado Sul

Nigéria
Chile
Rússia
índia
Indonésia
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Como você considera a performance desses setores
econômicos, em termos de responsabilidade social

Muito abaixo
da média

Abaixo
da Média

Namédia

Acima
da média

Fonte;!.n~t~uto_Aka~C.=um~onSCiente~ ~os de EmEresaseRe~nsa~ilidade Social.

cionais OUaqui instaladas. Para
65% deles, as organizações de
grande porte estão fazendo um
bom tt.abalho em construir uma
sociedade melhor para todos -
contra 32% que discordam. Na

. Indústria
tabagista

. Ban<;os

. Instituiçõesfinanceiras

. Inústria mineradora

. Indústriatêxtil

. Empresaspetroleiras
,I . Empresasde bens de consumo

. Empresas de telecomunicações

. Indústria farmacêutiCa

. Indústria automobilística

. Indústria alimentícia,

. Indústria alta tecnologià

. Empresasde computação

comparação com os demais países,
o Brasil só perde para China, Tur-
quia e Filipinas nessa proposição.

A coordenadora de projetos da
Market Analysis Brasil,Paula <:a.-
brini, infonna que foram entrevis-

tadas cerca de mil pessoas em oito
capitais brasileiras. Segundo ela, a
demanda por pesquisas de ima-
gem corporativa é uma das que
mais cresce. "Tanto que estamos
expandindo essa área". .. .


